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CCCLLLAAASSSSSSIIIFFF IIICCCAAADDDOOOSSS   NNNOOO   PPPRRROOOCCCEEESSSSSSOOO   SSSEEELLLEEETTT IIIVVVOOO   PPPAAARRRAAA   AAACCCEEESSSSSSOOO   AAAOOO   EEENNNSSSIIINNNOOO   SSSUUUPPPEEERRRIIIOOORRR   ---    VVVEEESSSTTT IIIBBBUUULLLAAANNNDDDOOOSSS   000222 ººº ///222000111333...    
2º SEMESTRE DE 2013 - Início das aulas: 25 de Julho  de 2013  

DDDIIIVVVUUULLLGGGAAAÇÇÇÃÃÃOOO    DDDOOOSSS    RRREEESSSUUULLLTTTAAADDDOOOSSS    ---    No Campus I da UCB – Taguatinga, no hall do Bloco Central e através do site (http://www.ucb.br). 

Não perca tempo em fila, agende o seu horário de matrícula – 3356-9656 

                Primeira Convocação: Até o dia 08 de Maio de 2013, a partir das 16h                Segunda Convocação: 23 de Maio de 2013, a partir das 14hh. 
               Terceira Convocação/Vagas Remanescentes: 27 de Maio de 2013, a partir das 16h           

AAATTTEEENNNÇÇÇÃÃÃOOO 
Os candidatos convocados para a matrícula deverão, obrigatoriamente, preencher e imprimir os seus DADOS CADASTRAIS. Eles se encontram na Internet 
(http://www.ucb.br). Os Dados Cadastrais devem ser levados para a matrícula. Vide senha de acesso ao cadastro no seu Cartão de Inscrição. Os DADOS 
CADASTRAIS referem-se aos dados do candidato e de seu responsável financeiro.  

Quem pode ser responsável financeiro? – VIDE OBSERVAÇÃO ABAIXO. 

MMMAAATTTRRRÍÍÍCCCUUULLLAAA    DDDOOOSSS    CCCLLLAAASSSSSSIIIFFFIIICCCAAADDDOOOSSS    EEEMMM    111 ªªª    CCCOOONNNVVVOOOCCCAAAÇÇÇÃÃÃOOO    (((VVVOOOCCCÊÊÊ   PPPOOODDDEEERRRÁÁÁ   AAAGGGEEENNNDDDAAARRR   SSSEEEUUU   HHHOOORRRÁÁÁRRRIIIOOO   DDDEEE   MMMAAATTTRRRÍÍÍCCCUUULLLAAA   –––    333333555666999000000000))) :::   
Horário/Local de Atendimento: de 8h às 12h ou 13h ás 18h - Seção de Matrículas –  Pd São João Batista de La Salle - Taguatinga.  

13/05/2013 14/05/2013 15/05/2013 16/05/2013 
� CST - Gestão Ambiental, Analise Des. Sistemas, 
Gest Tecnol. Informaç,. Redes de Computadores, 
Logística, Gastronomia e Gestão Pública 
 
 

 

� Com. Social – Public/Prop. 
� Com. Social - Jornalismo  
� Educação Física*** 
� Medicina 
 

� Odontologia 
� Arquitetura e Urbanismo ** 
� Ciências Biológicas 
� Ciência da Computação  

� Física 
� Matemática 
� Química 
� Engenharia Civil 
� Eng. Ambiental 

17/05/2013 20/05/213 21/05/2013 22/05/2013 
� Direito 
� Nutrição 
� Pedagogia 

� Farmácia 
 

� Administração 
� Relações Internacionais 
� Letras * 
� Fisioterapia 
 

� Psicologia 
� Ciências Contábeis 
� Sist. de Informação 
� Serviço Social 

� Enfermagem 
� Ciências Econômicas 
� Biomedicina 
 

•••• Para os Candidatos do curso de Licenciatura em Letras – Inglês e Literaturas em Língua Inglesa – Haverá teste de Nivelamento em Língua Inglesa.  Após a 
divulgação do resultado do Vestibular, a Direção do Curso entrará em contato via telefone para informar o dia e horário do teste.  

