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EDITAL DEG Nº 37/2021

APOIO À REALIZAÇÃO DE AULAS DE GRADUAÇÃO POR ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E/OU
RISCO SOCIAL

PROCESSO Nº 23106.091521/2021-18

 

O Decanato de Ensino de Graduação (DEG), por intermédio da Diretoria de Acompanhamento e Integração Acadêmica (DAIA), torna público o
presente Edital de auxílio estudan�l voltado à disponibilização de recursos que propiciem melhores condições de acompanhamento de aulas
teóricas e/ou prá�cas por estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e/ou risco social, especificamente em disciplinas que
requerem itens de uso individual não fornecidos pela Universidade de Brasília (UnB), que implicam em custos para as(os) estudantes.

 

1. FINALIDADE

1.1.   O presente Edital tem por finalidade viabilizar, por meio de auxílio financeiro ao público-alvo, a realização de a�vidades acadêmicas
obrigatórias no ensino de Graduação que requeiram itens de uso individual, por estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica
e/ou risco social. A lista de disciplinas a serem contempladas encontra-se no Anexo 1, e a lista de itens de que trata o edital, no Anexo 2.

1.2.   O presente Edital tem como público-alvo estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e/ou risco social cadastrados no
Decanato de Assuntos Comunitários (DAC) no semestre corrente.

1.3. As (Os) estudantes devem estar regularmente matriculadas(os) no período 2021/1 em disciplinas definidas como componente curricular
obrigatório (OBR) de seu curso na Universidade de Brasília (UnB), e listadas no Anexo 1.

1.4. Os recursos serão repassados por meio da concessão de auxílio financeiro, na forma de crédito em conta corrente. Trata-se de bene�cio
financeiro, de caráter pessoal e intransferível.

1.5. Este Edital não se aplica a concursos, seleções, premiações e eventos congêneres.

 

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. São requisitos para concorrer ao auxílio:

a.      ser estudante de graduação regularmente matriculada(o) e a�va(o) na UnB;

b.      estar cadastrada(o) como estudante em situação de vulnerabilidade socioeconômica e/ou risco social par�cipantes dos Programas de
Assistência Estudan�l da DAC/DDS;

c.       estar matriculada(o) no período 2021/1 em pelo menos uma das disciplinas constantes no Anexo 1.

d.      não ter sido contemplada(o) previamente por este Edital ou Edital anterior com a mesma finalidade;

e.      não estar em situação de trancamento geral no semestre 2021/1;

f.       possuir conta bancária �po conta corrente individual em seu nome (não serão aceitas contas bancárias �po poupança, conta conjunta ou
de terceiros).

 

3. ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO

3.1. A solicitação deverá ser realizada via preenchimento de formulário eletrônico disponível no link: h�ps://forms.office.com/r/JA2yqvHLHb no
período determinado no cronograma (item 8).

3.2. O e-mail informado no formulário pela(o) estudante será a única forma de comunicação com a(o) solicitante, que se responsabilizará por
eventuais erros no preenchimento do respec�vo campo e suas consequências. 

3.3. Serão indeferidas as solicitações:

a.     Encaminhadas fora do prazo, conforme o cronograma disponível no item 8.1 deste edital;

b.     Encaminhadas por outro meio que não seja por formulário eletrônico indicado no link do item 3.1.

3.4. A(O) estudante é responsável pela veracidade e correção dos dados informados, e atesta conhecer as normas desse Edital ao submeter a
solicitação;

3.4.1. Havendo divergências entre os dados informados e os constantes no Sistema da UnB prevalecerão os dados disponíveis na UnB.

 

4. AUXÍLIO A SER CONCEDIDO

4.1. O auxílio financeiro será concedido a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e/ou risco social regularmente
matriculadas(os) nos cursos de Graduação da UnB e está sujeito à prestação de contas.

4.2. Os recursos serão distribuídos em três faixas de auxílio: R$ 600,00, R$ 1.000,00 ou R$ 2.000,00 a ser concedido na forma de crédito em
conta corrente; de acordo com os custos envolvidos na(s) disciplina(s) em que a(o) solicitante es�ver matriculada(o).

