
O DAC Informa destaca as principais informa-
ções do Decanato de Assuntos Comunitários e 
suas diretorias.

Aproveite e, sempre que quiser, entre em contato 
pelo e-mail dac@unb.br.

Saiba mais sobre o decanato em dac.unb.br.

Acessibilidade (DACES)

A DACES informa à comunidade acadêmica so-
bre a publicação do resultado final do Edital Nº 
1/2022 - Seleção de bolsistas para atuação como 
ledores e/ou transcritores para promoção da 
acessibilidade. 

Informações complementares em acessibilida-
de.unb.br.

Desenvolvimento Social (DDS)

A DDS divulgou os resultados do Auxílio Máscara 
Graduação e Pós-Graduação, do Auxílio Apoio a 
Indígenas, Quilombolas e Outros, além da Sele-
ção de Bolsistas do curso de arquivologia para 
atuar na própria diretoria.

Para quem não conseguiu se inscrever no Auxí-
lio de Apoio a Indígenas, Quilombolas e Outros, 
a DDS informa que o formulário foi aberto nova-

mente no site da diretoria.

Tenha acesso a todos os resultados de editais em 
dds.dac.unb.br.

Diversidade (DIV)

A DIV informa que as ações selecionadas por 
meio da chamada pública em prol da visibilidade 
das existências travestis e transexuais continuam 
sendo realizadas no mês de maio. O curta-metra-
gem Cryatura foi exibido no Canal 15 e no portal 
da UnBTV, com reprise nesta terça-feira, dia 24 
de maio, às 22h30. Toda terça-feira são realiza-
das as lives do projeto “Foco nus não bináries” 
no Instagram @chegsnudia. E no período de 20 
a 30 de maio, está em atividade o espaço de ex-
perimentação artística - Corpos Celestes, Mentes 
Silvestres, no Núcleo de Dança da UnB.

Saiba mais em div.unb.br.

Esporte e Atividades Comunitárias (DEAC)

Os atletas da UnB participantes dos Jogos Uni-
versitários Brasileiros - Seletivas Internacionais, 
que aconteceram na cidade de Rio Verde/GO, 
voltaram com grandes resultados. No total foram 
06 medalhas, sendo 05 bronzes para as seguin-
tes modalidades: Taekwondo, Judô e Xadrez In-
dividual, e uma medalha de prata para o Xadrez 
por equipes.

Para acompanhar tudo o que rola no esporte da 
Universidade, acesse deac.unb.br.
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Restaurante Universitário (DRU)

Dia 5 de maio foi comemorado o Dia Internacio-
nal de Higiene das Mãos, para lembrar como esse 
ato é importante na prevenção da transmissão 
de muitas doenças infectocontagiosas. A Direto-
ria do RU apoia essa causa. Todas as unidades 
do Restaurante Universitário dispõem de pias de 
higienização de mãos e os usuários são aconse-
lhados a sempre utilizá-las antes de cada entrada 
nos refeitórios.

Para saber mais, acesse ru.unb.br.

Saúde da Comunidade (DASU)

Com o objetivo de inspecionar e orientar sobre 
os cuidados e medidas de controle do vírus SAR-
S-CoV-2, a equipe da Vigilância Epidemiológica 
(VE/Coavs) tem realizado visitas educativas em 
toda a UnB.

A Coredes, em parceria com a professora de 
meditação Cristina Gobbi, ofertou o curso “Min-
dfulness - Consciência e Transformação: Práti-
cas para equilíbrio, paz e liberdade”. O curso foi 
ofertado para docentes e técnicos administrati-
vos, com o objetivo de fortalecer a capacidade de 
transformar processos internos, gerando estados 
de serenidade, clareza e bem-estar.

Saiba mais sobre todas as coordenações em 
dasu.unb.br.
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Desenvolvimento Social (DDS)

O projeto “Alunos Conectados do MEC” será en-
cerrado no dia 30 de junho, e os CHIPS MEC dis-
tribuídos funcionarão até essa data. Os pacotes 
de dados serão finalizados automaticamente, 
portanto não há necessidade de devolução dos 
dispositivos.

Saiba mais em dds.dac.unb.br.

Saúde da Comunidade (DASU)

A fim de manter diálogo com a comunidade uni-
versitária e incentivar momentos de ludicidade, 
descanso e autocuidado, a CoEduca estará com 
atividades em seu Instagram (@coeducaunb) de 
25/05 a 03/06, período de férias das atividades 
acadêmicas.

Fique ligado em dasu.unb.br.

Este boletim é uma produção do Núcleo de Comu-
nicação do Decanato de Assuntos Comunitários 
da UnB.

Confira o boletim em PDF e em áudio.   

O boletim DAC Informa traz semanalmente as informações 
mais relevantes do Decanato de Assuntos Comunitários e de 
suas seis diretorias. De forma concisa, a publicação busca 
estar perto da comunidade da Universidade de Brasília em 
diversas mídias. Além da página do decanato, as versões 
escrita e em áudio são distribuídas por mídias sociais.


