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EDITAL Nº 2 – UnB/UAB, DE 29 DE MAIO DE 2013
A Universidade de Brasília (CESPE/UnB) torna públicas a inclusão dos subitens 16.35, 16.35.1 e
16.36 e a retificação do perfil do curso de Educação Física constante do Anexo I do Edital nº 1 –
UnB/UAB, de 22 de maio de 2013, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais
itens e subitens do referido edital.
[...]
16.35 A Universidade de Brasília reserva-se o direito de analisar a pertinência da oferta ou da não oferta
do curso no polo que tiver o número de candidatos aprovados sistema/curso/polo inferior ao número
de vagas ofertadas de acordo com esse edital.
16.35.1 Caso haja qualquer alteração pela DED/CAPES nos conceitos de apto ou não apto para os polos
de apoio presencial, a Universidade de Brasília reserva-se o direito de não ofertar os cursos no polo.
16.36 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o vestibular contidas nos
comunicados, no edital e em outros a serem publicados e das decisões que possam ser tomadas pelo
CESPE/UnB, em casos omissos.
[...]
ANEXO I
PERFIL DOS CURSOS
Educação Física
Este curso tem como finalidade a preparação de professores para atuar na Educação Física Escolar da
pré-escola até o ensino médio, bem como na educação de jovens e adultos. Desta forma pretende-se
que o professor seja capaz de utilizar todas as manifestações da cultura do movimento expressas nos
jogos, na dança, nos esportes, nas lutas, nas artes marciais e no lazer, na perspectiva da educação
motora de crianças, adolescentes e adultos.
[...]
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