4.2.1. Poderão ser remanejados recursos entre as faixas em caso de sobra, a depender da demanda.

 

Item Valor Quan�dade Total

https://forms.office.com/r/JA2yqvHLHb


20/08/2021 SEI/UnB - 7064020 - Edital

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7898598&infra_sistema… 2/24

Auxílio financeiro (Faixa A) R$ 600,00 300 R$ 180.000,00

Auxílio financeiro (Faixa B) R$ 1.000,00 200 R$ 200.000,00

Auxílio financeiro (Faixa C) R$ 2.000,00 100 R$ 200.000,00

TOTAL: 600 R$ 580.000,00

 

4.3. A(O) estudante deverá informar no formulário de inscrição a Faixa a que pretende concorrer, conforme necessidades da(s) respec�va(s)
disciplina(s).

4.4. O recurso do auxílio não deve ser u�lizado na aquisição de notebooks, computadores, fones de ouvido, smartphones, mouses, teclados,
microfones e mesas digitalizadoras.

4.5. O auxílio não será des�nado ao pagamento de planos de internet/pacote de dados, bem como assinatura de aplica�vos, pagamentos de
aplica�vos e licenças de programas ou serviços similares.

 

5. SELEÇÃO

5.1. As solicitações serão analisadas quanto à adesão aos critérios do edital por comissão designada pelo DEG/DAIA. Havendo demanda
superior ao limite imposto pelos recursos financeiros disponíveis para cada faixa de auxílio, os pedidos serão classificados por ordem de
prioridade, para atendimento de tantos quanto possível, segundo os seguintes critérios, em ordem:

a.     Status de integralização do curso (prioridade para aqueles(as) com menor quan�dade de créditos pendentes);

b.     Maior Índice de Rendimento Acadêmico (IRA).

5.2. Os resultados preliminar e final da seleção serão divulgados na página do Decanato de Ensino de Graduação/DEG
(www.deg.unb.br/editais), conforme cronograma deste Edital;

5.3. A interposição de recurso deverá ser encaminhada após o preenchimento do formulário RECURSO EDITAL DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS através do link: h�ps://forms.office.com/r/A6L4v85UEm, no prazo es�pulado no cronograma deste edital. Somente serão
considerados os recursos apresentados no prazo.

 

6. TERMO DE COMPROMISSO PARA A(O) ESTUDANTE CONTEMPLADO

6.1. Após o resultado final, a(o) estudante deverá fazer um cadastro prévio no sistema SEI como usuário externo até o dia 10 de setembro de
2021, a fim de permi�r a disponibilização dos Termos de Compromisso. Esse cadastro prévio deverá ser feito conforme tutorial do Anexo 3.

6.2. Após o resultado final, a(o) estudante deverá conferir e assinar o Termo de Compromisso enviado pela DEG/DAIA para o endereço de e-
mail informado na inscrição, dentro do prazo es�pulado no cronograma deste edital.

6.2.1. As assinaturas no Termo de Compromisso são imprescindíveis para o recebimento do auxílio, e deverão observar as instruções na
divulgação do resultado.

6.3. É importante a atualização das informações constantes no SIGAA, especialmente dados referentes ao e-mail.

 

7. PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1. As(os) contempladas(os) receberão instruções específicas sobre a prestação de contas no endereço de e-mail informado na inscrição.

7.2. As(os) contempladas(os) devem manter os documentos comprobatórios das despesas realizadas sob sua guarda por um prazo de 5 anos,
para fins de prestação de contas.

7.3. A não prestação de contas, quando solicitada, implicará em inadimplência com o DEG, acarretando na impossibilidade de par�cipar de
outros editais ou no recebimento de auxílios e bolsas, bem como na devolução do recurso recebido.

 

8. CRONOGRAMA

8.1. As solicitações deverão ser encaminhadas para DEG/DAIA via formulário eletrônico (link disponível no item 3.1), dos dias 23 a 29 de agosto
de 2021;

8.2. O resultado preliminar da seleção será divulgado no link disponível no item 5.2 deste edital, conforme cronograma abaixo;

8.3. O prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da seleção será de 2 dias úteis, contados da divulgação do resultado
preliminar;

8.4. Após a análise dos recursos, o resultado final será divulgado no link disponível no item 5.2 deste edital, conforme cronograma abaixo;

8.5. Os termos de compromisso serão disponibilizados para assinatura via sistema SEI, no e-mail informado pela(o) estudante. As(Os)
candidatas(os) selecionadas(os) deverão proceder à assinatura do termo de compromisso dentro do prazo de três dias corridos, conforme
calendário abaixo, sob pena de perder o direito ao auxílio financeiro de que trata o presente Edital.

