UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB)
1ª CERTIFICAÇÃO DE HABILIDADE ESPECÍFICA DE 2018
RELAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS QUE TIVERAM A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL
DEFERIDA
1 Relação final dos candidatos que tiveram a solicitação de atendimento especial deferida, na seguinte
ordem: número de inscrição, curso, nome do candidato em ordem alfabética e atendimento especial
deferido.
Nº de
Curso
Nome do candidato
Atendimento especial
inscrição
10001035 Artes Visuais
Christiane Marinho
Utilização de Nome Social
(Bacharelado/Licenciatura) Preza
10000454 Arquitetura e Urbanismo
Cristiane Mary Otaviano Tempo adicional de prova (1 hora)
de Almeida dos Santos
10000106 Design (Bacharelado)
Luiza Mendes Ferreira
Intérprete de Libras
Tempo adicional de prova (1 hora)
10000241 Música (Licenciatura)
Marcos Paulo Silva
Auxílio no preenchimento da folha
Cunha
de respostas e(ou) prova discursiva
(dificuldade/impossibilidade de
escrever)
Mesa e cadeira acolchoada –
separadas
Prova após as 18 horas quando no
sábado; Prova em braille e auxílio
na leitura (prova adaptada)
Sala individual
Tempo adicional de prova (1 hora)
10000373 Artes Visuais
Maria Rita Rodrigues
Utilização de Nome Social;
(Bacharelado/Licenciatura) Stemler
10000382 Música (Licenciatura)
Sophia da Costa Lacerda Prova após as 18 horas quando no
sábado
10000728 Música (Licenciatura)
Vitor Magalhaes Abreu
Auxílio na leitura (prova não
da Silva
adaptada)
Auxílio no preenchimento da folha
de respostas e(ou) prova discursiva
(dificuldade/impossibilidade de
escrever)
Sala individual
Tempo adicional de prova (1 hora)
2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 Caso ocorra, no dia de aplicação das provas, eventual falha de recursos tecnológicos requeridos por
meio da solicitação de atendimento especial, poderá ser disponibilizado atendimento alternativo,
observadas as condições de viabilidade.
2.2 As respostas aos recursos interpostos contra a relação provisória dos candidatos que tiveram a
solicitação de atendimento especial deferida estarão à disposição a partir da data provável de 28 de maio
de 2017, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/vestibular/he_18_1.
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2.3 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de outros fatores, de
responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização das respostas aos recursos.
Brasília/DF, 21 de maio de 2018.
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