
Brasília, 1 de junho de 2021.

Prezados Pais e/ou Responsáveis,

Informamos que as aplicações das provas da primeira e da segunda etapas do Programa 
de Avaliação Seriada (PAS) estão mantidas pela UnB: 20 de junho (PAS 2 – para alunos 
matriculados na 3ª série do Ensino Médio) e 27 de junho (PAS 1 – para alunos matriculados na 2ª 
série do Ensino Médio). Em nota, a universidade explicou que a decisão foi tomada após análise 
do cenário da pandemia de covid-19, no Distrito Federal e no Brasil.

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

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 boletim informativo, do documento de identidade original, do CPF e 
de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. 

Também como parte do Plano de Segurança do Cespe, será implementada uma nova 
regra para as provas do PAS/UnB: 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 a 
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.

Mais informações poderão ser obtidas no Núcleo de Atendimento ao Candidato 
(Cespe/UnB), de segunda a sexta, das 9h às 19h, no mezanino do ICC, Ala Norte, ou pelo 
telefone (61) 3448-0100. 

Para que nossos alunos estejam mais preparados, intensificaremos nossos aulões de 
revisões e monitorias de acordo com a programação seguindo o calendário do Pós-Aula CIMAN 
para o mês de junho. Além das revisões, haverá um simulado, no dia 11/6, semana que antecede 
o PAS-UnB, para todas as séries.

Agradecemos a atenção, colocando-nos à disposição para outras informações.

   Com amizade,

    

               Leise Protta Lanna                                                              Débora Vasconcelos Souto                 
          Coordenadora Pedagógica                                                         Orientadora Educacional

 “O homem deve criar as oportunidades e não somente encontrá-las.”


