
 

 

Brasília, 26 de novembro de 2021. 
 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 
 Informamos que as inscrições para o Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB começam hoje (26/11/2021) e terminam 
em 15 de dezembro de 2021, no link https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas. Os candidatos devem inserir uma fotografia 
individual, colorida, com fundo branco e tirada em 2021, em que necessariamente apareçam a cabeça descoberta e o tronco. A 
inscrição somente será válida com o envio da foto, observado o horário oficial de Brasília/DF.    
 Para que nossos alunos estejam preparados para realizar a inscrição com tranquilidade, encaminhamos, a seguir, 
informações importantes que constam no edital do PAS. 
    

1. Após o preenchimento do formulário de inscrição, via internet, o aluno deverá imprimir o boleto bancário no valor da taxa. 
A taxa de inscrição é de R$ 127,00 para todas as etapas. Há taxa adicional para quem escolher, na terceira etapa, um dos 
cursos que exigem a prova de habilidade específica. Os correntistas do Banco do Brasil têm a opção de debitar o valor em 
conta-corrente.  

 
2. Poderão participar do programa todos os alunos matriculados regularmente no Ensino Médio no ano de 2021, exceto 

aqueles que estão na 3ª série e não participaram do PAS na 2ª série.  
 

3. É de exclusiva responsabilidade do candidato a realização da solicitação de inscrição na etapa em que esteja habilitado a 
participar. 

 
4. O Cebraspe não se responsabilizará por solicitações de inscrição via internet não recebidas por motivos de ordem técnica 

dos computadores, falhas de comunicação e congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores 
que impossibilitem a transferência dos dados. 

 
5. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o Cebraspe 

do direito de excluir do processo aquele que não preencher a ficha de inscrição de forma completa e correta e/ou que 
forneça dados comprovadamente inverídicos. 

 
6. Para se inscrever no Subprograma 2021, os candidatos devem preencher o formulário disponível na página do Cebraspe.   

 
7. Documentação exigida: identidade, CPF e comprovante de matrícula na instituição de ensino. 

 
8. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar, na solicitação de 

inscrição disponibilizada no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas, os recursos especiais 
necessários a tal atendimento. O candidato deverá enviar cópia simples do CPF e do laudo médico (original ou cópia 
autenticada em cartório) que justifique o atendimento especial solicitado.  
 

9. As provas começarão às 13h e os participantes contarão com cinco horas para a resolução das questões e para a 
produção         da redação em língua portuguesa, obrigatória em todas as etapas. 
 

10. As provas para os estudantes do PAS 1 estão previstas para 20/2 de 2022; do PAS 2, previstas para 13/2/2022; e do PAS 
3, previstas para 30/1/2022 – às 13 horas, para todas as etapas. 
 

11.  Os candidatos terão 5 horas para resolver as questões e escrever a redação em língua portuguesa, que é obrigatória para 
todas as etapas. Os locais de prova serão divulgados no site do Cebraspe. 

 
12. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da(s) prova(s) com antecedência mínima de uma 

hora do horário fixado para o início do exame, munido somente do comprovante de inscrição ou do boletim informativo, do 
documento de identidade original, do CPF e de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. 
Está proibida a entrada, no local de provas, de qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material 
transparente, tais como garrafas de água, suco, biscoitos, barras de cereais e chocolates, entre outros. A nova medida 
visa garantir a tranquilidade e a segurança das provas nesse importante dia para os estudantes, além de promover cada 
vez mais um processo de seleção justo. 
 
Obs.: o Cebraspe informa, no edital, que as medidas de protocolo sanitário de prevenção à covid-19 a serem     
respeitadas pelos candidatos quando da aplicação das provas serão divulgadas oportunamente pela instituição. 
Mais informações poderão ser obtidas no Núcleo de Atendimento ao Candidato 
(https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas), de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, no mezanino do ICC, Ala 
Norte, ou pelo telefone (61) 3448-0100.  
Agradecemos a atenção, colocando-nos à disposição para outras informações. 

 
Com amizade,                                                          

      
 

        
Leise Protta Lanna Débora Vasconcelos Souto 

  Coordenadora Educacional                                                      Orientadora Educacional 


