
1º E 2º SEM/2019

MANUAL DO EAD



EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA OS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO BACHARELADO E SUPERIOR DE TECNOLOGIA
EAD • EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (1º e 2º SEMESTRE DE 2019)

O reitor do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, mediante o presente 
edital, torna públicas as normas de regulamentação do Processo Seletivo 
Continuado para ingresso nos cursos de graduação, superiores de tecnologia, 
na modalidade EAD, no 1º e 2º semestre de 2019, com inscrição a partir de 1º de 
dezembro de 2018.

PRAZO DE INSCRIÇÃO

A partir de 01 de dezembro de 2018 até 18 de Novembro de 2019, pela Internet, 
no site da instituição: www.uniceub.br

TAXA DO PROCESSO SELETIVO

Os optantes pelo processo seletivo de redação deverão realizar o pagamento do 
boleto bancário no valor de R$ 10,00 (dez reais).

Os optantes pelo processo seletivo do ENEM, por segunda graduação ou 
transferência de outras IES ficam isentos de taxa. Alunos do UniCEUB que 
desejem mudar de curso ou modalidade poderão solicitar isenção do processo 
seletivo.

CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO

Poderão realizar a inscrição no processo seletivo os candidatos que concluírem 
o ensino médio até a data da matrícula ou que já possuam o Certificado de 
Conclusão do Ensino Médio ou equivalente.

ENVIO DE DOCUMENTOS 

O candidato interessado deverá acessar o site institucional, realizar a inscrição, 
indicar o curso desejado e enviar os documentos indicados abaixo, digitalizados 
nos formatos JPG, PDF, PNG e TIFF:
• Documento de identidade;
• Boletim de Desempenho do ENEM (obrigatório para o ingresso pelo ENEM);
• Diploma de graduação (obrigatório para o ingresso por segunda graduação);
• Histórico escolar de outra IES (obrigatório para o ingresso por transferência).
Todos os documentos necessários à efetivação da matrícula devem ser entregues 
até o primeiro dia de aula, na Central de Atendimento, em uma das unidades do 
UniCEUB ou no polo parceiro.



PROCESSO SELETIVO - REDAÇÃO

A dissertação de, no máximo 3.000 (três mil) caracteres requer que o candidato 
discorra sobre o tema proposto pela comissão do processo seletivo, indicado 
no momento da aplicação da prova, no ambiente virtual. O candidato deverá 
desenvolver o texto no campus virtual (www.uniceub.br) e seguir, rigorosamente, 
as orientações indicadas sob pena de nulidade do processo seletivo. A correção 
será feita somente após a compensação do boleto bancário da taxa de inscrição.

LOCAL DA PROVA DE REDAÇÃO - CAMPUS VIRTUAL

Em ambiente eletrônico da instituição, a ser disponibilizado no site www.
uniceub.br

REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DA REDAÇÃO

O candidato deverá acessar o ambiente eletrônico da instituição mediante 
identificação e produzir um texto autoral conforme o tema, o detalhamento e 
a indicação de linhas apresentados no momento do acesso. Essa ação deverá 
ocorrer em equipamento (computador de mesa, laptop, smartphone ou tablet) do 
próprio candidato, devidamente conectado à Internet, cuja conexão, velocidade 
e estabilidade são sua incumbência. A instituição não se responsabiliza por 
quaisquer problemas ocasionados por falhas no equipamento utilizado para a 
realização da redação ou pela conexão à Internet.

Será desclassificado o candidato que não obtiver no mínimo 30 pontos na prova 
de redação.

DATA E HORA DA REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO

Os dias e os horários da prova ficam a critério do candidato, observando o 
período de vigência deste edital. A prova de redação terá caráter eliminatório.

PROCESSO SELETIVO – ENEM 

O candidato que optar por utilizar a nota do ENEM fica dispensado da taxa de 
inscrição e da realização da prova de redação.

O candidato com nota superior a 250 pontos no ENEM e que não obtiver nota 
zero na Redação poderá efetuar a matrícula na Central de Atendimento até a 
data final para matrícula em vagas remanescentes, sem se submeter ao processo 
de vestibular, mediante entrega do boletim de desempenho e dos demais 
documentos descritos no Manual.



PROCESSO SELETIVO – SEGUNDA GRADUAÇÃO

O candidato que optar por apresentar o diploma de graduação fica dispensado 
da taxa de inscrição e da realização da prova de redação. 

Não será concedido aproveitamento de estudos a candidatos portadores de 
diploma que tenham concluído a primeira graduação há mais de 4 anos (oito 
semestres), conforme disposições do artigo 2º, da Resolução n° 3 – UniCEUB, 
de 15 de dezembro de 2004, com exceção dos que comprovarem, mediante 
declaração, trabalhar profissionalmente na área de formação.

PROCESSO SELETIVO – TRANSFERÊNCIA

O candidato que optar por apresentar a documentação de transferência de 
outra IES (histórico escolar e ementas) fica dispensado da taxa de inscrição e da 
realização da prova de redação. 

No caso de transferência ex-oficio, é necessária, além dos documentos 
supracitados, a comprovação da remoção do interessado ou de seu representante 
legal publicada no Diário Oficial ou o documento com timbre da instituição que 
comprove a transferência do servidor público ou militar. 

Não será aceita a transferência de candidatos que tenham interrompido os 
estudos há mais de 7 (sete) semestres na IES de origem nem o aproveitamento 
de estudos referentes a disciplinas cursadas há mais de 4 anos (oito semestres) 
contados a partir da última disciplina aprovada, conforme disposições do artigo 
2º, da Resolução n° 03 – UniCEUB, de 15 de dezembro de 2004.