 

Período para envio das solicitações* 23/08/2021 a 29/08/2021

Divulgação do resultado preliminar da seleção (data
prevista) 31/08/2021

Período para interposição de recurso 2 dias úteis após a divulgação do resultado preliminar da

http://%28www.deg.unb.br/editais),
https://forms.office.com/r/A6L4v85UEm
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seleção. Término dia 02/09/2021

Divulgação do resultado final (data prevista) 03/09/2021

Cadastro prévio no sistema SEI como usuário
externo Até 10/09/2021

Disponibilização dos termos de compromisso pela
DAIA ao e-mail dos selecionados 14/09/2021

Prazo para assinatura dos termos de compromisso
pelos estudantes selecionados Até dia 17/09/2021

Prestação de Contas Até 10/12/2021

* Até as 23h59min do dia 29/08/2021.

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. O presente Edital poderá ser prorrogado, em caso de demanda ins�tucional e disponibilidade orçamentária;

9.2. Este Edital poderá ser encerrado, revogado ou anulado a qualquer tempo, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral do DEG, seja por
mo�vo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza;

9.3. Caso a(o) estudante contemplada(o) não venha a u�lizar o recurso, por desistência ou mo�vos diversos, deverá comunicar ao DEG/DAIA
por meio do e-mail: editaisdeg@unb.br a fim de ser instruída(o) quanto aos procedimentos para devolução do recurso;

9.4. A (O) estudante é responsável pelas informações prestadas bem como a documentação correta enviada;

9.4.1 A inveracidade das informações, bem como o descumprimento dos requisitos constantes no item 2.1 deste edital, implicará na
desclassificação da(o) estudante;

9.5. As decisões da Comissão designada são soberanas;

9.6. Casos excepcionais e/ou omissos que surgirem durante o processo sele�vo serão analisados pela comissão de seleção designada pelo
DEG/DAIA;

 

10. ANEXO 1

Disciplinas obrigatórias de cursos de Graduação da Universidade de Brasília que requerem instrumentos e/ou materiais individuais que não são
fornecidos pela Universidade de Brasília (UnB) e implicam em custos aos estudantes.

 

Código SIGAA Disciplinas

(DIN0004) Fotografia

(DIN0037) Desenho Aplicado 1

(DIN0045) Desenho Aplicado 2

(DIN0046) Oficina de Modelos e Maquetes

(ENF0005) Estágio supervisionado 1

(ENF0006) Estagio supervisionado 2

(ENF0059) Vivências integradoras 2

(ENF0061) Vivências integradores 3

(ENF0063) Vivências integradoras 4

(ENF0065) Vivências integradoras 5

(ENF0067) Vivências integradoras 6

(FAV0003) Clínica Médica de Animais de Companhia 1

(FAV0004) Clínica Médica de Animais de Companhia 2

(FAV006) Semiologia Veterinária

(FAV0066) Anatomia dos Animais Domés�cos 2

(FAV0207) Anestesiologia Veterinária

mailto:editaisdeg@unb.br
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(FAV0356) Anestesiologia Veterinária Teórica

