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CARTA AO CANDIDATO

Prezado,

É com grande satisfação que apresentamos este guia para você que se inscreve no vestibular de 2015 da Uni-

versidade de Brasília. Você encontrará aqui informações essenciais para a compreensão da dinâmica desse 

processo seletivo de ingresso nos cursos de graduação da UnB. 

A UnB é uma instituição onde são impulsionados avanços do conhecimento e da inovação, e também desenvol-

ve os estudantes para o pleno exercício da cidadania. É um espaço permanente de integração, no qual se multi-

plicam experiências bem-sucedidas de ensino, pesquisa e extensão, que colocam a Instituição em destaque no 

cenário nacional e internacional. É uma Universidade que busca, cada vez mais, a excelência em todas as suas 

atividades e que vem ampliando suas fronteiras com iniciativas transformadoras e inclusivas.

As vagas em cada curso são distribuídas segundo os três sistemas de concorrência: Sistema de Cotas para Es-

colas Públicas, Sistema Universal e Sistema de Cotas para Negros. Você poderá concorrer como candidato ou 

como treineiro, dependendo de sua situação de escolaridade. Qualquer que seja a forma escolhida, a UnB lhe 

oferecerá um boletim de desempenho, instrumento essencial para o processo de autoavaliação.

Considere esta publicação como ponto de partida para ajudá-lo nessa trajetória, que se inicia no momento da 

inscrição e termina com a aprovação no processo seletivo de ingresso na Universidade de Brasília. Esperamos 

que, em breve, você esteja circulando por um dos quatro campi da nossa Universidade. 

Boa sorte!

Mauro Luiz Rabelo

Decano de Ensino de Graduação 
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1. VESTIBULAR UNB

O vestibular, forma mais tradicional de ingresso na Universidade de Brasília (UnB), é um processo seletivo regido 
por edital próprio e realizado pelo Cebraspe, denominado Cespe. Seu objetivo é prover as vagas oferecidas para 
o segundo semestre letivo dos cursos de graduação da Universidade. O processo compreende avaliação – eli-
minatória e classificatória – de conhecimentos específicos e de redação em língua portuguesa. 

Este ano houve mudança nos requisitos para inscrição. Você somente poderá concorrer a uma vaga caso já te-
nha concluído, no momento da inscrição, o ensino médio ou estudos equivalentes (Lei nº 9.394/1996). Também 
poderá se inscrever se estiver em processo de aceleração escolar, desde que a previsão de conclusão desse 
processo não ultrapasse a data do registro acadêmico. Se ainda não tiver concluído o ensino médio, a única 
alternativa é a inscrição como treineiro.

Ao se inscrever, escolha o curso de sua preferência em um dos campi da UnB (Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama 
ou Planaltina), um dos três sistemas de concorrência oferecidos (Universal, Cotas para Escolas Públicas e Cotas 
para Negros) e a sua opção de língua estrangeira.

www.cespe.unb.br/vestibular/VESTUNB_15_2/arquivos/ED_1_2015_VEST_UNB_15_ABT.PDF
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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Ao se inscrever no vestibular da UnB, você deverá definir o sistema de concorrência pelo qual deseja, prioritaria-

mente, concorrer: Sistema Universal, Sistema de Cotas para Escolas Públicas ou Sistema de Cotas para Negros. 

Isso quer dizer que você concorrerá, primeiramente, pelo sistema que escolheu, mas, caso não seja selecionado 

por meio desse sistema, você, automaticamente, passará a concorrer por outro, como explicado a seguir.

A Lei n° 12.711/2012 determinou que, no prazo de quatro anos contados de sua publicação, fosse reservada me-

tade das vagas, por curso e turno, nas universidades federais e nos institutos federais de educação, ciência e 

tecnologia, a estudantes que cursaram o ensino médio integralmente em escola pública (cursos regulares ou de 

educação de jovens e adultos). Na UnB, a reserva dessas vagas foi, portanto, escalonada no tempo, conforme as 

seguintes percentagens: 2013 – 12,5%; 2014 – 25%; 2015 – 37,5%; 2016 – 50%. As outras vagas foram divididas 

em dois grupos: 5% para o Sistema de Cotas para Negros1 e as restantes para o Sistema Universal.

De acordo com a referida lei, as vagas reservadas aos estudantes de escolas públicas foram ainda subdivididas: 

metade para estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 ½ salário mínimo e metade para 

estudantes com renda familiar bruta per capita superior a 1 ½ salário mínimo. Para os estudantes oriundos de 

escolas públicas que se declararem pretos, pardos ou indígenas (PPI), foi reservada outra percentagem de vagas, 

definida em função da soma total dos que compõem esses grupos em cada unidade da federação, conforme 

o último Censo do IBGE. Para o acesso à UnB, vale a percentagem relativa ao DF. Veja o quadro de vagas do 

sistema de concorrência na página seguinte. 

 

1 A reserva de vagas para estudantes negros (de cor preta ou parda) dá continuidade à Política de Ação Afirmativa da UnB, iniciada há 
mais de dez anos.

2. SISTEMAS DE CONCORRÊNCIA

Salário mínimo Valor de 1 ½ salário mínimo

R$ 788,00 R$ 1.182,00
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QUADRO DE VAGAS
Representação de um curso com 20 vagas
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O candidato que cumprir as exigências para inscrição no Sistema de Cotas para Escolas Públicas, mas não cum-

prir as exigências para concorrer às vagas reservadas aos candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 

1 ½ salário mínimo per capita, passará a concorrer às vagas reservadas aos candidatos com renda familiar bruta 

superior a 1 ½ salário mínimo per capita, respeitando-se a sua escolha para concorrer ou não às vagas reserva-

das aos que se declararem PPI.

O candidato que tiver sua inscrição homologada para concorrer às vagas do Sistema de Cotas para Escolas 

Públicas e às reservadas aos candidatos que se declararem PPI, mas não for selecionado para estas, passará a 

concorrer automaticamente às vagas do Sistema de Cotas para Escolas Públicas reservadas aos outros candida-

tos, respeitando-se a sua faixa de renda familiar bruta. 

Quanto ao candidato que tiver sua inscrição homologada no Sistema de Cotas para Escolas Públicas, mas 

não for selecionado para ocupar vaga reservada nesse sistema, ele passa a concorrer automaticamente pelo 

Sistema Universal.

As vagas do Sistema de Cotas para Escolas Públicas que não forem preenchidas serão adicionadas às vagas do 

Sistema Universal dos respectivos cursos. Do mesmo modo, as vagas do Sistema de Cotas para Negros que não 

forem preenchidas serão adicionadas às vagas do Sistema Universal dos respectivos cursos. 

A prestação de informação falsa pelo candidato, constatada posteriormente ao registro acadêmico, em procedi-

mento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, implicará o cancelamento de seu registro na Universi-

dade de Brasília, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

Para a transferência do candidato de um sistema de concorrência para outro, veja os infográficos da próxi-

ma página. 

2.1 TRANSFERÊNCIA DO CANDIDATO  
DE UM SISTEMA PARA OUTRO
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CONCORRÊNCIA PRIORITÁRIA
TRANSFERÊNCIA NOS 

SISTEMAS DE CONCORRÊNCIA
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O candidato que apresentar traços que o caracterizem como negro (de cor preta ou parda — conforme normas 

internas da Política de Ação Afirmativa da UnB) poderá concorrer prioritariamente às vagas reservadas pelo Sis-

tema de Cotas para Negros. Para isso, deverá optar, no ato de inscrição, por esse sistema e assinar digitalmente 

o termo em que se declara negro. Se for aprovado no vestibular, terá de confirmar essa declaração, assinando 

outro termo no momento do registro. Como as informações fornecidas são de sua inteira responsabilidade do 

candidato, ele responderá por qualquer falsidade que porventura venha a ser identificada nessas declarações.

Caso o resultado do candidato nas provas não lhe permita ocupar vaga reservada a negros, ele passará a con-

correr a vaga pelo Sistema Universal.

O Sistema de Cotas para Escolas Públicas2 1obedece ao estabelecido na Lei nº 12.711/2012, no Decreto nº 7.824/2012 e na 

Portaria Normativa MEC nº 18/2012. Para concorrer por esse sistema, deve ser preenchido um dos seguintes requisitos: 

a) ter cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, em cursos regulares ou no âmbito da 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos; 

b) ter obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou de exames 

de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais 

de ensino.

