Universidade de Brasília
Secretaria de Administração Acadêmica

Instruções para registro de candidatos selecionados em 3ª
chamada no 1º Vestibular de 2013, para ingresso em
cursos de Licenciatura a Distância do Programa
Universidade Aberta do Brasil (UAB) – UnB.

Agenda do Calouro
1. Data

de divulgação da 3ª chamada

 02/12/2013 a partir das 17 horas – Divulgação, pelo CESPE, da relação oficial de
candidatos selecionados em 3ª chamada.

2. Datas do registro
 05/12/2013 - Registro dos candidatos selecionados na 3ª chamada, nos Pólos nos
quais foram aprovados, conforme item 4.
Observações:
 Informações relativas a resultados poderão ser obtidas pelo site: www.cespe.unb.br
ou na Central de Atendimento ao Candidato, na referida Instituição.
 4ª chamada acontecerá nos seguintes casos:
a) por não apresentação de qualquer dos documentos exigidos para o registro;
b) por não comparecimento do candidato selecionado, ou seu procurador;
c) por desistência formal.
 O candidato que já for aluno da Universidade de Brasília – UnB, só poderá fazer o
registro no novo curso mediante a desistência do curso anterior.

2. Horário de atendimento para registro
Conforme especificado no item 4 deste documento.

3. Documentação Necessária
a) Carteira de identidade (cópia autenticada);
b) Certificado de conclusão do Ensino Médio (cópia autenticada);
c) Histórico Escolar do Ensino Médio (cópia autenticada);
d) Certificado de Reservista ou Dispensa de incorporação para o candidato do sexo
masculino, (cópia autenticada).
Observação: O candidato com idade superior a 46 (quarenta e seis) anos completos ou a
completar, está dispensado da apresentação de tal documento.
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e) Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação ou de justificativa de nãovotação na última eleição, de ambos os turnos (cópia autenticada), ou a certidão de quitação
eleitoral (cópia autenticada ou emitida via internet);
f) Cadastro de Pessoa Física (CPF) (cópia autenticada);
g) Foto 3x4 colorida recente.
Observações:
 Poderá ser exigida documentação específica de acordo com o pólo responsável.
 A autenticação das cópias pode ser feita pelo Pólo, desde que sejam apresentados os
respectivos originais;
 Não será aceito, em hipótese alguma, cópia de documento reproduzido em fax ou
escaneado;
 O procurador deverá apresentar, além dos documentos do candidato, seu documento
de identificação e procuração simples.

4. Local de Registro por curso
Cursos

Educação
Física

Pólos

Coordenador

Horário de
funcionamento

Boa Vista
RR

Alameda dos Bambus, nº 525, Bairro
Pricumã – Boa Vista (capital)
CEP: 69.309-395

Maria Silva Sousa
e-mail: Silvia@univirr.edu.br
Fone (95) 3621 516

Segunda a sexta das
07:00 às 13:30
Horário local

Buritis MG

Rua Ouro Preto nº 211 Bairro Veredas
CEP: 38660000 –Buritis – MG

Vanizete Rodrigues Souza de Paula
vanizetesp22@gmail.com
Telefone: (38)36623469

Itapetininga
SP

Av. Dr. Cyro Albuquerque, nº 4750 Taboãozinho
CEP 18.213-615
Polo Chopin Tavares de Lima

Miguel Arcanjo Dias da Silva
e-mail: uab@itapetininga.sp.gov.br
miguelcoorduab@gmail.com
Fone: (15) 3273 4590/4466/3373 4984

Segunda a sexta das
8:00 às 12:00; 14:00 as
23:00 e aos sábados
das 8:00 às 12:00 e das
14:00 às 18:00
Horário local
Segunda a sexta das
9:00 às 12:00 e das
14:00 às 22:00 aos
sábados das 9:00 às
12:00 e das 14:00 às
18:00
Horário local
8:00 às 12:00 e das
14:00 às 18:00
Horário local

Geografia

Pedagogia

Endereços

Brasiléia
AC
Carinhanha
BA

Avenida Prefeito Ronaldo Moreira nº 230
Centro - CEP: 69.932-000
Pólo Educacional Dona Carmen
Educandário São José
Praça do Educandário nº 1 – Centro
CEP: 46.445-000

Maria Cecília Carvalho de Oliveira
e-mail: polouab.brasileia@gmail.com
ceciliaoliveister@gmail.com
Fone: (68) 3546 3539
Maria de Lourdes Nogueira Lopes
email:uabpolocarinhanha@yahoo.com.br
Fone: (77) 3485 2803

8:00 às 12:00; 14:00 às
17:00 e das 17:00 às
22:00
Horário local
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