Instruções para Registro Acadêmico de candidatos selecionados no
Vestibular para cursos que exigem Certificação de Habilidade Específica – 1º/2018
Universidade de Brasília – Campus Darcy Ribeiro

Agenda do Calouro – Pré-registro – 2ª chamada
1. Datas
Obs.: Candidatos selecionados pelo Sistema de Cotas para Escolas Públicas, na condição de renda
familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, deverão atentar para a documentação solicitada
no anexo II do Edital nº 1 – Vestibular UnB Cursos HE 2018/1, de 15 de janeiro de 2018.
 27 a 01/03/2018 – Registro Acadêmico dos candidatos selecionados em 2ª chamada, conforme o
item 6.
 07/03/2018 – Boas-vindas aos calouros, às 10h, no Centro Comunitário Athos Bulcão.
Obs.: Informações relativas a resultados poderão ser obtidas pelo telefone (61) 3448-0100.

2. Horário de atendimento para registro
Candidatos aprovados em cursos diurnos:
 De 8h às 12h e de 14h às 18h.
Candidatos aprovados em cursos noturnos:
 De 14h às 20h.

3. Documentação necessária
A documentação constante desse item deverá ser entregue por todos os candidatos selecionados em segunda
chamada, por qualquer sistema de concorrência. Os candidatos que foram aprovados em vagas do Sistema de
Cotas para Escolas Públicas deverão entregar também documentação específica listada no anexo II do Edital nº 1
– Vestibular UnB Cursos HE 2018/1, de 15 de janeiro de 2018. Atenção: a documentação específica é entregue
primeiramente, para avaliação da documentação, no local abaixo, referente às cotas para escolas públicas.
Quaisquer dúvidas, busque orientação nos locais de pré-registro.
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a) Questionários preenchidos:
Perfil
do
Estudante
(http://ove.unb.br/)
e
Expectativas
Acadêmicas
(https://docs.google.com/forms/d/1tSwdEY5a_n_wLBn4XrQJrB5M9_j5Aan1idlFjWC8OnE/viewform ).
Imprimir apenas a página com os dados de identificação do Perfil do Estudante.
b) Carteira de Identidade (cópia autenticada);
c) Certificado de Conclusão do Ensino Médio (cópia autenticada);
d) Histórico Escolar do Ensino Médio (cópia autenticada);
e) Certificado de Reservista ou Dispensa de incorporação para o candidato do sexo masculino (cópia autenticada);
Obs.: Os candidatos com idade inferior a 18 (dezoito) anos e superior a 46 (quarenta e seis) anos completos
ou a completar estão dispensados da apresentação deste documento.
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f) Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição (cópia autenticada) ou a
certidão de quitação eleitoral (cópia autenticada ou emitida via internet);
Obs.: Os candidatos com idade inferior a 18 (dezoito) anos estão dispensados da apresentação deste
documento.
g) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia autenticada); e
h) Certificado da Habilitação Específica ao curso para o qual foi selecionado, dentro do período de validade,
emitido pelo Cebraspe.

Observações:
 O candidato selecionado deverá apresentar cópia autenticada dos documentos exigidos no item 3 (b-g);
 Não será aceita, em hipótese alguma, cópia de documento reproduzido em fax ou escaneado;
 O procurador deverá apresentar, além dos documentos do candidato, seu próprio documento de
identificação e procuração simples.

4. Documentação fornecida pela SAA no Registro Acadêmico
Ao efetivar o seu Registro Acadêmico, o calouro receberá o documento denominado Comprovante de
Registro. É necessário exigir essa entrega e ler o documento com atenção. Em caso de dúvida, o aluno poderá
conversar com o seu coordenador do curso ou com os servidores do Posto Avançado da SAA.

Informações Importantes
 O Trancamento Parcial de Matrícula de Concessão Automática (TR) somente poderá ser solicitado com a
autorização do coordenador do curso do aluno;
 É da responsabilidade do aluno manter atualizado seu endereço e seus dados pessoais. As
correspondências oficiais da UnB são expedidas para a residência do aluno;
 Será bloqueada a matrícula em disciplinas daquele aluno cujo número do CPF não estiver registrado no
banco de dados da SAA;
 Os prazos estipulados em calendário serão rigorosamente cumpridos;
 O Calendário Acadêmico para o período letivo 1º/2018 está disponível no endereço eletrônico:
www.saa.unb.br/calendarios;
 O aluno deve exigir a entrega de recibo para todas as solicitações que apresentar à UnB e acompanhar os
respectivos andamentos.

5. Perícia Médica
Deverão passar pela perícia médica os candidatos selecionados nas vagas destinadas às pessoas com
deficiência no Sistema de Cotas para Escolas Públicas. Esses candidatos deverão dirigir-se inicialmente para salas
para avaliação da documentação referente às cotas para escolas públicas, para que sejam encaminhados para as
salas em que será realizada a perícia médica. Além disso,
 a perícia médica acontecerá somente no dia 27/02/2018, conforme horários informados no item 2, e na
manhã do dia 1º/03/2018 (de 8h às 12h), no seguinte local:
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 Eventuais pendências relativas à perícia médica poderão ser resolvidas nos mesmos dias e horários de
realização da perícia.

6. Cursos/Local de Registro
CAMPUS DARCY RIBEIRO

Cursos Diurnos

Local de Registro Acadêmico

Dia 27, 28/02 e 01/03
Arquitetura e Urbanismo.

Posto Avançado da SAA no Instituto de Ciências Humanas –
IH - ICC Centro Sala B1445 (Piso Superior).
Responsável pelo Registro:
Posto Avançado da SAA-FAU/IH
Telefones: 3107-7368 / 3107-7372

Dia 27/02
Artes Cênicas e Artes Visuais.
Dia 28/02
Design e Música.
Dia 01/03
Artes Cênicas, Artes Visuais, Design e Música.

Posto Avançado da SAA na Faculdade de Educação – FE3
Sala BT-06/20.
Responsável pelo Registro:
Posto Avançado da SAA-FE
Telefone: 3107-6166 / 3107-6138

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Cursos Noturnos

Local de Registro Acadêmico
Posto Avançado da SAA no Instituto Central de Ciências –
ICC Sul, sala AT – 149/19 (Térreo).
Responsável pelo Registro:
Posto Avançado da SAA-DIU
Telefones: 3107-6812 / 3107-6333 / 3107-6334
Posto Avançado da SAA na Faculdade de Educação – FE3
Sala BT-06/20.
Responsável pelo Registro:
Posto Avançado da SAA-FE
Telefone: 3107-6166 / 3107-6138

Dia 27, 28/02 e 01/03
Arquitetura e Urbanismo.

Dia 27, 28/02 e 01/03
Artes Cênicas e Música.
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