
  
 

Secretaria Acadêmica 

 

CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO PARA ACESSO AO ENSINO SUPERIOR - VESTIBULANDOS 01/2015. 
1º SEMESTRE DE 2015 - Início das aulas: 04 de Fever eiro de 2015  

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS    ��� ���No Campus I da UCB – �������	��
  no hall do Bloco Central e através do site ��������������������
Não perca tempo em fila, agende o seu horário de matrícula – 3356-9656 

��������Primeira Convocação:����������� 03 de Dezembro de 2014, a partir das 16h���������������Segunda Convocação��10 de Dezembro de 2014, a partir das 14h��

�������Terceira Convocação***:    �12 de Dezembro de 2014, a partir das 14h�������Quarta Convocação ***: 16 de Dezembro de 2014, a partir das 14h �

AAATTTEEENNNÇÇÇÃÃÃOOO    
 
*** - Após a quarta chamada, remanescendo vagas, serão convocados os candidatos seguintes em ordem de 
classificação. A convocação será divulgada dando ao interessado até o dia seguinte (se dia útil) para efetivar 
a matrícula. Atente para possíveis convocações no site da UCB. 
 
��� ��	�������� ��	�������� ���� �� ���������� � � �!�
� obrigatoriamente
� �  	�� ��  � �������� ��� � ��� DADOS CADASTRAIS. Eles se encontram na Internet�
������������������� � ��� "����� #���������� � � �� � �� � ������ ���� �� ����� ������ $�� � � 	��� � � �� ���� ��� ��������� 	�� � �� #���! �� � � %	����&!��� ��� DADOS 
CADASTRAIS�� ' � ��� �������������� candidato� �� �� �� responsável financeiro���

Quem pode ser responsável financeiro? – VIDE OBSERVAÇÃO ABAIXO. 

MATRÍCULA DOS CLASSIFICADOS EM 1ª CONVOCAÇÃO (VOCÊ PODERÁ AGENDAR SEU HORÁRIO DE MATRÍCULA – 33569656): 
(��)���� �*������ ��� 	��� 	�� ��de 8:30h às 18h���+ &!��� �,����������-�� .������+!��/�!��0�������� �*��+��� ���#�����%�-� �������	�� ���

08 - 09/12/2014 
 

���� Medicina * 
 

••  AATTEENNÇÇAAOO: Perder o prazo de matrícula implicará em desistência da vaga  
  

MM AATTRRÍÍ CCUULL AA  DDOOSS  CCLL AASSSSII FFII CCAADDOOSS  EEMM   22ªª,,  33ªª  OOUU  44ªª  CCOONNVVOOCCAAÇÇÃÃOO  
 

2ª CHAMADA – 11/12/2014  3ª CHAMADA – 15/12/2014  4ª CHAMADA – 17/12/2014 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS NO ATO DA MATRÍCULA: ( Não perca tempo em fila, agende o seu horário de matrícula – 33569656) 
(Cópias autenticadas ou comprovadas mediante originais) 
���� 12�������'����345�
���� # ����!��� �6����� 	������#���� 	����#����	!����	��  �	��#��� ����� �%� 	����� ��
���� #��� ����� �%� 	����� ��
���� �������� �7� �������������8����������������29��	�� �� ����� ��
���� # ���'������� �: � ����������������� 	���,�������� ������	������������ 4���������	����
���� #������	� �� �� ���;	�����
���� Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino Médio �<=�������-�" �����&!��� �#�	����!�������8���� ������� 	�����	���������7	��	��,����
�	���>�������� ����  
���� Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio �<=�������
���� CPF do Aluno (independente da idade)�
���� CPF do seu responsável financeiro - ��� � 	�� �� � � 29� �	��
� 	!��  ��	������
� �!�� ������� ���� ��� � ��� � 	���� �� ��� ��� � � � 	��	� �� � ���� �

������ ��������� ������� ��	�)� ��'�	�	� ����� � � �����	��������	�������	����� 	���������������� ��� ��	�������	�������+ ������	��,�%�:�� ���	���������
 ����������� ��	�)� ��'�	�	� ���
� ������������ �  �)������	������	����� 	����������������  

���� 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. ����� �����	�)���
�� ' � 	� �������� 	������2?��� � ��
�� �)� 4 �����	��������������������
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. �� ���	��@� � � 	��� �������� �������	��� � � Nível Superior�  �@� ���� � � �����������  �� �������	��� ��' � 	� �� � ��� �������� � � � �� � 	���� o Histórico Escolar 

comprobatório no ato da matrícula e solicitar o�Aproveitamento de Estudos�	�� ��������������  (até 20/03/2015)
��	 4�	��������� ������������	�������
(���8�����7������
����#�	� >���.������)����� ����+� �� ���� �������&!�����%	������&!��� �7	��	��+� ��� ��� ����� ��������	���� 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.�

,���� ���	'����&A ������ ��������������	����76"7
�� �� ������ � '�	 ���B2�� 3356-9656�

�C	�� ������ �#��8������ �0��������-�C#0 �
 