O candidato que tiver cursado parte do ensino médio em escolas particulares não poderá concorrer a essas vagas, 

mesmo que tenha sido beneficiado com bolsa de estudo de qualquer tipo.

 

2 Considera-se escola pública a instituição de ensino criada ou incorporada, mantida e administrada pelo poder público, nos termos do 
inciso I do art. 19 da Lei nº 9.394/1996.

2.2 SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS

2.3 SISTEMA DE COTAS PARA ESCOLAS PÚBLICAS

www.unb.br/administracao/decanatos/deg/downloads/index/realtorio_sistema_cotas.pdf
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7824.htm
portal.mec.gov.br/cotas/docs/portaria_18.pdf
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Candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 ½ salário mínimo per capita
Para concorrer às vagas pelo Sistema de Cotas para Escolas Públicas reservadas aos candidatos com renda 
familiar bruta igual ou inferior a 1 ½ salário mínimo per capita, indique sua escolha no momento da inscrição e 
comprove a renda familiar bruta mensal.

A apuração da renda familiar é feita a partir das informações prestadas e dos documentos fornecidos pelo candi-
dato. Em procedimento de avaliação, é considerada a situação socioeconômica do candidato, conforme indica-
do no edital, observando a Portaria Normativa MEC nº 18/2012.

Candidatos que se declararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) 
Caso o candidato se declare preto, pardo ou indígena, poderá concorrer às vagas do Sistema de Cotas para 
Escolas Públicas reservadas aos candidatos que se declararem PPI. Para isso, ao efetuar a inscrição, assine digi-
talmente um termo em que confirme sua etnia.

Documentação
A lista de documentos31necessários para a inscrição no Sistema de Cotas para Escolas Públicas encontra-se dis-
ponível no edital. Caso você já tenha comprovado, em outro vestibular, uma das condições descritas nos tópicos 
anteriores, sua inscrição será homologada automaticamente nesse sistema e não será necessário reapresentar 
a documentação exigida.

Serão dispensados da apresentação dos documentos para comprovação de renda familiar bruta igual ou inferior 
a 1 ½ salário mínimo per capita os candidatos isentos do pagamento da taxa de inscrição e que foram considera-
dos hipossuficientes — nos termos do edital —, ou seja, cuja renda não é suficiente nem mesmo para o consumo 
mínimo necessário.

Após a entrega da documentação, será constituída banca avaliadora que verificará o cumprimento das exigên-
cias para inscrição no Sistema de Cotas para Escolas Públicas e para concorrência às vagas reservadas aos 
candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 ½ salário mínimo per capita. 

3 Os documentos apresentados não serão devolvidos, tampouco serão fornecidas cópias dessa documentação.

No Sistema de Cotas para Escolas Públicas, a reserva de vagas é dividida conforme candidatos: 

a) com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 ½ salário mínimo per capita; 

b) com renda familiar bruta superior a 1 ½ salário mínimo per capita; 

c) que se declararem pretos, pardos ou indígenas; e

d) que não se declararem pretos, pardos ou indígenas. 

Para concorrer por esse sistema, no momento da inscrição, deverá ser marcado o campo referente ao Sistema 

de Cotas para Escolas Públicas. 

www.cespe.unb.br/vestibular/VESTUNB_15_2/arquivos/ED_1_2015_VEST_UNB_15_ABT.PDF
portal.mec.gov.br/cotas/docs/portaria_18.pdf
www.cespe.unb.br/vestibular/VESTUNB_15_2/arquivos/ED_1_2015_VEST_UNB_15_ABT.PDF


13

ENTREGA DIRETA (PESSOALMENTE)

Entre os dias 28/4/2015 e 5/5/2015 (exceto sábados, domingos e feriados), das 8h às 12h e das 13h às 

17h, em um dos seguintes locais.

•  UnB Campus Universitário Darcy Ribeiro – Instituto Central de Ciências (ICC), ala sul, mezanino 

– Asa Norte, Brasília/DF

•  UnB Campus Ceilândia – Centro Metropolitano de Ceilândia, conjunto A, lote 1 – Ceilândia Sul, 

Ceilândia/DF

•  Faculdade UnB Gama (FGA) – Campus Universitário do Gama, Área Especial de Indústria, pro-

jeção A – Setor Leste, Gama/DF

•  Faculdade UnB Planaltina (FUP) – Campus Universitário de Planaltina, Área Universitária nº 1 – 

Vila Nossa Senhora de Fátima, Planaltina/DF

•  CEM Ave Branca (CEMAB) – QSA 3/5, Área Especial 1, número 1 a 5 – Taguatinga Sul, Taguatinga/DF

•  CEM 1 de Brazlândia (antigo CED 1) – Quadra 4 Sul, Área Especial 2 – Setor Sul, Brazlândia/DF

•  CEM 1 de Sobradinho – Quadra 4, Área Especial, Sobradinho/DF

•  Colégio Claretiano Coração de Maria – Avenida Paranaíba, nº 370 (esquina com a Avenida 

Araguaia) – Central, Goiânia/GO

•  Colégio Estadual Desembargador Dilermando Meireles (CEDDIM) – Quadra 1/5, Área Especial 

– Valparaíso I – Etapa C, Valparaíso/GO

•  Advocacia Dra. Débora Soares Guimarães – Rua 14, nº 195 – Setor Primavera, Formosa/GO

•  Escola Estadual de Uberlândia – Museu – Praça Adolfo Fonseca, nº 141 – Centro, Uberlândia/MG

SEDEX OU CARTA REGISTRADA (COM AVISO DE RECEBIMENTO)

Até 5/5/2015

Central de Atendimento do Cespe – UnB Vestibular 2015 

(Sistema de Cotas para Escolas Públicas)

Caixa Postal 4376

CEP 70904-970

Brasília/DF
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RESULTADO DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

O resultado provisório da análise da documentação para o Sistema de Cotas para Esco-
las Públicas será divulgado no site, na data provável de 29/5/2015. Nessa data, também 
serão divulgadas as informações sobre recursos, no caso de sua inscrição não ter sido 
homologada para o sistema pretendido.

www.cespe.unb.br/vestibular/vestunb_15_2/
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Os candidatos às vagas de cursos dos campi Ceilândia, Gama e Planaltina que concluíram pelo menos duas sé-

ries do ensino médio nas localidades listadas a seguir, caso tenham alcançado a nota de corte, terão o resultado 

de cada prova de conhecimentos — do primeiro e do segundo dia — multiplicado por 1,2, para se proceder à 

classificação por sistema/curso de preferência.

a) Campus UnB Ceilândia: abrange as regiões administrativas de Ceilândia, Taguatinga, Gama, Riacho Fun-

do, Riacho Fundo II, Recanto das Emas, Samambaia, Brazlândia e SCIA (Estrutural), e os municípios de 

Padre Bernardo/GO e Águas Lindas de Goiás/GO.

b) Campus UnB Gama: abrange as regiões administrativas de Gama, Santa Maria, Ceilândia, São Sebastião, 

Recanto das Emas, Riacho Fundo, Riacho Fundo II e Samambaia, e os municípios de Luziânia/GO, Valpa-

raíso de Goiás/GO, Novo Gama/GO, Cidade Ocidental/GO e Santo Antônio do Descoberto/GO.

c) Campus UnB Planaltina: abrange as regiões administrativas de Sobradinho, Planaltina, Brazlândia, Sobra-

dinho II, Itapoã, Paranoá e Varjão, e os municípios de Formosa/GO e Planaltina de Goiás/GO. 

3. PROCESSO DE INCLUSÃO: CAMPI    
    CEILÂNDIA, GAMA E PLANALTINA

No ato da inscrição, o candidato deverá indicar que deseja utilizar o bônus disponibilizado para os cursos dos 

Campi Ceilândia, Gama e Planaltina. Para comprovar ter cursado pelo menos duas séries do ensino médio nas 

localidades citadas, o candidato deverá entregar o histórico escolar das séries, acompanhado de declaração ou 

certificado emitidos pela escola, a fim de atestar a localização desta.41 

4  Os documentos apresentados não serão devolvidos, nem serão fornecidas cópias dessa documentação.

3.1 COMO PARTICIPAR
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O resultado provisório da análise da documentação referente ao bônus será divulgado no site, a partir das 19h, 
na data provável de 29/5/2015. Os candidatos que não tiverem as suas inscrições homologadas para concorrer 

ao bônus poderão recorrer nos prazos e nas formas divulgadas no mesmo edital do resultado provisório.

