
Edital de Confirmação de Matrícula dos Selecionados em Primeira 

Chamada e Selecionado em Segunda Chamada 
Introdução a Machine Learning e Deep Learning com Python e Pytorch 

 
O Centro de Políticas, Direito, Economia e Tecnologias da Comunicação (CCOM/UnB) e a 

Faculdade de Tecnologia (FT/UnB) da Universidade de Brasília (UnB), bem como o Instituto 

de Informática (INF/UFG) e o Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade 

Federal de Goiás (CEIA/UFG), divulgam o resultado de confirmação da matrícula dos 

selecionados em primeira chamada e os selecionados em segunda chamada do processo 

seletivo de candidatos para participar da atividade de extensão de “Introdução a Machine 

Learning e Deep Learning com Python e Pytorch”. 

 

1. Confirmação de matrícula 

1.1 Os candidatos matriculados efetivamente no curso constam nos itens 2 e 3 deste Edital.  

1.2 O resultado está expresso nas tabelas abaixo, da seguinte forma: os candidatos são 

representados pelas linhas e devem se identificar pela sua matrícula e pelos 4 primeiros dígitos 

do seu CPF.  

1.3 O aluno cuja matrícula foi efetivada terá a coluna “Condição” preenchida com 

“Matriculado” em cor Verde. Caso contrário, a coluna “Condição” constará como “Não 

Matriculado” em cor Vermelha. 

1.4 Conforme o subitem 8.2 do Edital de Seleção, o candidato que não se matriculou dentro do 

prazo previsto foi considerado desistente, perdeu a vaga e não poderá realizar o curso de 

extensão em hipótese alguma. 

 

2. Confirmação de matrícula de candidatos que são alunos da UnB 

Candidatos Matriculados UnB 

Colocação Matrícula CPF* Condição 

1º 170110702 057.0XX.XXX-XX Matriculado 

2º 180054082 060.7XX.XXX-XX Matriculado 

3º 180028863 038.7XX.XXX-XX Matriculado 

4º 190020890 071.6XX.XXX-XX Matriculado 

5º 180101374 057.0XX.XXX-XX Matriculado 

6º 170104508 034.0XX.XXX-XX Não Matriculado 

7º 180121359 056.2XX.XXX-XX Matriculado 

8º 180123203 058.4XX.XXX-XX Matriculado 

9º 180030159 018.9XX.XXX-XX Matriculado 

10º 180042785 065.5XX.XXX-XX Matriculado 

11º 180029223 032.6XX.XXX-XX Matriculado 

12º 160057701 700.3XX.XXX-XX Matriculado 

13º 170157661 051.6XX.XXX-XX Matriculado 

14º 170121119 062.9XX.XXX-XX Matriculado 



15º 180042238 051.1XX.XXX-XX Matriculado 

16º 190027592 074.8XX.XXX-XX Matriculado 

17º 190030275 060.5XX.XXX-XX Matriculado 

18º 180053302 023.8XX.XXX-XX Matriculado 

19º 180140850 020.7XX.XXX-XX Matriculado 
*Prezando pela segurança dos dados, mas garantindo a transparência do processo seletivo, este 

campo contém apenas os 4 primeiros dígitos do CPF do candidato. 

 

3. Confirmação de matrícula de candidatos que são alunos da UFG 

Candidatos Matriculados UFG 

Colocação Matrícula CPF* Condição 

1º 201703670 009.2XX.XXX-XX Matriculado 

2º 201800253 701.6XX.XXX-XX Matriculado 

3º 201801484 048.4XX.XXX-XX Matriculado 

4º 201802806 048.3XX.XXX-XX Matriculado 

5º 201802751 702.0XX.XXX-XX Matriculado 

6º 201700274 036.8XX.XXX-XX Matriculado 

7º 201900242 703.0XX.XXX-XX Matriculado 

8º 201804671 043.9XX.XXX-XX Matriculado 

9º 201802859 069.1XX.XXX-XX Matriculado 

10º 201802852 700.5XX.XXX-XX Matriculado 

11º 201703666 051.2XX.XXX-XX Matriculado 

*Prezando pela segurança dos dados, mas garantindo a transparência do processo seletivo, este 

campo contém apenas os 4 primeiros dígitos do CPF do candidato. 

 

4. Seleção em segunda chamada 

4.1 Conforme o subitem 8.3 do Edital de Seleção, haverá a necessidade de segunda chamada, 

já que um (1) candidato não efetivou a sua matrícula e, por isso, foi considerado desistente. 

4.2 Respeitando os critérios presentes no subitem 8.3 do Edital de Seleção, uma nova chamada 

foi realizada e o novo candidato selecionado consta nos itens 5 e 6 deste Edital. 

 

 

5. Seleção em segunda chamada de candidato que é aluno da UnB 

Candidatos Selecionados em 2ª chamada UnB 

Colocação Matrícula CPF* NIT NRL 
Data de 

nascimento 
N Condição 

20º 190012862 716.3XX.XXX-XX 10,0 7,0 01/09/1996 17,0 Selecionado 

*Prezando pela segurança dos dados, mas garantindo a transparência do processo seletivo, este 

campo contém apenas os 4 primeiros dígitos do CPF do candidato. 



 

 

6. Seleção em segunda chamada de candidatos que são alunos da UFG 

6.1 Não houve nenhum aluno desta instituição selecionado em segunda chamada. 

 

 

7. Próximos passos 

7.1 O candidato selecionado em segunda chamada para o curso de extensão deverá realizar 

matrícula no curso no período de 16h do dia 20/7/2020 às 16h do dia 21/7/2020, por meio 

exclusivamente do site www.brasilmaisia.com.br. 

7.2 O candidato que não se matricular no curso no período estabelecido no subitem 7.1 será 

considerado desistente, perderá a vaga e não poderá realizar o curso de extensão em hipótese 

alguma. 

7.3 Reitera-se que, conforme consta no Edital de Seleção e na Retificação do Edital de Seleção, 

o curso terá início às 17h do dia 21/7/2020. 

 

8. Outros assuntos 

8.1 Os aspectos não definidos neste edital que ensejarem dúvidas serão dirimidos 

exclusivamente pelos responsáveis pelo curso de extensão 

 

 

 

 

http://www.brasilmaisia.com.br/