(FAV0358) Anestesiologia Veterinária Prá�ca

(FAV0367) Semiologia Veterinária Prá�ca

(FAV0369) Clínica Médica dos Animais de Companhia 1 Prá�ca

(FCE0034)  Estágio Obrigatório em Fisioterapia 1

(FCE0035)  Estágio Obrigatório em Fisioterapia 2

(FCE0036) Estágio Obrigatório em Fisioterapia 3

(FCE0113) Avaliação e Diagnós�co Fonoaudiológico no Primeiro Ciclo de Vida

(FCE0114) Avaliação e Diagnós�co Fonoaudiológico no Segundo Ciclo de Vida

(FCE0115) Avaliação e Diagnós�co Fonoaudiológico no Terceiro Ciclo de Vida

(FCE0123) Recursos Terapêu�cos em Fonoaudiologia no Segundo Ciclo de Vida

(FCE0132)  Recursos Terapêu�cos em Fonoaudiologia no Terceiro Ciclo de Vida

(FCE0169) Prá�cas supervisionadas em Enfermagem 1

(FCE0170) Semiologia e Semiotécnica 2

(FCE0171) Prá�cas supervisionadas em Enfermagem 2

(FCE0172) Prá�cas supervisionadas em Enfermagem 3

(FCE0174) Prá�cas supervisionadas em Enfermagem 5

(FCE0175) Prá�cas supervisionadas em Enfermagem 6

(FCE0180) Cuidado de Enfermagem em Situações Crí�ca e de Risco

(FCE0193)  Fundamentos de Fisioterapia

(FCE0209) Química Orgânica Aplicada à Farmácia I

(FCE0212) Química Inorgânica Aplicada à Farmácia

(FCE0225) Fisico-química Aplicada à Farmácia

(FCE0238) Química Analí�ca Farmacêu�ca

(FCE0239) Química Orgânica Aplicada à Farmácia II

(FCE0247) Semiologia e Semiotécnica 1

(FCE0259) Química Farmacêu�ca

(FCE0260) Análise Instrumental Farmacêu�ca

(FCE0279)  Fundamentos de Fisioterapia - Movimento

(FCE0284)  Fisioterapia na Atenção Básica Avaliação

(FCE0285) Fisioterapia na Atenção de Média Complexidade: Avaliação

(FCE0286) Fisioterapia na Atenção de Alta Complexidade: Avaliação

(FCE0289)  Fisioterapia na Atenção Básica: Recursos Terapêu�cos

(FCE0290) Fisioterapia na Atenção de Média Complexidade: Recursos Terapêu�cos

(FCE0291)  Fisioterapia na Atenção de Alta Complexidade: Recursos Terapêu�cos

(FCE0293)  Fisioterapia na Atenção Básica: Intervenção

(FCE0294)  Fisioterapia na Atenção de Média Complexidade: Intervenção

(FCE0295) Fisioterapia na Atenção de Alta Complexidade: Intervenção
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(FCE0298)  Fisioterapia no Processo de Reabilitação: Avaliação

