UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB)
CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CESPE)
2º VESTIBULAR DE 2011
EDITAL Nº 5 – 2º VEST 2011, DE 9 MAIO DE 2011
A Universidade de Brasília torna pública a seguinte retificação do subitem 2.3 do Edital nº 3 – 2º
Vestibular 2011, de 26 de abril de 2011 (Edital de Abertura do 2º Vestibular d 2011) no quadro de cursos
e vagas do turno noturno: onde se lê “Artes Cênicas (Licenciatura)”, leia-se Artes Plásticas
(Licenciatura), conforme a seguir especificado.
(...)
Campus UnB – Darcy Ribeiro (Plano Piloto) – CURSOS E VAGAS / TURNO: DIURNO
Grupo
Curso
Sistema de Cotas Sistema Universal Total
(...) (...)
(...)
(...) (...)
Campus UnB – Darcy Ribeiro (Plano Piloto) – CURSOS E VAGAS / TURNO: NOTURNO
Grupo
Curso
Sistema de Cotas Sistema Universal Total
(...) (...)
(...)
(...) (...)
I
Artes Plásticas (Licenciatura)*
7
27 34
(...) (...)
(...)
(...) (...)
(...)
Torna pública, ainda, exclusivamente para os candidatos diretamente afetados pela retificação
acima, os procedimentos de alteração de opção de curso e de devolução de taxa para os candidatos que
não desejem continuar participando do vestibular, conforme a seguir especificado.
1 Os candidatos anteriormente inscritos na opção de curso Artes Cênicas (Licenciatura) – noturno e que
desejarem alterar sua opção de curso para Artes Plásticas (Licenciatura) – noturno poderão fazê-lo no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/vestibular/2vest2011, em link específico, das 10 horas
do dia 11 de maio de 2011 às 23 horas e 59 minutos do dia 13 de maio de 2011, observado o horário
oficial de Brasília/DF. Solicitações fora do prazo e da forma estabelecidos neste edital não serão
acatadas.
2 Os candidatos que não desejarem mais participar do concurso em decorrência da alteração acima,
poderão solicitar devolução da taxa de inscrição conforme procedimentos especificados a seguir.
2.1 A
solicitação
de
devolução
deverá
ser
realizada
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/vestibular/2vest2011, das 10 horas do dia 11 de maio de 2011 às 23 horas e
59 minutos do dia 13 de maio de 2011, observado o horário oficial de Brasília/DF, devendo, para tanto,
informar seu número de inscrição e senha de acesso, seu CPF, seus dados bancários e demais dados do
concurso solicitados no sistema.
2.1.1 Os candidatos que não possuírem conta-corrente prestarão as informações solicitadas no link
acima e deverão deixar em branco as informações relativas aos dados bancários.
2.1.2 A devolução da quantia referente à taxa de inscrição dos candidatos que não possuem contacorrente será disponibilizada para saque em qualquer agência do Banco do Brasil, devendo o candidato
dirigir-se ao caixa e apresentar o seu CPF.
2.1.3 Não serão devolvidas taxas de inscrições em contas de terceiros. A conta-corrente é pessoal e
intransferível.
2.1.4 O prazo máximo para a devolução da taxa de inscrição será o dia 13 de junho de 2011.
3 O candidato inscrito para o curso de Artes Cênicas (Licenciatura) – noturno que tenha efetuado o
pagamento, porém não tenha realizado nenhum dos procedimentos acima (alteração de opção de curso
ou pedido devolução de taxa), no período solicitado, terá sua inscrição anulada e poderá requerer a
devolução da quantia referente à taxa de inscrição, das 8 horas às 19 horas (exceto sábado, domingo e

feriado), pessoalmente ou por terceiro, na Central de Atendimento do CESPE/UnB – Universidade de
Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB – Asa Norte, Brasília/DF.
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