UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB)
ADMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA FACULTATIVA
EDITAL Nº 10 – 1ª TF/2016, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016
A Universidade de Brasília (UnB) torna públicos o resultado final na terceira etapa (avaliação do
porta-fólio) e a convocação para o registro e a matrícula (para os candidatos aprovados em cursos que
exigem porta-fólio), referentes ao processo seletivo para a admissão em seus cursos de graduação, na
modalidade Transferência Facultativa, com validade para o ingresso no primeiro semestre letivo de
2016.
1 DO RESULTADO FINAL NA TERCEIRA ETAPA
1.1 Resultado final na terceira etapa, na seguinte ordem: campus/turno, número de inscrição, nome do
candidato em ordem alfabética, curso e nota final na terceira etapa.
1.1.1 CAMPUS DARCY RIBEIRO – DIURNO
Nota final na
Nº de
Nome do candidato
Curso
terceira etapa
inscrição
10003692 Beatriz Simplicio de Araujo
Artes Plásticas
5.00
(bacharelado/licenciatura)
10004240 Gabriel Cortez Roriz Pontes Design (bacharelado)
7.00
2 DA CONVOCAÇÃO PARA O REGISTRO E A MATRÍCULA
2.1 Convocação para o registro e a matrícula, na seguinte ordem: campus/turno, número de inscrição e
nome do candidato em ordem alfabética.
2.1.1 CAMPUS DARCY RIBEIRO – DIURNO
Nº de inscrição
Nome do candidato
Curso
10003692
Beatriz Simplicio de Araujo
Artes Plásticas (bacharelado/licenciatura)
10004240
Gabriel Cortez Roriz Pontes
Design (bacharelado)
3 DO REGISTRO E MATRÍCULA
3.1 O registro acadêmico para os candidatos selecionados será realizado nos dias 3 e 4 de março de
2016, das 8 horas e 30 minutos às 11 horas e 30 minutos e das 14 horas e 30 minutos às 17 horas e 30
minutos (horário oficial de Brasília/DF), no Posto Avançado da Secretaria de Administração
Acadêmica (SAA) na Faculdade de Educação (FE) – FE 3 – Sala BT-06/20 – Universidade de Brasília
(UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro – Asa Norte, Brasília/DF – Telefone: 3107-6166.
4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 As respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório na terceira etapa estarão à
disposição dos candidatos a partir da data de publicação deste edital, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/vestibular/trfac_16_1.
4.2 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.
MAURO LUIZ RABELO
Decano de Ensino de Graduação