ENTREGA DIRETA (PESSOALMENTE)
Entre os dias 28/4/2015 e 5/5/2015 (exceto sábados, domingos e feriados), das 8h às 12h e das 13h às 
17h, em um dos seguintes locais.

• Central de Atendimento do Cespe – UnB Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cespe 

– Asa Norte, Brasília/DF

• UnB Campus Ceilândia – Centro Metropolitano de Ceilândia, conjunto A, lote 1 – Ceilândia Sul, 

Ceilândia/DF

• Faculdade UnB Gama (FGA) – Campus Universitário do Gama, Área Especial de Indústria, pro-

jeção A – Setor Leste, Gama/DF

• Faculdade UnB Planaltina (FUP) – Campus Universitário de Planaltina, Área Universitária nº 1 – 

Vila Nossa Senhora de Fátima, Planaltina/DF

• CEM Ave Branca (CEMAB) – QSA 3/5, Área Especial 1, número 1 a 5 – Taguatinga Sul, Taguatinga/DF

• CEM 1 de Brazlândia (antigo CED 1) – Quadra 4 Sul, Área Especial 2 – Setor Sul, Brazlândia/DF

• CEM 1 de Sobradinho – Quadra 4, Área Especial, Sobradinho/DF

• Colégio Claretiano Coração de Maria – Avenida Paranaíba, nº 370 (esquina com a Avenida 

Araguaia) – Central, Goiânia/GO

• Colégio Estadual Desembargador Dilermando Meireles (CEDDIM) – Quadra 1/5, Área Especial 

– Valparaíso I – Etapa C, Valparaíso/GO

• Copiadora Central – Rua Alfredo Nasser, nº 89 – Centro, Formosa/GO

• Escola Estadual de Uberlândia – Museu – Praça Adolfo Fonseca, nº 141 – Centro, Uberlândia/MG

SEDEX OU CARTA REGISTRADA (COM AVISO DE RECEBIMENTO)

Até 5/5/2015

Central de Atendimento do Cespe – UnB Vestibular 2015 (bônus)

Caixa Postal 4376

CEP 70904-970

Brasília/DF
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Treineiro é o estudante que não concluiu o ensino 

médio e que deseja realizar a prova do vestibular 

para avaliar seus conhecimentos. Sua participação 

no processo seletivo está limitada exclusivamente 

ao treinamento, já que a nota que lhe é atribuída 

não poderá, em hipótese alguma, ser utilizada para 

registro acadêmico em qualquer curso da UnB. 

O treineiro é submetido às mesmas regras de par-

ticipação dos demais candidatos, ressalvadas as 

exceções descritas no edital, sendo de sua res-

ponsabilidade observar as datas divulgadas e as 

regras previstas. 

Após a avaliação, o treineiro terá direito a um espe-

lho de desempenho individual com seu escore bru-

to, que poderá ser acessado pelo site, no período 

provável de 27/8/2015 a 27/9/2015.

Se quiser fazer a prova como treineiro, você deve-

rá declarar, ao inscrever-se, que tem ciência da sua 

condição e que aceita não concorrer às vagas dis-

ponibilizadas no Vestibular de 2015 da UnB. Nesse 

caso, não é permitido escolher o sistema/campus/

curso/turno de sua preferência. 

4. TREINEIRO

www.cespe.unb.br/vestibular/VESTUNB_15_2/arquivos/ED_1_2015_VEST_UNB_15_ABT.PDF
www.cespe.unb.br/vestibular/vestunb_15_2/
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Antes de inscrever-se, leia cuidadosamente o edital e certifique-se de que atende a todos os requisitos exigidos. 

No momento da inscrição, escolhao(a):51

• tipo de participação (candidato ou treineiro);

• língua estrangeira: Espanhol, Francês ou Inglês;

• sistema de concorrência;

• campus;

• curso;

• turno; e

• cidade onde deseja realizar as provas.

Após realizar a inscrição, você não poderá alterá-la em hipótese alguma. Caso efetue mais de uma inscrição, será 

válida somente a última cuja taxa tenha sido paga ou isenta. Se houver mais de uma inscrição paga no mesmo 

dia, será considerada válida a última efetuada no sistema.

ATENÇÃO

• Será necessário anexar cópia do comprovante de escolaridade (certificado de conclusão do ensino mé-

dio ou equivalente), emitido pela sua instituição de ensino, ou declaração da condição de excepcionali-

dade, na forma e no prazo previstos no edital.

• Para realizar a inscrição, é imprescindível que você informe seu número de Cadastro de Pessoa Física (CPF).

• Você somente poderá concorrer com um único número de inscrição, independentemente do sistema de 

concorrência que tiver escolhido. 

• Você não poderá concorrer simultaneamente pelo Sistema de Cotas para Negros e pelo Sistema de 

Cotas para Escolas Públicas. 

5 O treineiro não pode optar por sistema/campus/curso/turno. 

5. INSCRIÇÕES

www.cespe.unb.br/vestibular/VESTUNB_15_2/arquivos/ED_1_2015_VEST_UNB_15_ABT.PDF
www.cespe.unb.br/vestibular/VESTUNB_15_2/arquivos/ED_1_2015_VEST_UNB_15_ABT.PDF
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5.1 PROCESSO DE INSCRIÇÃO

A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente pelo site na seguinte hora e data:

Como inscrever-se

1. Preencha a ficha de solicitação de inscrição no site.

2.  Assinale a opção referente ao sistema de concorrência pelo qual deseja, prioritariamente, concorrer: Sistema 
Universal, Sistema de Cotas para Negros ou Sistema de Cotas para Escolas Públicas. 

2.1.   Se tiver escolhido concorrer pelo Sistema de Cotas para Negros, assine digitalmente o termo em

        que se declara negro (de cor preta ou parda). 

2.2.  Caso tenha optado por concorrer prioritariamente pelo Sistema de Cotas para Escolas Públicas,  

        escolha entre as seguintes vagas desse sistema:

a)  reservadas aos candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 ½ salário mínimo per capita, 
podendo optar pelas:

i.  destinadas aos que se declararem PPI; ou 

ii.  destinadas aos demais candidatos de escola pública. 

b)  reservadas aos candidatos com renda familiar bruta superior a 1 ½ salário mínimo per capita, poden-
do escolher entre as: 

i.  destinadas aos que se declararem PPI; ou 

ii.  destinadas aos demais candidatos de escola pública. 

2.3.  Ao optar por concorrer prioritariamente às vagas do Sistema de Cotas para Escolas Públicas reservadas aos

        candidatos PPI, assine digitalmente, no momento da inscrição, termo confirmando sua etnia.

3. Indique o campus/curso/turno61para o qual deseja concorrer.

4. Assinale a opção de língua estrangeira.

5. Marque a opção da cidade onde deseja realizar a prova.

6  Se indicou o curso de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Farmácia ou Direito, você deve escolher o turno 
(diurno ou noturno) para o qual concorrerá preferencialmente. 

DE 24/4/2015 (10H) ATÉ 4/5/2015 (23H59)
(HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA)

www.cespe.unb.br/vestibular/vestunb_15_2/
www.cespe.unb.br/vestibular/vestunb_15_2/
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Para os candidatos que não tiverem acesso à internet, serão disponibilizados computadores para a realiza-

ção das inscrições, das 8h às 12h e das 13h às 17h, durante o período de inscrição (exceto sábados, domin-

gos e feriados), nos seguintes locais.