MATRÍCULA

Os candidatos aprovados poderão realizar, imediatamente, a matrícula na 
Central de Atendimento, em uma das unidades do UniCEUB ou no polo parceiro, 
até o limite de vagas disponíveis. O aceite contratual deverá ser realizado no site 
institucional, no módulo de serviço ao candidato, formalizando a contratação do 
serviço educacional.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA A SER ENTREGUE ATÉ O 
PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL

Para a regularização da matrícula, o aluno deverá entregar os documentos a 
seguir na unidade do UniCEUB, no polo parceiro em que ocorrer o primeiro 
encontro presencial ou na Caixa Postal 15475, nas datas descritas no item h, no 
campo observações: 

a) Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente (declaração de 
conclusão) e respectivo histórico escolar, não tendo validade qualquer um deles 
isoladamente. De pleno direito, será nula, neste processo seletivo, a classificação 
do candidato que não apresentar a prova da conclusão do ensino médio no ato 



da matrícula (Resolução 09/1978 do CFE, art. 5º) (original); 

b) Identidade (original); 

c) Título de eleitor (original); 

d) Cadastro de Pessoa Física – CPF (original); 

e) Prova de que está em dia com as obrigações militares (original); 

f) Certidão de nascimento ou casamento (original); 

g) Boletim de desempenho do ENEM (se necessário); 

h) Diploma de graduação (se necessário) (original); 

i) Histórico escolar do ensino superior e ementas das disciplinas aprovadas (se 
necessário) (original); 

j) Contrato assinado de prestação de serviço educacional, disponível no site 
institucional, no módulo de serviço ao candidato.

OBSERVAÇÕES:

a) O candidato terá a sua matrícula efetivada mediante o aceite das condições 
contratuais e o pagamento da primeira parcela. 

b) O candidato terá a sua matrícula cancelada caso não entregue toda a 
documentação até o 1º dia de aula. 

c) Não será concedido trancamento de matrícula no 1º semestre, em nenhum 
dos cursos de graduação. 

d) Não são concedidos cancelamento nem trancamento de disciplinas 
isoladas em todo o curso, conforme normas de matrícula e calendário 
acadêmico. 

e) O cancelamento ou o trancamento de matrícula só serão válidos mediante 
solicitação formal, em uma das unidades do UniCEUB, no polo parceiro ou 
no Espaço Aluno. 

f) Em caso de cancelamento, só fará jus à devolução de 80% (oitenta por 
cento) da 1ª parcela o candidato que solicitar o cancelamento definitivo da 
matrícula antes do início das aulas. A devolução será feita em nome do aluno 
e, somente em caso de menores de 18 anos, em nome do responsável. 

g) A comissão do processo seletivo isenta-se da semelhança dos temas de 
redação neste processo seletivo com os de outras provas de vestibulares e 
de concursos públicos e privados. 

h) Os primeiros encontros definirão o início das atividades, a entrega dos 
documentos e o acesso ao ambiente Virtual de Aprendizagem de acordo com 
a data de efetivação da matrícula, considerando: 16/02/2019, 16/03/2019, 
13/04/2019, 11/05/2019, 08/06/2019. (1º semestre) e 10/08/2019, 
09/09/2019, 28/09/2019, 26/10/2019, 23/11/2019. (2º semestre).



*Os descontos são válidos para pagamento até o dia 07 de cada mês. Os pagamentos com cartão de débito, ou 

dinheiro deverão ser realizados somente na Tesouraria da Instituição.

Brasília, 01 de dezembro de 2018.

GETÚLIO AMÉRICO MOREIRA LOPES
Reitor do UniCEUB

Curso Vagas Semestralidade
Valor da parcela 
com incentivo 

acadêmico*

Quitação da  
semestralidade pag. 

din. ou déb. com 
20% de desconto*

Administração
Bacharelado

500  R$ 2.489,04  R$ 373,23  R$ 1.991,23 

Análise e Desenv. de Sistemas
Tecnólogo

500  R$ 1.957,86  R$ 289,96  R$ 1.566,29 

Banco de Dados
Tecnólogo

500  R$ 1.957,86 R$ 289,96 R$ 1.566,29

Ciências Contábeis
Bacharelado

500 R$ 2.489,04  R$ 373,23  R$ 1.991,23

Gestão da Tec. da Informação
Tecnólogo

500 R$ 1.957,86  R$ 289,96  R$ 1.566,29

Gestão de Rec. Humanos
Tecnólogo

500  R$ 1.957,86 R$ 289,96 R$ 1.566,29

Gestão Financeira
Tecnólogo

500  R$ 1.957,86  R$ 289,96  R$ 1.566,29

Gestão Pública
Tecnólogo

500  R$ 1.957,86  R$ 289,96  R$ 1.566,29

Marketing
Tecnólogo

500  R$ 1.957,86 R$ 289,96  R$ 1.566,29

Pedagogia
Licenciatura

500 R$ 2.489,04 R$ 289,96 R$ 1.991,23

Processos Gerenciais
Tecnológico

500  R$ 1.957,86 R$ 289,96 R$ 1.566,29

Segurança da Informação
Tecnológico

500 R$ 1.957,86  R$ 289,96  R$ 1.566,29

Serv. Jurídicos e Notariais
 Tecnológico

500 R$ 1.957,86 R$ 289,96 R$ 1.566,29

Serviço Social
Bacharelado

500 R$  2.489,04 R$ 373,23 R$ 1.991,23

Valores calculados para 30 créditos

CURSOS E VAGAS




