
Concurso ANTT – Local do Curso de Formação 
 

UNEB – União Educacional de Brasília 
SGAS QD 910 – CONJ D LOTE 32 
CEP 70.390-100 
Brasília – DF 
 
Horário de funcionamento do Call Center:  
De segunda a sexta, das 08h às 21h  
Fones: 61 3445-3344 / 3445-3343  
 
Sala de aula: F-28 (bloco F – 2

o
 andar) 

 
Laboratórios: 
 
Os laboratórios ficam no bloco D, mas não há (nem haverá) um 
para uso exclusivo dos alunos do Curso de Formação. 
 
Ao entrar no bloco D vá até a sala que está no fundo, se 
identifique como aluno do curso da ANTT e pergunte qual 
laboratório pode ser usado. Uma conta geral está sendo criada 
(informe-se) para permitir que possa fazer login na máquina do 
laboratório. 
 
Como o número de alunos no Campus da UNEB é pequeno 
durante a manhã (os alunos estão concentrados principalmente 
nos turnos tarde e noite) pede-se que os alunos do Curso de 
Formação usem os laboratórios principalmente durante a manhã. 
Nos períodos da tarde e início da noite (após a aula) pode não 
haver laboratórios disponíveis. 
 
Assim, os laboratórios devem ser usados principalmente das 7:00 
até o início da aula (8:00), no intervalo da manhã (9:50-10:10) e 
na hora do almoço (12:00-13:30). Nos demais intervalos (15:20-
15:40 e após as 17:30) os laboratórios podem estar disponíveis. 
 
O bloco D (dos laboratórios) tem rede sem foi (wi-fi) aberta, de 
forma que os alunos que levarem seus laptops poderão acessar a 



internet sem problemas. Pelo que o pessoal da UNEB informou, a 
rede wi-fi no bloco F (local da aula) é fechada. Mesmo que haja 
acesso à rede wi-fi no bloco F, avisamos que NÃO será permitido 
uso de laptops durante as aulas (mesmo que para anotações das 
aulas). 
 
Almoço: 
 
A cantina da UNEB tem almoço, tipo prato feito, com duas 
opções de carne por R$7,00. Também oferece café da manhã a 
partir das 7:00 (o valor depende do que for pedido). 
 
Referências: 
 
1. Atrás do Hospital das Clínicas de Brasília, antigo Hospital 

Geral Ortopédico (HGO); 
2. Ao lado da Catedral da Assembléia de Deus, na entrada do 

Parque da Cidade no sentido da Asa Sul para o Sudoeste; 
3. A 200 metros da Avenida W3 Sul, com pontos de ônibus para 

todos os bairros e cidades satélites do DF. 
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