• Central de Atendimento do Cespe – UnB Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cespe – Asa 

Norte, Brasília/DF

• UnB Campus Ceilândia – Centro Metropolitano de Ceilândia, conjunto A, lote 1 – Ceilândia Sul, 

Ceilândia/DF

• Faculdade UnB Gama (FGA) – Campus Universitário do Gama, Área Especial de Indústria, projeção 

A – Setor Leste, Gama/DF

• Faculdade UnB Planaltina (FUP) – Campus Universitário de Planaltina, Área Universitária nº 1 – Vila 

Nossa Senhora de Fátima, Planaltina/DF

• CEM Ave Branca (CEMAB) – QSA 3/5, Área Especial 1, número 1 a 5 – Taguatinga Sul, Taguatinga/DF

• CEM 1 de Brazlândia (antigo CED 1) – Quadra 4 Sul, Área Especial 2 – Setor Sul, Brazlândia/DF

• CEM 1 de Sobradinho – Quadra 4, Área Especial, Sobradinho/DF

• Colégio Claretiano Coração de Maria – Avenida Paranaíba, nº 370 (esquina com a  Avenida Ara-

guaia) – Central, Goiânia/GO

• Colégio Estadual Desembargador Dilermando Meireles (CEDDIM) – Quadra 1/5, 

       Área Especial – Valparaíso I – Etapa C, Valparaíso/GO

• Copiadora Central – Rua Alfredo Nasser, nº 89 – Centro, Formosa/GO

• Escola Estadual de Uberlândia – Museu – Praça Adolfo Fonseca, nº 141 – 

       Centro, Uberlândia/MG

É responsabilidade do candidato checar por meio do 

comprovante de inscrição se a sua inscrição foi efetivada. 
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5.2 TAXA DE INSCRIÇÃO

A inscrição somente é validada após a comprovação 

de pagamento da taxa de inscrição. O pagamento 

deve ser efetuado por meio da Guia de Recolhimento 

da União (GRU Cobrança), disponibilizada online ime-

diatamente após a conclusão do preenchimento do 

formulário de solicitação de inscrição.

A GRU Cobrança pode ser reimpressa até 22/5/2015 

pela página de acompanhamento do vestibular. 

As solicitações de inscrição cujos pagamentos fo-

rem efetuados após a data estabelecida não serão 

aceitas, independentemente do motivo que tenha 

acarretado o pagamento fora do prazo. 

TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CANDIDATO: R$ 120,00

TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TREINEIRO: R$ 90,00

O pagamento da taxa de inscrição poderá ser 
efetuado até 22/5/2015 em qualquer banco, 

casa lotérica ou agência dos correios.

www.cespe.unb.br/vestibular/vestunb_15_2/
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Como fazer?

Nesses casos, para não pagar a taxa, no momento da inscrição será preciso preencher o campo especí-

fico com o Número de Identificação Social (NIS) atribuído pelo CadÚnico71e enviar, por meio do link espe-

cífico, a declaração (legível e assinada) que consta nos anexos do edital.

7   O Cespe consulta o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. 

Como fazer?

Para ficar isento do pagamento da taxa, assinale o campo específico no momento de realizar a inscrição 

e entregue o requerimento de isenção e a documentação exigida (checar o edital).

5.3 ISENÇÃO DA TAXA

Caso você se encaixe em uma das possibilidades apresentadas a seguir, solicite a isenção da taxa no momento 
em que for realizar sua inscrição. A isenção não é concedida a treineiros. 

1)   Estudantes com baixa renda (Decreto nº 6.135/2007)

Têm direito à isenção de taxa os candidatos que

a) estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), conforme 

o Decreto nº 6.135/2007; e 

b) forem membros de famílias de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007. 

Resultado provisório: data provável de 14/5/2015
Prazos de entrega de documentação

1ª possibilidade: das 10h de 24/4/2015 às 23h59 de 4/5/2015
2ª possibilidade: das 8h às 12h e das 13h às 17h, entre 28/4/2015 e 5/5/2015

2)   Estudantes de Escolas Públicas com renda familiar inferior 1 ½ salário mínimo

A Lei nº 12.799/2013 assegura a isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que comprovar cumu-

lativamente ter renda familiar per capita igual ou inferior a 1 ½ salário mínimo e ter cursado o ensino médio com-

pleto em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada. 

www.cespe.unb.br/vestibular/vestunb_15_2/
www.cespe.unb.br/vestibular/VESTUNB_15_2/arquivos/ED_1_2015_VEST_UNB_15_ABT.PDF
www.cespe.unb.br/vestibular/VESTUNB_15_2/arquivos/ED_1_2015_VEST_UNB_15_ABT.PDF
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6135.htm
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Opte pela isenção no momento da inscrição e entregue pessoalmente ou envie pelos Correios a do-

cumentação listada no edital.

ENTREGA DIRETA (PESSOALMENTE)

Entre os dias 28/4/2015 e 5/5/2015 (exceto sábados, domingos e feriados), das 8h às 12h e das 13h às 

17h, em um dos seguintes locais.

• UnB Campus Universitário Darcy Ribeiro – Instituto Central de Ciências (ICC) – ala sul, mezani-

no – Asa Norte, Brasília/DF

• UnB Campus Ceilândia – Centro Metropolitano de Ceilândia, conjunto A, lote 1 – Ceilândia Sul, 

Ceilândia/DF

• Faculdade UnB Gama (FGA) – Campus Universitário do Gama, Área Especial de Indústria, 

projeção A – Setor Leste, Gama/DF

• Faculdade UnB Planaltina (FUP) – Campus Universitário de Planaltina, Área Universitária nº 1 – 

Vila Nossa Senhora de Fátima, Planaltina/DF

• CEM Ave Branca (CEMAB) – QSA 3/5, Área Especial 1, número 1 a 5 – Taguatinga Sul, Taguatinga/DF

• CEM 1 de Brazlândia (antigo CED 1) – Quadra 4 Sul, Área Especial 2 – Setor Sul, Brazlândia/DF

• CEM 1 de Sobradinho – Quadra 4, Área Especial, Sobradinho/DF

• Colégio Claretiano Coração de Maria – Avenida Paranaíba, nº 370 (esquina com a Avenida 

Araguaia) – Central, Goiânia/GO

• Colégio Estadual Desembargador Dilermando Meireles (CEDDIM) – Quadra 1/5, Área Especial 

– Valparaíso I – Etapa C, Valparaíso/GO

• Advocacia Dra. Débora Soares Guimarães – Rua 14, nº 195 – Setor Primavera, Formosa/GO

• Escola Estadual de Uberlândia – Museu – Praça Adolfo Fonseca, nº 141 – Centro, Uberlândia/MG

SEDEX OU CARTA REGISTRADA (COM AVISO DE RECEBIMENTO)

Até 5/5/2015
Central de Atendimento do Cespe – UnB Vestibular 2015 (isenção de taxa)
Caixa Postal 4376
CEP 70904-970
Brasília/DF
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5.4 ATENDIMENTO ESPECIAL

Caso necessite de atendimento especial para a realização das provas, indique, na solicitação de inscrição, os recursos es-

peciais necessários a tal atendimento. Envie CPF (cópia simples) e laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório, 

com CRM e CID) que justifique seu pedido. 

ATENDIMENTO ESPECIAL

NECESSIDADES AUDITIVAS

• intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais)

• leitura labial

• autorização para usar prótese auditiva

• autorização para utilizar aparelho auditivo

NECESSIDADES NEUROLÓGICAS

• auxílio na leitura da prova (ledor – dislexia ou TDAH)

• auxílio preenchimento (dislexia ou TDAH)

• tempo adicional — necessidade comprovada por laudo 

médico (dislexia)

NECESSIDADES VISUAIS

• prova em braile e ledor

• prova ampliada (fonte de 14 a 16)

• prova superampliada (fonte 28)

• ledor de Tela JAWS 7.10

• ledor de Tela DOSVOX 4.5 

• ledor de Tela Virtual Vision 6.0

• autorização para usar reglete, sorobam, punção ou má-

quina braile 

• autorização para usar óculos escuros

• auxílio na leitura da prova (ledor)

• auxílio preenchimento

NECESSIDADES FÍSICAS

• mesa e cadeira separadas (limitações físicas)

• mesa para cadeira de rodas

• apoio para perna

• auxílio para a leitura da prova (ledor tetraplegia)

• auxílio para o preenchimento da folha de respos-

tas das provas objetivas (dificuldade/impossibilida-

de de escrever)

• sala térrea (dificuldade de locomoção)

• maca

OUTRAS NECESSIDADES

• sala para amamentar (estudante que tiver necessi-

dade de amamentar seu bebê)

• sala individual (estudantes com doenças contagio-

sas/outras)

• mesa e cadeira separadas (gravidez de risco ou 

obesidade)

• autorização para usar bomba de insulina

• autorização para uso de lenço, boné e/ou óculos 

escuros 
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ENTREGA DIRETA (PESSOALMENTE OU POR TERCEIROS)

Prazo para entrega: 5/5/2015, das 8h às 19h (exceto sábados, domingos e feriados).

