
A Diretoria de Acessibilidade (Daces) tornou público o resultado final dos

editais Seleção de Bolsistas para Projeto de Adaptação de Materiais

Acadêmicos para Musicografia Braile e Seleção para Projeto de Produção de

Materiais Acadêmicos em Formato Acessível para Estudantes com

Deficiência Visual. Em acessibilidade.unb.br/. 

Foi divulgada esta semana circular com orientações relativas ao edital 10/22

da Capes, que prevê recursos para o doutorado sanduíche no exterior. Os

Programas de Pós-Graduação devem fazer as seleções internas dos

doutorandos. Cada PPG tem direito a uma cota para o ano de 2022 de no

mínimo quatro e no máximo dez meses de mensalidade.
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No dia 11 de fevereiro, chegamos à marca de 25% do semestre letivo. A

partir desse momento, não são realizadas novas matrículas e iniciam-se

formalmente os preparativos para o próximo semestre. A Circular nº 8/22

traz as primeiras orientações para o planejamento da oferta 2022.1. Confira
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Até o dia 4 de março, serão publicados em www.dex.com.br os resultados

finais dos Editais 2022 Pibex, Casas Universitárias de Cultura, Redes de

Polos de Extensão e UnB 60 Anos – II Edição. Neste ano, as submissões de

projetos em editais aumentaram cerca de 25% em relação a 2021. Ainda

serão lançados novos editais com linhas de fomento para ações de extensão

como eventos, cursos e programas.

A Semana Universitária já tem data aprovada pelo Conselho de Ensino,

Pesquisa e Extensão: 29/08 a 02/09 de 2022.

Dos 220 aprovados pelo Comitê de Pesquisa, Extensão e Inovação de

Combate à Covid-19 (Copei), apenas 50 ainda não foram financiados. Os

recursos foram destinados a 75% dos projetos, boa parte deles já em

execução. As ações da UnB no combate à pandemia e o portfólio de projetos

disponíveis para financiamento podem ser acessados em

https://repositoriocovid19.unb.br/
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