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Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional
A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 traz na fonte do
tesouro, em valores nominais, redução de 0,6% para
despesas obrigatórias e ampliação de 4,3% para
despesas discricionárias de custeio na UnB. Com a
atualização monetária e em comparação com a LOA 2021,
os recursos da fonte do tesouro são 9,7% menores para
despesas obrigatórias e 5,3% menores para despesas
discricionárias de custeio. 

Assuntos Comunitários
A Diretoria de Acessibilidade (DACES) está com inscrições
abertas para o Programa de Tutoria Especial até o dia 18
de fevereiro. O programa fornece apoio acadêmico a
estudantes com deficiência e necessidades educacionais
específicas regularmente matriculados na UnB. Mais
informações em acessibilidade.unb.br/. 
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DPO

DAC

Gestão de Pessoas
O DGP publicou edital de concurso público para provimento
de 174 vagas para cargos de níveis médio e superior da
carreira de Técnico-Administrativo em Educação. As
inscrições vão até 15 de fevereiro:
https://security.cebraspe.org.br/cadastro/. DGP

http://www.acessibilidade.unb.br/
https://security.cebraspe.org.br/cadastro/
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Dez bolsistas serão selecionados para projetos da
Diretoria de Acompanhamento Pedagógico das
Licenciaturas. Para participar, é necessário estar
matriculado em curso de licenciatura da UnB ou ter
concluído a licenciatura recentemente e estar cursando
o bacharelado. As bolsas são no valor de R$ 400. Edital
completo:http://www.deg.unb.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=475&Itemid=110

Ensino de Graduação

Extensão
São dois eventos em comemo-
ração ao centenário da Semana
de Arte Moderna, neste mês de
fevereiro. Em parceria com a
Fundação Darcy Ribeiro, a oitava
sessão do Cineclube Beijódromo
debate o filme Eternamente Pagu
(dia 17, 12h30).  Participam
Katia Belisário, Marcela Tamm
Rabello e Eline Jones.

Em parceria com o Instituto de Artes (IdA), ocorre 
(dia 18, 16h) a mesa-redonda "Revendo o modernismo: 
a Semana de 22 e seus desdobramentos", com 
mediação de Maria do Carmo Couto da Silva e
participação de Fernando Marques, Nelson Inocêncio e
Eduardo Dimitrov. Veja: youtube.com/c/ExtensãoUnB 
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O DAF desenvolveu nova ferramenta para atendimento
presencial ao público, visando ao retorno seguro ao
trabalho. Embora a prioridade ainda seja a modalidade
online, um formulário – disponível em daf.unb.br –
permite o agendamento, com dia, horário e assunto. Tudo
bastante rápido e prático.
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Pesquisa e Inovação / Pós-Graduação
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DPI e DPG publicaram edital de fluxo contínuo para
pagamento de auxílio financeiro a pesquisador. Objetivo?
Estimular projetos que resultem na produção de artigos
científicos em periódicos que cobram taxa de publicação. 
www.dpi.unb.br/editais/edital-dpi-dpg-01-2022/.
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