Central de Atendimento do Cespe, Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede 

do Cespe – Asa Norte, Brasília/DF

SEDEX OU CARTA REGISTRADA (COM AVISO DE RECEBIMENTO)

Até 5/5/2015

Central de Atendimento do Cespe – UnB Vestibular 2015 (laudo médico)

Caixa Postal 4488

CEP 70904-970

Brasília/DF

Amamentação
A candidata que tiver necessidade de amamentar seu bebê durante a realização das provas, além de solicitar 
atendimento especial, deverá encaminhar a cópia da certidão de nascimento da criança até a data prevista no 
edital e providenciar, para o dia da prova, um acompanhante adulto, que ficará em uma sala reservada e será o 
responsável pela guarda da criança.

Caso a criança ainda não tenha nascido até a data das provas, a cópia da certidão de nascimento poderá ser 
substituída por documento, emitido pelo médico obstetra, que ateste a data provável do nascimento.

A candidata que não levar acompanhante adulto não poderá realizar a prova, pois não é permitida a presença 
da criança a ser amamentada na sala de realização de provas, tampouco a presença do acompanhante adulto.

Motivos religiosos
Se precisar de atendimento diferenciado por motivos religiosos, o candidato deverá solicitar atendimento espe-
cial no ato da inscrição e enviar cópia simples do CPF e declaração da congregação religiosa a qual pertence, 
atestando a condição de membro.

Porte de arma
O candidato que, amparado pela Lei nº 10.826/2003, desejar portar arma durante a realização das provas, deve-
rá solicitar atendimento especial no ato da inscrição e entregar uma cópia autenticada em cartório do Certificado 
de Registro de Arma de Fogo ou da Autorização de Porte. 

www.cespe.unb.br/vestibular/VESTUNB_15_2/arquivos/ED_1_2015_VEST_UNB_15_ABT.PDF
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.826.htm
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Candidato transgênero 

O candidato pode solicitar, no momento da inscrição, que seja chamado pelo nome social durante a realização 

da prova. Para tal, deve encaminhar cópia simples do CPF, cópia simples do documento de identidade e original 

ou cópia autenticada em cartório de declaração em que conste o nome social.

Tempo adicional

Caso necessite de tempo adicional para realizar a prova, encaminhe uma justificativa acompanhada de laudo e 

parecer emitidos nos últimos 12 meses por especialista (com CRM) na área de sua deficiência, o qual deve atestar 

seu pedido (Decreto nº 3.298/1999, art. 40, § 2º).

ENTREGA DIRETA (PESSOALMENTE OU POR TERCEIROS)

Prazo para entrega: 5/5/2015, das 8h às 19h (exceto sábados, domingos e feriados).

Central de Atendimento do Cespe, Universidade de Brasília,

Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cespe – Asa Norte, Brasília/DF

SEDEX OU CARTA REGISTRADA (COM AVISO DE RECEBIMENTO)

Até 5/5/2015
Central de Atendimento do Cespe – UnB Vestibular 2015 (laudo médico ou 
atendimento especial ou motivos religiosos)
Caixa Postal 4488
CEP 70904-970

Brasília/DF

No envelope da documentação, deve constar o nome completo do candidato, a especificação 
de inscrito no vestibular e o tipo de atendimento especial solicitado.  
A relação dos pedidos deferidos será divulgada no site provavelmente em 21/5/2015.

www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm
www.cespe.unb.br/vestibular/vestunb_15_2/
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As provas de conhecimentos, obrigatórias a todos os candidatos, 

são elaboradas de forma interdisciplinar. Seus itens avaliam habili-

dades que vão além da simples memorização. A capacidade de ra-

ciocínio é uma dessas habilidades, a qual pressupõe competência 

para compreender, aplicar, sintetizar e avaliar o conhecimento. 

Na data provável de 29/5/2015, será disponibilizado para consul-

ta no site o edital que informa locais e horários de realização das 

provas. É de responsabilidade do candidato a identificação corre-

ta do local e o comparecimento no horário determinado. 

Além disso, o Cespe pode enviar por e-mail comunicação pes-

soal dirigida ao candidato, com o objetivo de complementar as 

informações disponibilizadas em edital. É do candidato a respon-

sável pela atualização do seu endereço de e-mail. 

Ressalte-se que o não recebimento, por qualquer motivo, de co-

municação pessoal não desobriga o candidato de tomar conhe-

cimento do edital.

6. PROVA

www.cespe.unb.br/vestibular/vestunb_15_2/
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6.1 PROVAS DE CONHECIMENTOS

6.2 TIPOS DE ITENS

As provas de conhecimentos serão aplicadas em dois dias consecutivos (6 e 7 de junho) e divididas em PARTE I, 
PARTE II, Redação em Língua Portuguesa (1º dia) e PARTE III (2º dia). A PARTE I contém 10 itens de cada língua 
estrangeira (Francês, Espanhol e Inglês), a PARTE II, de 120 itens, e a PARTE III, de 150 itens. A prova terá em cada 
dia, duração de cinco horas.

Quadro de distribuição de discilplinas por prova

Tipo A

O item do tipo A consiste em um enunciado que deve ser julgado CERTO (C) ou ERRADO (E) de acordo com o co-
mando ao qual está subordinado e com a área de conhecimento em que se insere. 

No cálculo do resultado da prova, é atribuído um ponto positivo à resposta de item do tipo A que coincida com o ga-
barito oficial definitivo. À resposta que estiver em discordância com o gabarito, é atribuído um ponto negativo. Nos 
casos em que não há marcação ou em que ocorra dupla marcação, não é conferido nenhum ponto ao candidato.

Data Prova Disciplinas-Foco Nº de itens  Duração

1º dia
6/6/2015

Conhecimentos – PARTE I Língua Espanhola, Língua Francesa ou Língua Inglesa 30 300 min

Conhecimentos – PARTE II
Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, 
Geografia e História, Artes (Artes Cênicas, Artes Visuais e 
Música), Filosofia e Sociologia

120

Redação em Língua Portuguesa - -

2º dia
7/6/2015

Conhecimentos – PARTE III Biologia, Física, Química e Matemática 150  300 min
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Tipo B

O item do tipo B compreende um problema cuja resposta é um número inteiro de 000 a 999. Todos os algarismos 

— o das centenas, das dezenas e das unidades — devem ser obrigatoriamente marcados no caderno de respostas, 

mesmo que sejam iguais a zero. 

No cálculo do resultado da prova, são atribuídos dois pontos positivos à resposta de item do tipo B que coincida 

com o gabarito oficial definitivo. À resposta em branco ou que esteja divergente do gabarito não é atribuída nenhu-

ma pontuação.

Tipo C

O item do tipo C apresenta quatro opções de resposta – designadas pelas letras A, B, C e D –, das quais apenas 

uma constituirá o gabarito. Assim, deve ser marcada apenas uma opção na folha de respostas.

No cálculo do resultado da prova, será atribuído o valor de dois pontos positivos à resposta de item do tipo C que 

coincida com o gabarito oficial definitivo. Ao item cuja resposta esteja discordante do gabarito oficial definitivo é 

atribuído o valor negativo de – 0,667. Ao item que apresentar resposta em branco ou com mais de uma marcação 

no caderno de respostas é atribuído valor igual a zero.

Tipo D

O item do tipo D é aquele cuja resposta deve ser elaborada em modalidade discursiva pelo candidato. 

No cálculo do resultado da prova, é atribuída pontuação à resposta de item do tipo D conforme avaliação dada com 

base em três níveis de correção: a resposta não atende (sem pontuação), atende parcialmente (um a dois pontos 

positivos) ou atende totalmente ao solicitado (três pontos positivos).

6.3 REDAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA

A prova de Redação em Língua Portuguesa avalia as habilidades de expressão na modalidade escrita em prosa e 

de aplicação das normas da língua escrita padrão. A partir do comando formulado pela banca examinadora, espera-

se a produção de texto com extensão máxima de trinta linhas, legível, caracterizado pela coerência e pela coesão.