(FCE0299) Fisioterapia no Processo de Reabilitação: Recursos Terapêu�cos

(FCE0300)  Fisioterapia no Processo de Reabilitação: Intervenção

(FCE0319) Terapia Ocupacional na Atenção Básica: Rec Terapêu�cos

(FCE0320) Terapia Ocupacional na Atenção de Média Complexidade: Rec Terapêu�cos

(FCE0321) Terapia Ocupacional na Atenção de Alta Complexidade: Rec Terapêu�cos

(FCE0322) Terapia Ocupacional nos Processos de Reabilitação: Rec Terapêu�cos

(FCE0356) Terapia Ocupacional na Atenção Básica: Intervenção

(FCE0357) Terapia Ocupacional na Atenção de Média Complexidade: Intervenção

(FCE0358) Terapia Ocupacional na Atenção de Alta Complexidade: Intervenção

(FCE0359) Terapia Ocupacional nos Processos de Reabilitação: Intervenção

(FCE0376) Cuidado Integral à Saúde da Mulher e da Criança

(FCE0380) Estágio Supervisionado Curricular em Terapia Ocupacional 1

(FCE0386) Estágio Supervisionado Curricular em Terapia Ocupacional 2

(FCE0409) Estágio Supervisionado I

(FCE0412) Estágio Supervisionado 2

(FCE0433) Prá�cas supervisionadas em Enfermagem 2 – Módulo 1

(FCE0434) Prá�cas supervisionadas em Enfermagem 2 – Módulo 2

(FCE0435) Prá�cas supervisionadas em Enfermagem 5 - Módulo 1

(FCE0436) Prá�cas supervisionadas em Enfermagem 5 – Módulo 2

(FMD0017) Saúde do Adulto – Cirurgia 2

(FMD0020) Saúde do Adulto - Clínica Médica 2

(FMD0027) Morfofuncional 3

(FMD0032) Saúde da Criança e do Adolescente – Pediatria 1

(FMD0044) Semiologia

(FMD0052) Saúde da Criança e do Adolescente – Pediatria 2

(FMD0055) Saúde do Adulto - Clínica Médica 1

(FUP0088) Geociências para Educação do Campo

(IQD0005) Transferência de Quan�dade de Movimento

(IQD0006) Laboratório de Engenharia Química 2

(IQD0009) Operações Unitárias da Engenharia Química 1

(IQD0010) Transferência de Massa

(IQD0011) Operações Unitárias da Engenharia Química 2

(IQD0012) Operações Unitárias da Engenharia Química 3

(IQD0013) Laboratório de Engenharia Química 1

(IQD0022) Princípios de Química Analí�ca

(IQD0032) Ciné�ca Química

(IQD0046) Termodinâmica Aplicada
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(IQD0048) Engenharia de Reatores Químicos

(IQD0058) Fundamentos de Química

(IQD0063) Química Analí�ca 1

(IQD0065) Química Analí�ca 2

(IQD0101) Termodinâmica Química

(IQD0103) Equilíbrio e Ciné�ca Química

(IQD0105) Química Quân�ca

(IQD0187) Fundamentos de Análise Instrumental 1

(IQD0191) Introdução à Química Moderna

(IQD0192) Laboratório de Físico-Química

(IQD0226) Laboratório de Análise Instrumental

(IQD0259) Princípios de Equilíbrio Químico

(IQD0263) Princípios de Termodinâmica e Ciné�ca Química

(IQD0268) Elementos de Operações Unitárias

(IQD0296) Fundamentos de Físico-Química

(MUS0133) Prá�ca de Conjunto 2

(MUS0129) Música de Câmara 1

(MUS0136) Prá�ca de Conjunto 3

(MUS0259) Música de Câmara 4

(MUS0259) Prá�ca de Conjunto 4

(MUS0262) Estágio supervisionado em Música 1

(MUS0367) Clarineta 8

(MUS0373) Oboé 1

(MUS0375) Oboé 2

(MUS0377) Oboé 3

(MUS0379) Oboé 4

(MUS0382) Oboé 5

(MUS0387) Oboé 7

(MUS0390) Oboé 8

(MUS0499) Prá�ca de Conjunto 1

(MUS0503) Prá�ca de Conjunto 2

(MUS0506) Prá�ca de Conjunto 3

(MUS0509) Prá�ca de Conjunto 4

(MUS0512) Prá�ca de Conjunto 5

(MUS0515) Prá�ca de Conjunto 6

(MUS0633) Análise Musical 2

(MUS0638) Prá�ca de Conjunto 5

(MUS0641) Prá�ca de Conjunto 6
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(MUS0702) Trombone 3

(MUS0722) Harmonização e Improvisação a Música Popular 1

(MUS0724) Introdução ao Trombone 1

(MUS0738) Estágio supervisionado em Música 2

(MUS0787) Estágio supervisionado em Música 3

(MUS0788) Projeto de Estágio e Pra�ca Docente em Música

(MUS0796) Instrumento Principal Trombone 3

(MUS0385) Oboé 6

(ODT0010) Tópicos Complementares em Den�s�ca

(ODT0039) Odontopediatria 2

(ODT0055) Clínica Odontológica 2

(ODT0163) Den�s�ca – Prá�ca

(ODT0165) Ortodon�a 1 – Prá�ca

(ODT0167) Ortodon�a 2 – Prá�ca

(ODT0169) Periodon�a – Prá�ca

(ODT0179) Prótese Parcial Fixa – Prá�ca

* Disciplinas informadas pelos professores das disciplinas ou coordenadores dos cursos;

 

11. ANEXO 2

 

Lista de Instrumentos e/ou materiais informados pelos professores das disciplinas ou coordenadores dos cursos;

 

Instrumentos e/ou Materiais de uso individual que geram custos aos estudantes, usados em disciplinas
obrigatórias dos Cursos de Graduação, e não são fornecidos pela Ins�tuição

Abaixador de língua (palito de picolé)