•••• ** Para os candidatos do curso de ARQUITETURA E URBANISMO haverá um teste de habilidade específica. Após a divulgação do resultado do Vestibular, a Direção do Curso 
entrará em contato, via telefone, para informar o dia e horário do teste (qualquer dúvida, entrar em contato com a Direção 3356 9175 – Manhã/Tarde). 

MM AATTRRÍÍ CCUULL AA  DDOOSS  CCLL AASSSSII FFII CCAADDOOSS  EEMM   22ªª//  33ªª  CCOONNVVOOCCAAÇÇÃÃOO//VVAAGGAASS  RREEMM AANNEESSCCEENNTTEESS  

2ª CHAMADA – 24/05/2013 – De 08h – 12h / 13h – 18h 3ª CHAMADA/VAGAS REMANESCENTES – 28/05/2013 – De 08h – 12h / 13h – 18h 

DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTOOOSSS    IIINNNDDDIIISSSPPPEEENNNSSSÁÁÁVVVEEEIIISSS    NNNOOO    AAATTTOOO    DDDAAA    MMMAAATTTRRRÍÍÍCCCUUULLLAAA:::    (((    Não perca tempo em fila, agende o seu horário de matrícula – 33569000))) )))    
(Cópias autenticadas ou comprovadas mediante originais) 
���� 01 (uma) foto 3x4 
���� Certidão de Nascimento ou Casamento (Caso não conste na Carteira de Identidade) 
���� Carteira de Identidade  
���� Título de Eleitor (obrigatório a partir dos 18 anos de idade) 
���� Certificado de Reservista ou Alistamento Militar (para candidatos do sexo masculino) 
���� Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino Médio (2º grau) – Declaração de Conclusão provisória (caso tenha concluído o Ensino Médio, nos últimos dias) 
���� Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio (2º grau) 
���� CPF do Aluno (independente da idade) 
���� CPF do seu responsável financeiro - Os menores de 18 anos, não emancipados, são assistidos por seus genitores ou por representantes legais 

(tutores/curadores). O responsável financeiro deve acompanhar o candidato no momento da matrícula e assinar o contrato. 
���� ***Atestado Médico, no qual conste, de modo explícito, estar apto para prática de Educação Física (Convocados para o curso de Educação Física) 

���� Dados Cadastrais impresso. 

OOOBBBSSSEEERRRVVVAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS    IIIMMMPPPOOORRRTTTAAANNNTTTEEESSS: 
1. O aluno menor de 18 anos, não emancipado, deverá vir acompanhado do seu responsável (pai ou mãe) ou procurador legal. 
2. Conforme legislação em vigor, não será efetuada a matrícula para os candidatos que não tiverem concluído o ensino médio (2º grau) ou equivalente. 
3. O boleto bancário, referente ao pagamento da 1ª parcela, será expedido no ato da matrícula, no Atendimento ao Aluno - ATENDE. 
4. A confirmação da matrícula se dará através do pagamento da 1ª parcela. O pagamento poderá ser realizado na rede bancária do DF (no máximo no dia 

útil seguinte à matrícula – data de vencimento da referida parcela). O pagamento também poderá ser feito no Posto Bancário da UCB, cujo horário de 
atendimento é das 11h às 20h. 

5. O calouro somente poderá trancar a matrícula após cursar um semestre letivo. 
6. O aluno que tenha cursado disciplinas de Nível Superior e queira se matricular em disciplinas diferentes das propostas deve apresentar o Histórico Escolar 

comprobatório no ato da matrícula e solicitar o Aproveitamento de Estudos no período apropriado (até 22/08/2013), anexando ao processo os originais do 
Histórico Escolar, do Conteúdo Programático e do Sistema de Avaliação da Instituição de Ensino Superior de origem do aluno. (De acordo com a Resolução Nº 
65/07 – Consepe, o aproveitamento de estudos será concedido apenas para as disciplinas concluídas nos últimos 8 (oito) anos e a equivalência das disciplinas 
cursadas pelo aluno na IES de origem deverá corresponder, no mínimo, a 80% do conteúdo programático e a 100%  da carga horária  da disciplina ministrada na 
UCB). Caso tenha dúvidas sobre o Aproveitamento de disciplinas, procure a Direção de seu curso. 

Mais informações sobre a matrícula: no ATENDE, ou pelos  telefones (61) 3356-9656 
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