O critério de avaliação mais abrangente é o de desenvolvimento do tema. São também avaliados o domínio da 

expressão escrita, a apresentação adequada da redação e o respeito à estrutura textual solicitada (texto descri-

tivo, narrativo, expositivo-argumentativo ou instrucional). Podem ser solicitados os seguintes gêneros textuais: 

resumo, carta, propaganda, texto informativo ou argumentativo.
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6.4 CADERNO DE RESPOSTAS

No dia da prova, transcreva, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, as res-

postas das provas de conhecimentos para o caderno de respostas, que será o único documento válido para a 

correção eletrônica. O preenchimento do caderno de respostas é de sua responsabilidade, portanto proceda em 

conformidade com as instruções específicas contidas no edital, no caderno de respostas e na capa do caderno 

de provas. Lembre-se de que em nenhuma hipótese o caderno é substituído devido a erro de preenchimento. 

Você é responsável pelos prejuízos advindos de marcações indevidas que fizer no caderno de respostas. São 

consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o edital e com as orientações constan-

tes do caderno de respostas e da folha de texto definitivo da prova de redação em língua portuguesa, tais como: 

marcação rasurada ou emendada e campo de marcação não preenchido integralmente. Não amasse, molhe, 

dobre, rasgue, manche ou danifique seu caderno de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da 

impossibilidade de realização da leitura óptica.

É importante que você confira seus dados pessoais na prova, em especial seu nome, seu número de inscrição, 

o número de seu documento de identidade, sua opção de inscrição (candidato ou treineiro), de sistema/campus/

curso/turno de preferência e de língua estrangeira, observado o disposto no edital.

Por um período de até quinze dias a partir da data de divulgação do resultado final do vestibular – em primeira 

chamada – o Cespe divulgará a imagem do caderno de respostas dos candidatos que realizaram as provas e 

não foram eliminados. 

www.cespe.unb.br/vestibular/VESTUNB_15_2/arquivos/ED_1_2015_VEST_UNB_15_ABT.PDF
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MODELO

MODELO

oQUANDO AUTORIZADO PELO CHEFE DE SALA, ESCREVA NO ESPAÇO ABAIXO, COM A SUA CALIGRAFIA USUAL, A FRASE CONFORME A INSTRUÇÃO N. 2 DO SEU CADERNO DE PROVA(S).
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MODELO

PARA USO EXCLUSIVO DO CHEFE DE SALA

CANDIDATO AUSENTE SIM

TEXTO DEFINITIVO DA PROVA  DE REDAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA

1  O espaço abaixo é destinado à transcrição do texto definitivo da prova de 
Redação em Língua Por tuguesa. Esta folha é o único documento que 
servirá de base para a avaliação da sua prova de Redação em Língua 
Por tuguesa.

2  Não rubrique, não escreva o seu nome nem faça marca ou sinal 
identificador no espaço destinado à transcrição do texto definitivo, sob 
pena de ter a sua prova anulada.

3  Escreva com letra legível. No caso de erro, risque, com um traço simples, 
a palavra, a frase, o trecho ou o sinal gráfico e escreva o respectivo 
substitutivo. Lembre-se: parênteses não podem ser usados para tal 
finalidade.

4 Não será avaliado texto escrito em local indevido. Respeite  rigorosamente 
as margens e o número máximo de linhas estabelecido.
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6.6 O QUE NÃO SE PODE LEVAR PARA A PROVA81 

8 Os candidatos poderão ser submetidos a detectores de metais nos corredores, salas e banheiros dos locais de prova. 

6.5 LOCAIS DE PROVA

6.7 DURANTE A PROVA

As provas serão realizadas no Distrito Federal – Brasília, Brazlândia, Ceilândia, Gama, Planaltina, Sobradinho e 
Taguatinga – e nas cidades de Formosa (GO), Goiânia (GO), Valparaíso (GO) e Uberlândia (MG). 

• Calculadora, agenda eletrônica ou similares, telefone celular, smartphone, tablet, iPod, gravador, pendrive, MP3 
player ou similares.

• Receptor ou transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, walkman, máquina fotográfica, 
controle de alarme de carro.

• Relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular, chapéu, boné, gorro.

• Lápis, lapiseira/grafite, marca texto, borracha.

• Quaisquer recipientes que não sejam fabricados em material transparente, como garrafas ou embalagens 
de alimentos.

Você deverá permanecer na sala de prova por, no mínimo, uma hora após o seu início, sob pena de eliminação 
na etapa em que estiver inscrito.

Você só poderá levar o caderno de prova caso deixe o local no decurso dos últimos quinze minutos do tempo 
destinado à realização da prova.

Durante a realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação, informações 
referentes ao conteúdo ou aos critérios de avaliação e de classificação.

6.8 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA

O RESULTADO DA PRIMEIRA CHAMADA ESTÁ 
PREVISTO PARA 10/7/2015, A PARTIR DAS 17H.
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7. PROVAS DE HABILIDADES ESPECÍFICAS

Para concorrer a vaga em curso que exija Certificação de Habilidade Específica, você precisa ter a habilitação 

para o curso desejado e ela deve estar no período de validade. 

Se, no momento da inscrição, você ainda não possuir a Certificação de Habilidade Específica, indique uma se-

gunda opção de curso que não exija prova de habilidades específicas, ou que a exija, desde que você já possua 

certificação para sua segunda opção de curso, homologada pelo Cespe e no prazo de validade previsto.

Você somente concorrerá à segunda opção de curso, caso não possua, no momento da seleção, a Certificação 

de Habilidade Específica para o curso desejado em primeira opção. A prova de Certificação de Habilidade Espe-

cífica é objeto de edital próprio.

www.cespe.unb.br/vestibular/CURSOS_HE_15_1/
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8. CURSOS (CAMPI)

Ceilândia

Enfermagem

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/enfermagem 

Farmácia

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/farmacia 

Fisioterapia

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/fisioterapia 

Fonoaudiologia

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/fonoaudiologia

Saúde Coletiva

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/gestao_em_saude 

Terapia Ocupacional

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/terapia_ocupacional 

Gama

Engenharia Aeroespacial

www.fga.unb.br/aeroespacial

Engenharia Automotiva

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/engenharia_automotiva 

Engenharia Eletrônica

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/engenharia_eletronica 

Engenharia de Energia

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/engenharia_de_energia 

Engenharia de Software

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/engenharia_de_software 

Os links seguintes direcionam para páginas que fornecem informações sobre os cursos de graduação dos quatro campi 
da UnB. Entre essas informações há breve descritivo do curso, sua duração, o perfil do profissional formado e sua área de 
atuação, bem como considerações sobre o mercado de trabalho. 

http://www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/enfermagem
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/farmacia
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/fisioterapia
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/fonoaudiologia
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/gestao_em_saude
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/terapia_ocupacional
http://www.fga.unb.br/aeroespacial
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/engenharia_automotiva
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/engenharia_eletronica
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/engenharia_de_energia
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/engenharia_de_software
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Planaltina

Ciências Naturais

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/ciencias_naturais 

Gestão do Agronegócio

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/gestao_do_agronegocio 

Gestão Ambiental

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/gestao_ambiental 

Plano Piloto

Administração

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/administracao 

Agronomia

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/agronomia 

Arquitetura e Urbanismo

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/arquitetura_e_urbanismo 

Arquivologia

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/arquivologia 

Artes Cênicas

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/cenicas 

Artes Plásticas

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/plasticas

Biblioteconomia

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/biblioteconomia 

Ciência da Computação

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/ciencia_da_computacao 

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/ciencias_naturais
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/gestao_do_agronegocio
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/gestao_ambiental
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/administracao
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/agronomia
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/arquitetura_e_urbanismo
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/arquivologia
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/cenicas
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/plasticas
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/biblioteconomia
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/ciencia_da_computacao
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Ciência Política

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/ciencia_politica 

Ciências Ambientais

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/ciencias_ambientais 

Ciências Biológicas

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/ciencias_biologicas 

Ciências Contábeis

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/ciencias_contabeis 

Ciências Econômicas

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/ciencias_economicas 

Ciências Sociais

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/ciencias_sociais 

Comunicação Organizacional

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/comunicacao_organizacional 

Comunicação Social

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/comunicacao_social 

Design

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/desenho_industrial 

Direito

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/direito 

Educação Física

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/educacao_fisica 

Enfermagem

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/enfermagem 

Engenharia Ambiental

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/engenharia_ambiental 

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/ciencia_politica
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/ciencias_ambientais
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/ciencias_biologicas
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/ciencias_contabeis
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/ciencias_economicas
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/ciencias_sociais
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/comunicacao_organizacional
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/comunicacao_social
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/desenho_industrial
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/direito
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/educacao_fisica
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/enfermagem
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/engenharia_ambiental
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Engenharia Civil