Abridor de boca pequeno

Acalcador de bandas Bandas com ponta triangular

Adipômetro

Afastador de lábio e língua

afinador de instrumento

Agulha Hipodermica Labor Import 1,20x40 - 18G 1 ½

Alavanca Seldin infan�l direita nº1R

Alavanca Seldin infan�l esquerda nº1L

Alavanca Seldin infan�l reta nº2

Alicate de corte pesado para fio de aço

Alicate nº 114

Alicate nº 121

Alicate nº 139

Alicate saca bandas

Aparelho para verificar pressão arterial
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Aplicador de Hidróxido de Calcio

Apontador de lápis

Arco de Young (metálico)

Bandeja aço Inox (22x17cm)

Bandeja clínica (22x17cm)

Bandeja clínica autoclavável (22x17cm) c/ suporte p/ 12 instrumentos

Barreira gengival foto-polimerizável

Base de corte verde (90x60 cm)

Bloco de folhas A3 (10 folhas)

Bloco de notas pautado Barenreiter

Bolsa Com Alça de mão e ombro Escrito Enfermagem

Borracha macia

Borracha plás�ca branca

Brinquedos Pedagógicos

Broca carbide CA (encaixe para contra-ângulo, baixa rotação) nº 1

Broca carbide CA (encaixe para contra-ângulo, baixa rotação) nº 3

Broca carbide CA (encaixe para contra-ângulo, baixa rotação) nº 5

Broca carbide FG (encaixe para alta rotação) nº ½

Broca carbide FG (encaixe para alta rotação) nº 2

Broca carbide FG (encaixe para alta rotação) nº 245

Broca carbide FG (encaixe para alta rotação) nº 329

Broca carbide FG (encaixe para alta rotação) nº 4

Broca carbide FG (encaixe para alta rotação) nº 56

Broca carbide FG (encaixe para alta rotação) nº 9903 (mul�laminada 30 lâminas)

Brocas para acabamento de amálgama

Broqueiro 35 furos �po FG autoclavável

Broqueiro autoclavável de 24 furos para pontas FG

Brunidor nº 29; Cabo de bisturi reto nº3

Cabo bisturi n.4

Caderno capa dura, sem pauta, �po sketchbook, para criação de diário de notas

Cadernos de par�tura

Caixa de lâminas para bisturi n. 4 aço carbono

Caixa de palheta para clarinete

Caixa de plás�co transparente c/ divisões internas e tampa do �po organizador 30x20x 5cm aproximadamente

Caixa para aparelho ortodôn�co removível

Caixa plás�ca organizadora �po são bernardo (20 Litros)

Calcador de plás�co para morder

Calculadora cien�fica
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Cana para confecção de palhetas para oboé

Caneta de feltro preta, ponta fina

Caneta de feltro preta, ponta grossa

Caneta demográfica

Caneta esferográfica azul

Caneta �po marcador permanente

Canetas esferográficas pretas

Cânula de aspiração metálica (conjunto)

Capógrafo portá�l etco2

Carta de Baralho

cateter venoso central - CVC Duplo Lumen 5fr X 13cm Cateter De Acesso Venoso Central

chave de afinação

Cinzel de Weldestaedt

Colgadura individual

Compasso de Willis

Compasso

Compressa de Gaze Estéril 7.5 X 7.5 Cm 3 Fios

Condensador de Ward nº 1

Condensador de Ward nº 2

Condensador Hollemback nº 06

Cordas para violão

Cortante de Black nº 28

Cortante de Black nº 29

Cuba aço inox – tamanho médio

Cunhas de madeira sor�das madeira

Cureta (Millenium) Gracey 11/12

Cureta (Millenium) Gracey 13/14

Cureta (Millenium) Gracey 5/6

Cureta (Millenium) Gracey 7/8

Cureta (Millenium) McCall 13/14

Dente avulso em cor compa�vel com os dentes do manequim nº 11

Dente avulso em cor compa�vel com os dentes do manequim nº 12

Dente avulso em cor compa�vel com os dentes do manequim nº 14

Dente avulso em cor compa�vel com os dentes do manequim nº 15

Dente avulso em cor compa�vel com os dentes do manequim nº 21

Dente avulso em cor compa�vel com os dentes do manequim nº 22

Dente avulso em cor compa�vel com os dentes do manequim nº 25

Dente avulso em cor compa�vel com os dentes do manequim nº 26
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Dente avulso em cor compa�vel com os dentes do manequim nº 35

