
 

Parabéns! Você está a poucos 

passos de se tornar aluno(a) de 

graduação da Universidade de 

Brasília. Para isso, é 

fundamental cumprir a 

próxima etapa e garantir a sua 

vaga. 

Estamos de portas abertas para 

recebê-lo(a)! 

 
www.boasvindas.unb.br 
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Transferência Facultativa e  

Portador de Diploma de Curso Superior 

Isso: 1º semestre de 2022 

Campi Darcy Ribeiro, Faculdade UnB Ceilândia, Faculdade UnB Gama e  

Faculdade UnB Planaltina 

 

 

 
Seja bem-vindo(a) à Universidade de Brasília. Você confirmou seu interesse na vaga, 

certo? Ao ter realizado essa confirmação, você se tornou aluno regular da UnB. Abaixo estão 
descritas orientações que você deve seguir, nesse momento. 

 

Orientações 

 Após a “Confirmação de interesse na vaga”, você deverá verificar seu nome no edital 

que comunicará a relação final com o nome de todos os estudantes que realizaram 

essa confirmação. 

 O próximo passo será de responsabilidade da Secretaria de Administração Acadêmica 

(SAA/UnB) que procederá o registro acadêmico e enviará o número de matrícula 

para o e-mail cadastrado do(a) estudante. 

 Neste e-mail, o estudante receberá todas as informações para o autocadastro. 

 Não será necessário envio de documentação. Toda a documentação necessária já foi 

inserida no momento da inscrição na seleção. 

 Em caso de dúvida, poderão ser acionadas a secretaria ou a coordenação do curso de 

graduação do estudante, bem como as Unidades Avançadas da SAA. 

https://noticias.unb.br/images/Telefones_unb/mprazer.pdf 

 A Universidade de Brasília quer conhecê-lo(a) melhor e, por meio dessas 

informações, promover avanços na equidade e na qualidade da educação superior. 

Assim, convidamos você a responder o questionário a seguir: 

https://forms.office.com/r/JLxWnTGNGp  

 

 

 
Após o registro acadêmico, você será formalmente um estudante da Universidade de 

Brasília e terá acesso à sua Matrícula. Você poderá obter mais informações sobre o seu número 
de matrícula no Portal UnB/Boas-vindas, por meio da página https://www.boasvindas.unb.br/.  

 

https://noticias.unb.br/images/Telefones_unb/mprazer.pdf
https://www.boasvindas.unb.br/
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Os estudantes que confirmaram o interesse na vaga, receberão, no e-mail informado, o 

número de matrícula e as orientações necessárias para realizarem o autocadastro no Sistema 
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas - SIGAA. Nesse sistema, os estudantes podem 
solicitar matrícula nas disciplinas ofertadas, obedecidos os critérios de prioridade e o 
calendário acadêmico de graduação 
https://www.saa.unb.br/images/documentos/graduacao/Calendarios/Matricula/2022_1/Cal
endario_de_Matricula__Graduacao_2022_1_27_04_22.pdf, referente ao 1º semestre letivo 
de 2022. 

 
 

IMPORTANTE: 

 É responsabilidade do estudante manter atualizados seus dados pessoais junto à 

instituição.  

 Os prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico serão rigorosamente cumpridos.  

 O Calendário Acadêmico da Graduação para o 1º semestre letivo de 2022  está 

disponível na página https://www.saa.unb.br/graduacao/calendario-

academico#calendario-por-atividades.   

 

 
 

 06/06/2022 – Começo das aulas diurnas e noturnas em todos os campi da UnB. 

 24/09/2022 – Final das aulas diurnas e noturnas em todos os campi da UnB. 

 

 

https://www.saa.unb.br/images/documentos/graduacao/Calendarios/Matricula/2022_1/Calendario_de_Matricula__Graduacao_2022_1_27_04_22.pdf
https://www.saa.unb.br/images/documentos/graduacao/Calendarios/Matricula/2022_1/Calendario_de_Matricula__Graduacao_2022_1_27_04_22.pdf
https://www.saa.unb.br/graduacao/calendario-academico#calendario-por-atividades
https://www.saa.unb.br/graduacao/calendario-academico#calendario-por-atividades
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 A UnB está preparando eventos de recepção aos calouros. Acesse 

https://www.boasvindas.unb.br/ para obter mais informações acerca da aula inaugural.  

 

 

 

- Campus Universitário Darcy Ribeiro 
Secretaria de Administração Acadêmica 
Asa Norte, Brasília (DF). 
CEP: 70910-900 
Contato : 61 3107-3741 
 
- Faculdade UnB Ceilândia (FCE) 
Centro Metropolitano, conjunto A, lote 01 – Ceilândia Sul (DF). 
CEP: 72220-275 
Contato: 61 3107-0615 
 
- Faculdade UnB Gama (FGA) 
Área Especial, Projeção A, Setor Leste – Gama (DF). 
CEP: 72444-240 
Contato: 61 3107-8901 
 
- Faculdade UnB Planaltina (FUP) 
Área Universitária nº1, Vila Nossa Senhora de Fátima – Planaltina (DF). 
CEP: 73345-010 
Contato: 61 3107-8005 

 

https://www.boasvindas.unb.br/