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/engenharia_civil 

Engenharia de Computação

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/engenharia_de_computacao 

Engenharia de Redes de Comunicação

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/engenharia_de_redes_de_comunicacao 

Engenharia de Produção

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/engenharia_de_producao 

Engenharia Elétrica

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/engenharia_eletrica 

Engenharia Florestal

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/engenharia_florestal 

Engenharia Mecânica

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/engenharia_mecanica 

Engenharia Mecatrônica

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/engenharia_mecatronica 

Estatística

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/estatistica 

Farmácia

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/ciencias_farmaceuticas 

Filosofia

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/filosofia 

Física

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/fisica

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/engenharia_civil
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/engenharia_de_computacao
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/engenharia_de_redes_de_comunicacao
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/engenharia_de_producao
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/engenharia_eletrica
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/engenharia_florestal
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/engenharia_mecanica
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/engenharia_mecatronica
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/estatistica
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/ciencias_farmaceuticas
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/filosofia
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/fisica


39

Geofísica

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/geofisica 

Geografia

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/geografia 

Geologia

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/geologia 

Gestão de Políticas Públicas

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/gestao_de_politicas_publicas 

Gestão do Agronegócio

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/gestao_do_agronegocio 

Gestão em Saúde Coletiva

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/gestao_em_saude_coletiva 

História

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/historia 

Letras

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/letras 

Matemática

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/matematica 

Medicina

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/medicina 

Medicina Veterinária

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/medicina_veterinaria 

Museologia

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/museologia 

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/geofisica
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/geografia
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/geologia
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/gestao_de_politicas_publicas
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/gestao_do_agronegocio
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/gestao_em_saude_coletiva
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/historia
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/letras
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/matematica
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/medicina
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/medicina_veterinaria
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/museologia
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Música

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/musica 

Nutrição

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/nutricao 

Odontologia

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/odontologia 

Pedagogia

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/pedagogia 

Psicologia

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/psicologia 

Química

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/quimica 

Química Tecnológica

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/quimica_tecnologia 

Relações Internacionais

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/relacoes_internacionais 

Serviço Social

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/servico_social 

Teoria, Crítica e História da Arte

ida.unb.br/12-visuais/114-bacharelado-em-teoria-critica

Turismo

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/turismo

  

www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/musica
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/nutricao
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/odontologia
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/pedagogia
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/psicologia
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/quimica
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/quimica_tecnologia
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/relacoes_internacionais
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/servico_social
ida.unb.br/12-visuais/114-bacharelado-em-teoria-critica
www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/turismo
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8.1 VAGAS POR CURSO

Campus/Curso/turno

Sistema

Total de 
vagasCotas para 

Negros

Cotas para Escolas Públicas

Universal
Renda ≤ 1 ½ salário mínimo Renda > 1 ½ salário mínimo

PPI
Demais  

candidatos 
PPI

Demais  
candidatos 

Campus Plano Piloto (Darcy Ribeiro)

Diurno

Administração *** 3 7 5 7 4 34 60

Agronomia 4 9 6 9 6 46 80

Arquitetura e Urbanismo (*) (***) 2 5 3 4 3 23 40

Artes Cênicas (Bacharelado/Licenciatura) * 2 3 2 3 2 14 26

Artes Plásticas (Bacharelado/Licenciatura) * 2 4 2 4 2 16 30

Biblioteconomia 2 5 3 4 3 23 40

Biotecnologia 2 5 3 4 3 23 40

Ciência da Computação (Bacharelado) 2 5 3 4 3 23 40

Ciência Política 3 6 4 6 3 28 50

Ciências Biológicas (Bacharelado) 2 5 3 4 3 23 40

Ciências Contábeis *** 3 8 6 8 5 40 70

Ciências Econômicas 3 6 4 6 3 28 50

Farmácia *** 2 5 3 4 3 23 40

Ciências Sociais 5 10 7 10 7 51 90

Comunicação Social 4 8 5 7 5 37 66

Design (Bacharelado) * 1 3 1 3 1 11 20

Direito *** 3 7 5 7 4 34 60

Educação Física (Bacharelado) 3 6 4 6 3 28 50

Educação Física (Licenciatura) 3 6 4 6 3 28 50

Enfermagem 2 5 3 4 3 23 40

Engenharia Ambiental 2 5 3 4 3 23 40

Engenharia Civil 2 5 3 4 3 23 40
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Engenharia da Computação 2 5 3 4 3 23 40

Engenharia de Redes de Comunicação 2 5 3 4 3 23 40

Engenharia Elétrica 2 5 3 4 3 23 40

Engenharia Florestal 3 6 4 6 3 28 50

Engenharia Mecânica 2 5 3 4 3 23 40

Engenharia Mecatrônica 2 5 3 4 3 23 40

Engenharia Química 2 5 3 4 3 23 40

Estatística 2 5 3 4 3 23 40

Filosofia 2 5 3 4 3 23 40

Física (Bacharelado/Licenciatura/Física 
Computacional)

2 4 3 4 3 20 36

Geofísica 2 4 2 4 2 16 30

Geografia 2 4 3 4 3 20 36

Geologia 2 4 2 4 2 18 32

História 2 5 3 4 3 23 40

Letras - Língua Estrangeira Aplicada (Bacharelado) 2 4 2 4 2 16 30

Letras – Francês (Bacharelado/Licenciatura) 2 3 2 3 2 14 26

Letras – Inglês (Bacharelado/Licenciatura) 2 3 2 3 1 11 22

Letras – Português (Bacharelado/Licenciatura) 2 4 2 4 2 16 30

Letras – Português do Brasil como Segunda Língua 
(Licenciatura)

2 4 2 4 2 16 30

Letras – Tradução – Francês 1 3 1 2 1 10 18

Letras – Tradução – Inglês 2 3 2 3 1 11 22

Matemática (Bacharelado/Licenciatura) 2 4 3 4 3 20 36

Medicina 2 4 3 4 3 20 36

Medicina Veterinária 2 5 3 4 3 23 40

Museologia 2 4 2 4 2 18 32

Música (Bacharelado) * 2 3 2 3 2 14 26

Música (Licenciatura) * 1 2 1 2 1 9 16

Nutrição 2 4 2 4 2 18 32
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Odontologia 2 4 2 4 2 16 30

Pedagogia 4 9 6 8 6 43 76

Psicologia 3 6 4 6 3 28 50

Química Tecnológica 2 4 2 4 2 18 32

Química (Bacharelado) 2 4 2 4 2 18 32

Relações Internacionais 3 6 4 6 3 28 50

Serviço Social 2 5 3 4 3 23 40

Turismo 2 5 3 4 3 23 40

Total Diurno 132 288 178 264 166 1.324 2.352

Noturno

Administração *** 3 7 5 7 4 34 60

Arquitetura e Urbanismo (*) (***) 2 4 2 4 2 16 30

Arquivologia 3 5 3 5 3 23 42

Artes Plásticas (Licenciatura) * 2 4 3 4 2 19 34

Ciências Ambientais 2 5 3 4 3 23 40

Ciências Biológicas (Licenciatura) 2 5 3 4 3 23 40

Ciências Contábeis *** 3 7 5 7 4 34 60

Farmácia*** 2 4 2 4 2 16 30

Computação (Licenciatura) 3 6 3 6 3 25 46

Comunicação Organizacional 2 5 3 4 3 23 40

Direito *** 3 7 5 7 4 34 60

Engenharia de Produção 3 6 4 6 3 28 50

Filosofia (Licenciatura) 2 5 3 4 3 23 40

Física (Licenciatura) 2 4 2 4 2 18 32

Gestão de Políticas Públicas 3 6 4 6 3 28 50

Gestão do Agronegócio 2 5 3 4 3 23 40

Gestão em Saúde Coletiva 2 5 3 4 3 23 40

História (Licenciatura) 2 5 3 4 3 23 40
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Letras – Espanhol (Licenciatura) 2 4 2 4 2 16 30

