
O DAC Informa traz os principais destaques do 
Decanato de Assuntos Comunitários e suas dire-
torias.

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 diretora da DACES/DAC está representando a 
Universidade de Brasília na Reunião Ordinária do 
Comitê Acadêmico de Acessibilidade e Deficiên-
cia da Associação de Universidades Grupo Mon-
tevideo (AUGM). A reunião acontece nos dias 21 
e 22 de novembro de 2022, em São Paulo, com o 
tema: “Avaliação das Políticas de Inclusão Univer-
sitária dos Países da América Latina”.

Fique ligado em: acessibilidade.unb.br

Desenvolvimento Social (DDS)

A DDS continua com editais em andamento. O 
edital nº39/2022, está com inscrições abertas 
até o dia 18 de fevereiro de 2023 para o Progra-
ma Moradia Estudantil – modalidade vaga na 
CEU – Graduação. A convocação para ocupação 
de vagas do dia 17/10/22 a 18/02/23, conforme 
disponibilidade de vagas e conclusão das avalia-

ções socioeconômicas. Outro edital com inscri-
ções abertas até o dia 18 de fevereiro do próximo 
ano é o que trata da inscrição para o Auxílio-Ali-
mentação – Graduação e Pós-graduação Stricto 
Sensu. Já a renovação do Programa Moradia Es-
tudantil – Modalidade vaga na CEU - Graduação 
continua com atendimento presencial disponível 
pela equipe da COGEM/DDS até o dia 02 de de-
zembro, com período de recursos entre os dias 
05 de dezembro e 09 de dezembro deste ano. Pe-
riodicamente serão publicadas as listagens das 
avaliações socioeconômicas onde os estudantes 
podem conferir o status das avaliações, data da 
solicitação e a assistente social responsável.

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

Esporte e Atividades Comunitárias (DEAC)

A DEAC está oferecendo aulas de Jiu-Jitsu na 
FCE, às segundas, quintas e sextas, das 18h30  
às 20h30, dentro do Projeto de Artes Marciais nos 
campi. O projeto já está ativo na FCE, com Jiu-Jit-
su e Karatê, e vai se iniciar na FUP nos próximos 
dias, nas modalidades Jiu-Jitsu e Judô.

Mais informações em esporte.unb.br.

Restaurante Universitário (DRU)

O RU manterá o funcionamento regular dos refei-
tórios durante os dias de jogos do Brasil na Copa 
do Mundo.
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Este boletim é uma produção do Núcleo de Comuni-
cação 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 co-
munidade da Universidade de Brasília em diversas mídias. Além da 
página do decanato, as versões escrita e em áudio são distribuídas 
por mídias sociais.

E aos usuários que estiverem presentes, a Dire-
toria do RU informa que os jogos do Brasil serão 
transmitidos nos refeitórios. 

Toda a comunidade acadêmica está convidada 
a acompanhar e torcer pela seleção brasileira na 
competição.

Fique ligado em ru.unb.br.

Saúde da Comunidade (DASU)

A CoEduca/DASU irá realizar, até o dia 30 de no-
vembro, um conjunto de ações com objetivo de 
refletir a diversidade e o contexto de aprendiza-
gem: a Universidade Brincante. O evento ocorrerá 
nos campi Darcy Ribeiro, FCE e FUP. No campus 
Darcy, na próxima quarta-feira, dia 23 de novem-
bro, haverá oficina de palhaçaria. Já no dia 24 de 
novembro, quinta-feira, vai ocorrer um bate papo 
online com a servidora Luanna, com tema “Narra-
tivas da Casa Moringa”.

Saiba mais em dasu.unb.br.


