
O DAC Informa traz os principais destaques do De-
canato 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 Diretoria de Acessibilidade vai selecionar tutores 
para atuarem no Programa de Tutoria para Acessibi-
lidade em mais de 30 (trinta) cursos. As inscrições 
serão recebidas pelo SIGAA, entre os dias 28 de no-
vembro e 01 de dezembro. A bolsa é mensal com valor 
de 400 reais. O tutor atuará no Programa com carga 
horária de 12 horas semanais. 

Confira o edital 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 Programa Moradia Es-
tudantil – 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 con-
clusão das avaliações socioeconômicas. Outro edital 
com inscrições abertas até o dia 18 de fevereiro do 
próximo ano é o que trata da inscrição para o Auxí-

lio-Alimentação – Graduação e Pós-graduação Stricto 
Sensu. Já a renovação do Programa Moradia Estudan-
til – Modalidade vaga na CEU - Graduação continua 
com atendimento presencial disponível pela equipe da 
COGEM/DDS até o dia 02 de dezembro, com período 
de recursos entre os dias 05 de dezembro e 09 de de-
zembro deste ano. Periodicamente 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.

Restaurante Universitário (DRU)

O RU manterá o funcionamento regular dos refeitórios 
durante os dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo.

E aos usuários que estiverem presentes, a Diretoria do 
RU informa que os jogos do Brasil serão transmitidos 
nos refeitórios.  Toda a comunidade acadêmica está 
convidada a acompanhar e torcer pela seleção brasi-
leira na competição.

Fique ligado em ru.unb.br.

Esporte e Atividades Comunitárias (DEAC)

A DEAC convida todos para celebrar o encontro anual 
de corais da UnB, no próximo dia 30 de novembro, às 
19h, no Anfiteatro 9, ICC Sul, campus Darcy Ribeiro. 
Não deixe de prestigiar!
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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.

A Copa de Futsal Masculino da UnB está chegando à 
definição da sua décima primeira e última modalida-
de. Nesta quarta-feira, dia 30 de novembro, haverá 
a disputa das semi-finais a partir de 9h e às 10h30 a 
disputa do terceiro lugar. Já a Grande Final será dis-
putada às 11h15. Todas as partidas ocorrerão na qua-
dra coberta do Centro de Ensino Fundamental GAN, 
na quadra 603 Norte.

Mais informações em esporte.unb.br.

Saúde da Comunidade (DASU)

A Coordenação de Atenção Psicossocial convida toda 
a comunidade acadêmica para a palestra: “Terapia 
narrativa e as práticas narrativas coletivas”, com a di-
retora do “Reciclando Mentes”, Lúcia Helena Abdalla, 
no dia 29/11/22, às 19h30, via plataforma Zoom. Para 
se inscrever, acesse linktr.ee/dasu.

A Terapia Narrativa entende as pessoas como espe-
cialistas em suas próprias vidas e considera que suas 
identidades são moldadas pelas narrativas que elas 
têm sobre si mesmas e suas experiências.

A Coredes/DASU promoverá o evento *HIViver* no dia 
29/11 e Aconselhamento e testagem no dia 01/12 em 
comemoração ao Dezembro Vermelho, mês de cons-
cientização para o tratamento precoce das IST’s/HIV. 
Mais informações pelo instagram @Dasu_unb.

Saiba mais em dasu.unb.br.