Letras – Japonês (Licenciatura) 2 4 2 3 2 15 28

Letras – Português (Licenciatura) 2 5 3 4 3 23 40

Letras – Tradução – Espanhol 2 4 2 4 2 16 30

Matemática (Licenciatura) 2 4 2 4 2 18 32

Música (Licenciatura) * 2 3 2 3 2 14 26

Pedagogia 3 5 3 5 3 23 42

Química (Licenciatura) 2 4 2 4 2 18 32

Serviço Social 2 5 3 4 3 23 40

Teoria, Crítica e História da Arte (Bacharelado) 2 5 3 4 3 23 40

Total Noturno 64 138 83 127 77 625 1.114

Total (Diurno) + (Noturno) 196 426 261 391 243 1,949 3.466

Campus Ceilândia (FCE)

Enfermagem 3 6 4 6 3 28 50

Farmácia 3 6 4 6 3 28 50

Fisioterapia 3 6 4 6 3 28 50

Fonoaudiologia 2 4 3 4 3 20 36

Saúde Coletiva 3 7 5 7 4 34 60

Terapia Ocupacional 3 6 4 6 3 28 50

Total FCE 17 24 17 23 12 203 296

Campus Gama (FGA)

Engenharia (Aeroespacial, Automotiva, de Energia, 
Eletrônica e de Software) **

14 30 23 30 22 161 280

TOTAL FGA 14 30 23 30 22 161 280
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Campus Planaltina (FUP)

Diurno

Gestão do Agronegócio (Bacharelado) 3 6 4 6 3 28 50

Ciências Naturais (Licenciatura) 2 5 3 4 3 23 40

Total Diurno 5 11 7 10 6 51 90

Noturno

Gestão Ambiental (Bacharelado) 2 5 3 4 3 23 40

Ciências Naturais (Licenciatura) 2 5 3 4 3 23 40

Total Noturno 4 10 6 8 6 46 80

Total FUP 9 21 13 18 12 97 170

 Total Geral 236 512 321 474 296 2.373 4.212

8.2 CONCORRÊNCIA DA ÚLTIMA SELEÇÃO

Para informar-se a respeito da concorrência por vaga relativa ao ano de 2014, acesse o link.

Legenda

* Cursos que exigem a Certificação de Habilidade Especifica, obtida anteriormente ao registro e a matricula, objeto de pro-

cesso de certificação, conforme subitem 3.5.7 deste edital.

** A opção de entrada aos cursos de Engenharia do Campus UnB – Gama e comum a todos os candidatos. A opção espe-

cifica de cada candidato selecionado no vestibular será feita ao longo do curso, entre as opções: Engenharia Aeroespacial, 

Engenharia Automotiva, Engenharia de Energia, Engenharia Eletrônica e Engenharia de Software.

*** Cursos para os quais o candidato concorre aos dois turnos, com preferência para o turno selecionado no momento da 

inscrição.

**** PPI – pretos, pardos ou indígenas.

www.cespe.unb.br/vestibular/VESTUNB_14_2/arquivos/VESTUNB_14_2__DEMANDA_ATUALIZADA.PDF
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9. RESULTADO

A relação dos candidatos selecionados em primeira chamada será 
divulgada no site a partir das 17h, na data provável de 10/7/2015.

9.1 SEGUNDA CHAMADA E CHAMADAS SUBSEQUENTES

A convocação para a segunda chamada ocorre 

somente nos casos em que candidatos selecio-

nados para a primeira percam a vaga por não 

efetivarem o registro acadêmico ou, após efe-

tivado o registro, oficializarem a desistência da 

vaga. A critério exclusivo da UnB, pode haver 

convocação de candidatos em chamadas sub-

sequentes à segunda para o preenchimento 

de vagas não ocupadas.

No site, serão disponibilizados os prazos para 

registro dos candidatos convocados.

www.cespe.unb.br/vestibular/vestunb_15_2/
www.cespe.unb.br/vestibular/vestunb_15_2/
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10. REGISTRO ACADÊMICO

Os candidatos selecionados em quaisquer das chamadas devem comparecer, para fins de registro, aos Postos Avan-

çados da Secretaria de Administração Acadêmica (SAA/UnB), localizados no espaço físico das unidades acadêmicas.

Para o registro, é necessário apresentar os seguintes documentos:91

• identidade; 

• certificado de alistamento militar (para candidatos do sexo masculino);

• CPF;

• título de eleitor acompanhado de comprovante de votação ou justificativa de ausência do voto na última 

eleição (de ambos os turnos, se for o caso);

• histórico escolar do ensino médio; e 

• certificado de conclusão do ensino médio. 

Os candidatos selecionados, em quaisquer das chamadas, que não comparecerem para efetivar o registro no 

prazo estabelecido ou não apresentarem a documentação completa perderão o direito à vaga obtida na UnB. 

O registro acadêmico pode ser feito por terceiros, exigindo-se, nesse caso, procuração simples de próprio pu-

nho do candidato, sem necessidade de reconhecimento de firma, acompanhada do documento de identidade 

original do procurador e da cópia de identidade do candidato, bem como dos documentos do candidato citados 

anteriormente. 

Após o registro, o site da Instituição deve ser acessado para que seja feita matrícula nas disciplinas a serem 

cursadas no semestre, observando-se os prazos para tais procedimentos. Feitos o registro e a matrícula nas 

disciplinas, é só se preparar para início das aulas. 

9  Esses documentos podem ser apresentados mediante cópia autenticada ou por meio de cópia simples acompanhada do original. 
Nesse último caso, a autenticação é feita pelo próprio Posto Avançado da SAA/UnB.
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10.1 CURSOS QUE EXIGEM CERTIFICAÇÃO 
      DE HABILIDADE ESPECÍFICA

10.2 TRANSFERÊNCIA DE TURNO

10.3 ALUNO DA UnB APROVADO NO VESTIBULAR 

Os aprovados em cursos que exigem certificação de habilidade específica devem apresentar o Certificado de 

Habilidade Específica do curso para o qual foi selecionado, emitido pelo Cespe e dentro do período de validade.

Os aprovados nos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Farmácia ou Di-

reito que, de acordo com o edital, forem selecionados para o turno não priorizado, poderão ser transferidos, 

em chamadas subsequentes, para o turno priorizado. Os candidatos que se encontrarem nessa situação e 

tiverem efetuado registro, caso desejem realizar registro em outro turno, deverão obedecer ao estabelecido 

no edital. 

O candidato aprovado que for aluno da UnB só poderá fazer o registro no novo curso mediante a desistên-

cia do curso anterior. Nesse caso, depois da confirmação do registro, a vaga remanescente será adicionada 

às vagas de chamadas subsequentes. 

www.cespe.unb.br/vestibular/VESTUNB_15_2/arquivos/ED_1_2015_VEST_UNB_15_ABT.PDF
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11. LINKS DE INTERESSE DO CANDIDATO

www.unb.br

www.cespe.unb.br 

www.cespe.unb.br/vestibular

www.unb.br/
www.cespe.unb.br/
www.cespe.unb.br/vestibular/
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SAC
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CANDIDATO

(61) 3448.0100
sac@cespe.unb.br

AGENDA

PROVA

Período de inscrição: das 10h de 24/4/2015 às 23h59 de 4/5/2015

Data e horário das provas: 1º dia – 6/6/2015 – 13h às 18h | 2º dia – 7/6/2015 – 13h às 18h

Locais de aplicação: disponível na página do Cespe a partir de 29/5/2015

DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS PRELIMINARES

Prova de conhecimentos: 9/6/2015

Questões do tipo D e redação em língua portuguesa: 25/6/2015

RESULTADO DA PRIMEIRA CHAMADA 

Divulgação: 10/7/2015, a partir das 17h

2ª A 6ª DAS 7H30 ÀS 19H20

www.cespe.unb.br/vestibular/VESTUNB_15_2/
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Diretor de Acompanhamento e Integração Acadêmica

Nilce Santos de Melo 
Diretora de Gestão da Informação

Maria de Fátima Ramos Brandão 
Diretora Técnica de Graduação
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Coordenadora Pedagógica

Ricardo Gauche 
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Ricardo Carmona
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