Retificação do Edital de Seleção para o Curso de Extensão
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), tornam pública a retificação do Edital
de Seleção para a atividade de extensão de “Introdução a Machine Learning e Deep
Learning com Python e PyTorch”. As alterações estão estabelecidas a seguir.

- Inclusão dos seguintes subitens:
4.2.4.1 O e-mail específico para a realização das provas deverá ser cadastrado no
período das 18h do dia 10/2/2021 até às 18h do dia 17/2/2021, por meio de link a ser
disponibilizado no portal www.brasilmaisia.com.br, a partir do dia 10/2/2021.
4.2.4.1.1 Para a confirmação de dados de que trata o subitem 4.2.4.1, o candidato deverá
acessar o link a ser disponibilizado no portal www.brasilmaisia.com.br, no período
estabelecido no subitem 4.2.4.1.
4.2.4.2 O candidato que não cadastrar e-mail específico para a realização das provas no
período estabelecido no subitem 4.2.4.1, não terá acesso ao sistema de provas e,
portanto, não poderá realizar as provas e estará eliminado do processo seletivo, não
concorrendo às vagas disponibilizadas.

- Alteração dos seguintes subitens:
4.2.1 Para demonstrar os requisitos estabelecidos no subitem 4.2, os candidatos serão
submetidos a quatro provas eletrônicas, a serem acessadas por meio de link a ser
divulgado no endereço eletrônico www.brasilmaisia.com.br, na data provável
de 17/2/2021.
4.2.1.1 As quatro provas de que trata o subitem 4.2.1 serão aplicadas de acordo com a
seguinte agenda:
 18/2/2021, impreterivelmente a partir de 18h até 18h30: aplicação da Prova
Eletrônica de Domínio Básico de Inglês Técnico e da Prova Eletrônica de
Domínio Básico de Algoritmos em Python;
 19/2/2021, impreterivelmente a partir de 18h até 18h30: aplicação da Prova
Eletrônica de Capacidade de Raciocínio Lógico e da Prova Eletrônica de
Domínio Básico de Álgebra Linear e Cálculo.
4.2.4 Aos candidatos inscritos, o link que dará acesso às provas de que trata o subitem

4.2.1, além de ser disponibilizado no site www.brasilmaisia.com.br, poderá ser
enviado a e-mail cadastrado especificamente para a realização das provas, na data
provável de 17/2/2021.
7.6 O resultado provisório do processo seletivo será divulgado no site
www.brasilmaisia.com.br, até 18h do dia 21/2/2021.
7.7 Será disponibilizado formulário para interposição de recurso contra o resultado
provisório de que trata o subitem 7.6, exclusivamente no site www.brasilmaisia.com.br,
no período de 8h às 18h do dia 22/2/2021.
7.8 O resultado final do processo seletivo será divulgado no site
www.brasilmaisia.com.br, até 18h do dia 23/2/2021.
8.1 Os estudantes selecionados ao curso de extensão de acordo com as regras
estabelecidas no item 7 deverão realizar matrícula no curso no período de 8h do dia
24/2/2021 às 18h do dia 25/2/2021, por meio exclusivamente do site
www.brasilmaisia.com.br.
8.3.1 Na situação apresentada no subitem 8.3, será divulgada nova chamada de
selecionados, no site www.brasilmaisia.com.br, até 12h do dia 26/2/2021.

Os demais itens e subitens do Edital de Seleção permanecem inalterados.

