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ADMISSÃO 

Provas ocorreram nos dias 1 e 2 de junho. Primeira chamada convocou mais de 2 mil 

candidatos 

O Cebraspe divulgou, no dia 8 de julho, o resultado em primeira chamada do 

Vestibular de 2019 da Universidade de Brasília (UnB). O edital com os nomes dos 

selecionados foi publicado no link da seleção e por meio das listas impressas, afixadas 

nos quatro campi da Universidade. 

A seleção registrou um total de 15.175 inscritos. Desse total, 479 candidatos 

participaram como treineiros, que fizeram as provas, receberam o boletim de 

desempenho individual, mas não puderam usar as notas para ingresso na Universidade. 

Em 2019, a seleção ofereceu 2.395 vagas em 98 cursos, nos campi Darcy Ribeiro, 

Ceilândia, Gama e Planaltina.  

Os três cursos da Instituição que registraram maior concorrência foram Medicina, 

com 212,80 candidatos por vaga, Psicologia, com 28,04 concorrentes por vaga, e Direito 

(diurno), com 26,70 candidatos por vaga. As provas foram realizadas nos dias 1 e 2 de 

junho, no Distrito Federal (em Brasília, Brazlândia, Ceilândia, Gama, Planaltina, 

Sobradinho e Taguatinga) e nas cidades de Formosa/GO, Goiânia/GO, Valparaíso/GO e 

Uberlândia/MG. 

SISUnB – A Universidade ofereceu mais uma vez o Sistema Informatizado de 

Seleção para os Cursos de Graduação da UnB (SISUnB) para os candidatos classificados 

no Vestibular. Após a realização e correção das provas, o Sistema permitiu nova 

oportunidade para os interessados alterarem a pré-opção de campus/curso/turno, caso 

desejassem.  

A seguir, são apresentados os dados referentes ao Vestibular de 2019 da Uni-

versidade de Brasília. 

 

UnB e Cebraspe desejam boas-vindas aos novos estudantes! 

https://www.cebraspe.org.br/vestibulares/VESTUNB_19
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Ciências Contábeis (Bacharelado) 2 14 7.00 2 0 0.00 4 14 3.50 1 0 0.00 2 19 9.50 2 0 0.00 4 20 5.00 1 0 0.00 2 35 17.50 15 102 6.80 35 102 2.91
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