Universidade de Brasília
Secretaria de Administração Acadêmica

Instruções para registro de candidatos selecionados em 1ª e
2ª chamadas no 1º Vestibular de 2015, para ingresso no
2º semestre de 2017 em curso de Licenciatura a Distância
do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) – UnB

Agenda do Calouro
1. Datas

do registro

 19/05/2017 a partir das 17 horas – Divulgação, pelo CESPE, da relação oficial de
candidatos selecionados em 1ª chamada.
 29, 30 e 31/05/2017 - Registro dos candidatos selecionados na 1ª chamada, nos
Pólos nos quais foram aprovados, conforme item 4.
 09/06/2017 - Divulgação, pelo CESPE, da listagem dos candidatos selecionados em
2ª chamada.
 19, 20 e 21/06/2017 - Registro dos candidatos selecionados na 2ª 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.
 A 2ª 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).
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Observação: O candidato com idade superior a 46 (quarenta e seis) anos completos ou a
completar, está dispensado da apresentação de tal documento.
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
Polos

Diamantino/MT

Posse/GO

Santos/SP

Endereços
Rodovia Senador Roberto Campos,
s/n, MT 240, Saída para Alto
Paraguai, Antiga Escola Agrícola,
Diamantino - MT, caixa postal 190
CEP: 78.400-000

Coordenadora
Carla Adriana Rossi Ramos
E-mails: polouab2013@yahoo.com.br;
carladrianarossi@yahoo.com.br

Horário do registro
12:00 às 22:30

coord.dtnogeografiaunb@gmail.com
Fones: (65) 99981-5341 / (65) 3336-1604

Maria Aparecida Pereira de Melo
Rua Dr. Antônio Marcos Gouveia, nº
E-mails: cidamello@yahoo.com.br;
89 - Centro, Posse-GO, CEP:
polouabposse@yahoo.com.br
73.900-000
Fones: (62) 99669-4289 / (62) 3481-4060
Rua Sete de Setembro, n° 34,
Lilian Cristina dos Santos
Bairro: Vila Nova, Santos-SP, CEP:
E-mails: uabpolosantos@gmail.com;
11.013-350
liancris2004@gmail.com
Fone do Polo: 3232-1451
Fone: Celular Coord.: (13) 98117-0787

12:00 às 18:00
19:00 às 21:00

10:00 às 19:00
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