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EDITAL Nº 07/ 2021 RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS/ 2021 

PROCESSO Nº 23106.116556/2021-77 

 

RESULTADO APÓS RECURSOS E RESULTADO FINAL DO EDITAL Nº 07/ 

2021 SELEÇÃO DE BOLSAS PARA AQUISIÇÃO DE RECURSOS DE 

ACESSIBILIDADE E TECNOLOGIA ASSISTIVA 

 

1.   PREAMBULO 

1.1.  A Diretoria de Acessibilidade do Decanato de Assuntos Comunitários 

(DACES/DAC) torna público o resultado final da seleção de bolsas para Aquisição 

de Recursos de Acessibilidade e Tecnologia Assistiva.  

 

 2.  INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 

17/0064417  

19/0120614  

19/0121173  

20/0043820  

19/0064129  

14/0086846  

21/1009618  

13/0140783  

18/0042327 

 

3.  INSCRIÇÕES DEFERIDAS, INCLUINDO AS DEFERIDAS APÓS 

RECURSO 

19/0012102 

14/0136550 

21/1019427 



15/0131631 

12/0022141 

16/0068649 

19/0019271 

17/0064336 

19/0128071 

18/0043943 

21/1035663 

20/0043501 

18/0044541 

19/0096047 

13/0105228 

18/0043927 

19/0021705 

18/0074563 

20/2004962 

18/0046039 

19/0086998  

20/2027608 

18/0064291  

15/0154763  

 

4.  CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NA BOLSA VIA SIGAA E ENVIO 

DO TERMO DE COMPROMISSO 

4.1.  Os estudantes contemplados deverão preencher, assinar e enviar o 

Termo de Responsabilidade para o Recebimento de Bolsa (Anexo II), sob pena de 

perder o direito à bolsa, até dia 14 de novembro de 2021. 

4.1.1.  O termo de compromisso (Anexo II) deverá ser preenchido e 

assinado pelo estudante e enviado para o e-mail daces@unb.br.  

mailto:daces@unb.br


4.1.2.  O termo poderá ser assinado digitalmente, caso o estudante disponha 

do recurso. 

4.1.3.  O termo de compromisso pode ser acessado pelo link: 

http://acessibilidade.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=65&It

emid=749. 

4.2.  Para que seus dados sejam inseridos no sistema de pagamentos, os 

estudantes contemplados deverão se inscrever na bolsa via sistema SIGAA, até dia 

14 de novembro de 2021. Caso essa etapa não seja realizada, o estudante 

selecionado não receberá a bolsa. 

4.2.1.  A inscrição no SIGAA deve ser realizada pelo portal do Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) que pode ser acessado 

em sig.unb.br, menu "Bolsas". 

4.2.2.  Para ter acesso ao sistema de bolsas via SIGAA para aquisição de 

recursos de acessibilidade e tecnologia assistiva o estudante deverá: 

I-  Acessar o SIGAA, em sig.unb.br, com login e senha; 

II-  Na tela inicial do discente, selecionar a opção "Meus Dados 

Pessoais", no canto superior direito e verificar e completar as 

informações sobre conta bancária e endereço; 

III-  Aderir ao Cadastro Único, em "Bolsas" —► "Cadastro Único" 

—► "Aderir", preencher o formulário e anexar a documentação 

comprobatória; 

IV-  Após finalização do preenchimento do Cadastro Único, o 

estudante está apto ao cadastro no EDITAL DACES 07/2021 - 

AQUISIÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA 

4.2.3.  Caso o estudante já tenha se inscrito no Cadastro Único 

anteriormente, poderá realizar diretamente o cadastro no EDITAL DACES 07/2021 

- AQUISIÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA. 

4.2.4.  Para realizar a inscrição no Edital 07/2021 via SIGAA, o estudante 

deverá se inscrever clicando na aba "Bolsas" —► "Solicitação de Bolsas" —► 

"Edital de bolsas para aquisição de recursos de acessibilidade e tecnologia 

assistiva". e preencher as orientações na tela; 

4.2.5.  Não é preciso anexar novamente o Termo de compromisso, ou 

nenhum outro documento, no cadastro do SIGAA. O termos de compromisso deverá 

ser enviado por e-mail. 

4.2.6.  Após a inscrição, recomenda-se que o estudante verifique o status de 

sua solicitação no SIGAA para prevenir-se de eventuais falhas técnicas ou 

operacionais. 

http://acessibilidade.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=749
http://acessibilidade.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=749
sig.unb.br
sig.unb.br


4.3.  O cadastro no Edital via SIGAA e envio do Termo de 

compromisso são etapa obrigatória para confirmar a bolsa, e deverá ser 

realizada apenas pelos estudantes deferidos e deferidos após recursos. 

 

5.  ORIENTAÇÕES FINAIS 

5.1.  Os estudantes contemplados deverão apresentar, em tempo oportuno 

a ser informado, documentos fiscais comprovatórios dos recursos adquiridos com o 

valor da bolsa. 

5.1.1.  Os itens adquiridos devem estar inseridos nos itens 

financiáveis, conforme item 4 do EDITAL Nº 07/2021; mesmo materiais 

comuns ou didáticos, como livros e outros equipamentos, devem estar 

caracterizados como materiais adaptados ou acessíveis;  

5.1.1.1. No caso de livros, deverá ser adquirida a versão que se 

enquadre como material adaptado ou que possa ser usado como tal 

(como audiobooks ou versões digitais que permitem alteração na 

formatação); 

5.1.1.2.  O mesmo acima se aplica à compra de mobiliário, 

equipamentos eletrônicos e softwares; 

5.2.  Todos os estudantes contemplados ficam convocados para a 

REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PARA USO DOS RECURSOS, A SER REALIZADA 

DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021, AS 9H30 (horário de Brasília), DE FORMA 

REMOTA VIA PLATAFORMA TEAMS. O link para acesso à reunião será enviado 

com alguns dias de antecedência. 

5.2.1. O comparecimento à reunião de orientação é especialmente 

recomendado, pois serão dadas orientações para uso do recursos, e serão 

respondidas as dúvidas específicas dos participantes. 

5.3.  Demais dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail 

daces@unb.br.   

   

Documento assinado eletronicamente por Sinara Pollom Zardo, Diretor(a) da 

Diretoria de Acessibilidade - DACES do Decanato de Assuntos Comunitários, 

em 12/11/2021, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na 

Instrução da Reitoria 0003/ 2016 da Universidade de Brasília. 

 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 

http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao

mailto:daces@unb.br
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


_acesso_externo=0, informando o código verificador:7376483 e o código CRC 

49035487.  

http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

