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AE EM NÚMEROS 
(EVOLUÇÃO GERAL 2002-2018)



EVOLUÇÃO RECURSOS UNB



PROGRAMAS RACIONALIZADOS



RECURSOS NECESSÁRIOS X OBTIDOS



EMENDA PARLAMENTAR

• R$ 13.000.000,00 (!)

• Para a assistência estudantil em
geral, pois é recurso próprio e não
PNAES

• Profa. Márcia criou Comissão
através de Ato (DPO, DAC, DEG,
DPG, DEX, DAF) para propostas e
preenchimentos das obrigações
junto à Câmara, ME e MEC.

• O restante distribuído pelo DEG
(que já lançou Edital de apoio a
aquisição de equipamentos para
cursos. Edital DEG Nº 37/2021 -
Apoio à Realização de Aulas de
Graduação por Estudantes em
Situação de Vulnerabilidade
Socioeconômica e/ou Risco Social
http://deg.unb.br/index.php?
option=com_content&view=article
&id=429&Itemid=110), DPG (AE da
Pós) e DEX (fiquem atentos)

Estudantes socio-
economicamente
vulneráveis terão
prioridade!

http://deg.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=429&Itemid=110


AÇÕES DAC APROVADAS
NA COMISSÃO



PLANEJAMENTO
2021

-LOA aprovada somente em Abril

-AE da UnB pagou todas as bolsas, quando algumas
suspenderam ou limitaram até o mês de Abril

-Corte de 1.5milhões, bloqueios e contingenciamentos

-Racionalização dos programas e redirecionamento de
recursos entre as Diretorias (p. ex., ações de esporte e
cultura, em face da pandemia, foram integralmente
redirecionados)

-DAC fez mutirão de RAPs (Restos a Pagar) para
abertura de novos Editais 

-Emenda Parlamentar aprovada no Congresso (única
universidade a conseguir)



EDITAIS DDS



REABERTURA RU
 • DRU prepara-se para o início da retomada
das atividades do Restaurante Universitário,
após cuidadosa discussão e aprovação do
Plano de Retorno pelo Comitê de
Coordenação de Acompanhamento das
Ações de Recuperação (CCAR).

 • Concluído o Pregão Eletrônico n° 01/2021,
formalizado em 12/08/2021, o contrato nº
031/2021 de concessão dos restaurantes
para a produção e distribuição das refeições,
terá vigência inicial de 12 meses, a partir do
dia 09/09/2021, quando se inicia a execução
das atividades pela nova empresa.

 • Nova empresa ISM Alimentação e Serviços
em processo de transição, conforme impõe
obrigações administrativas, está ocorrendo
a desmobilização da empresa Sanoli
Indústria e Comércio de Alimentação LTDA
e a mobilização da nova empresa. 

 • Nesse período de transição, o
fornecimento das refeições para a Casa do
Estudante não será interrompido, devendo
ser mantido pela empresa Sanoli, por meio
do contrato n° 204/2015 até o dia
08/09/2021.

 • Em 09/09/2021, com a nova empresa, o
fornecimento de alimentação passará a ser
oferecido primeiramente no Restaurante
Universitário do Campus Darcy Ribeiro,
inclusive finais de semana e feriados, para
café da manhã, almoço e jantar.

 •As atividades seguirão estritamente as
recomendações e protocolos definidos no
“Plano de retorno das atividades dos
Restaurantes Universitários da UnB para
enfrentamento do novo coronavírus”,
aprovado pelo Comitê de Coordenação das
Ações de Recuperação (CCAR) em
07/07/2021. O plano prevê a retomada
gradual do atendimento e acompanha as
etapas do Plano Geral de Retomada das
Atividades na Universidade de Brasília.

 • O plano aprovado autoriza o atendimento
inicial e prioritário aos estudantes
participantes do programa moradia
modalidade vaga, modalidade pecúnia e para
estudantes em atividades presenciais
previamente autorizadas pelo CEPE.
Entretanto, nesse primeiro momento,
iniciaremos com atendimento exclusivo para
os estudantes participantes do programa
moradia da modalidade vaga, no campus
Darcy Ribeiro, podendo posteriormente
haver a ampliação.

 • O site da DRU contém a íntegra do referido
Plano, que prevê o seguimento de todos os
protocolos de segurança contra o novo
coronavírus, buscando priorizar a segurança
dos colaboradores e usuários.

http://noticias.unb.br/76-institucional/4127-unb-cria-comite-de-planejamento-de-acoes-para-fase-de-recuperacao-da-doenca


MAIS INFORMES • Editais das Diretorias com RAP´s (vejam nas páginas da Diretorias/DAC): mais Editais

• AUDITORIA (Interna) AE da UnB (Avaliação CGU em 2016), de 2016-2019 –
Principios: Gerais - Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência;
Financeiros: anualidade, gasto integral (sem RAPs)

• Resolução aprovada no CAD instituindo definitivamente da Comissão da Ação 4002:
DPO, DAC, DEG, DPG, DEX, DAF, DCE e Representante CAD.

Recomendações

• Auxílio EPI´s para Cursos de Saúde e Social (FM, FS, FACE, FAV, ICS e IP): atividades
de campo

• Ações de Comunicação contínua: Pagina atualizada, DAC Informa, Instagram DAC
(em breve), Transparência (DAC em Dados, em breve)

• Retorno presencial: possivelmente 2022, por deliberação do CEPE, cumprindo as
Etapas do CCAR. 

• Ações do CCAR (ver na página da UnB, em especial Saiba como comunicar suspeitas
e casos de Covid à Universidade (https://noticias.unb.br/76-institucional/5141-saiba-
como-comunicar-suspeitas-e-casos-de-covid-19-a-universidade). leitura obrigatória!

https://noticias.unb.br/76-institucional/5141-saiba-como-comunicar-suspeitas-e-casos-de-covid-19-a-universidade


CAC 
(A CADA 15 DIAS)

•Discutindo o contexto da AE na UnB (próxima terça continua)

•Na pauta: Composição da CAC, Ações Afirmativas, Moradia Residentes
de Saude, Moradia Funcional

•Proxima a ser pautada: Politica de Assistência Estudantil (após
avaliação admistrativa e regulamentar pelo DAC, Comissão Politica
Integrada da Vida Estudantil, CAC, CAD.

•Até Dez: Politica de Promoção a Saúde (UPS) e outras...



OBRIGADO, E QUE
VENÇAMOS 2021 COM
RACIONALIDADE E
CUIDADOS!

Prof. Ileno Izídio da Costa
Decano de Assuntos Comunitários

Agosto de 2021.
 

Visitem o
http://repositoriocovid19.unb.br/

http://repositoriocovid19.unb.br/