Dente avulso em cor compa�vel com os dentes do manequim nº 36

Dente avulso para manequim com canal tratado nº 11

Dente avulso para manequim com canal tratado nº 13

Dente avulso para manequim com canal tratado nº 14

Dente avulso para manequim nº 11 ou nº 21

Dente avulso para manequim nº 13 ou nº 23

Dente avulso para manequim nº 14 ou nº 24

Dente avulso para manequim nº 16 ou nº 26

Dente avulso para manequim nº 21

Dente avulso para manequim nº 23

Dente avulso para manequim nº 36 ou nº 46

Dente avulso para manequim nº 36

Dente avulso para manequim nº 37

Dente avulso para manequim nº 45

Dente de estoque 1º pré-molar superior

Detector fetal portá�l

Diapasão Médico com Fixador 128 Cps Prata

Diapasão para exame médico

Diapasão

Discos de carborundum

Discos flexíveis + mandril

Doppler Vascular Veterinário

Elás�co Separador

Equipo 2 Vias C/ Clamp Luer Lock

Escaleta de uso individual

Escalímetro (7830 Nº 01, com escalas 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:125)

Escavadores (curetas) de den�na nº 17

Escavadores (curetas) de den�na nº 5

Escavadores (curetas) de den�na nº11 ½

Escavadores (curetas) de den�na nº14

Escova de carbeto de silício para polimento CA

Escova de feltro para polimento CA (encaixe CA - para contra-ângulo)

Escova de pelo de cabra para polimento CA (encaixe CA - para contra-ângulo)

Escova para limpar brocas

Escova pêlo de cabra mista PM

Escova Robinson

Esculpidor de Hollemback 3S
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Esculpidor de Hollemback nº 06

Esculpidor Lecron nº 5

Esfigmomanômetro

Esfigmomanômetro adulto,

Esfigmomanômetro pediátrico

Esparadrapo Impermeável Branco 10cm x 4,5m

Espátula metálica para gesso

Espátula nº 24

Espátula nº 36

Espátula para cera nº 7

Espatúla para inserção de fio retrator

Espátula para resina Almore

Espátula para resina mini 3 ou suprafill ½

Espátula para resina nº 3081

Espátula para resina SD2 sulco

Espátula plás�ca para alginato

Especímetro (para metais)

Espelho bucal plano nº 5 com cabo

Espelho grande para o paciente

espelho milimetrado de Glatzel

Esquadro de 45° (2528 [28 cm])

Esquadro de 60° (2632 [32 cm])

Estesiômetro monofilamento

Estesiômetro

Estetoscópio simples

Estetoscópio adulto

Estetoscópio infan�l

Es�lete

Estojo de aço inox 12x26x6cm

Estojo de aço inox perfurado (18x8x3cm)

Estojo inox para material cirúrgico

Expandex infan�l

Faixa Thera Band

Fio dental encerado

Fio dental normal

Fios retratores gengivais #00

Fios retratores gengivais #000

Fita adesiva transparente
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Fita crepe

Fita de PHmetria-Fita Papel Indicador De Ph 0-14 Graduado C/ 100 Tiras

Fita de PTFE (fita “veda-rosca”)

Fita métrica antropométrica

Fita Métrica

Flanela ou lenço de microfibra para limpeza de esquadros

Flauta doce

Foice (Millenium) Golman Fox nº1

Foice (Millenium) WS Finlândia 14/15

Fórceps infan�l nº 1

Fórceps infan�l nº 17

Fórceps infan�l nº 18d

Fórceps infan�l nº 2

Fórceps infan�l nº 69

Forro plás�co para bancada

Fotopolimerizador led

Garrote Com Fecho em Pvc

Garrote em Látex

Gotejador elétrico para cera

Grampo nº 14ª

Grampo nº 200

Grampo nº 205

Grampo nº 207

Grampo nº 209

Grampo nº 211

Grampo nº 212

Grampo nº 212L

Grampo nº 212R

Grampo nº 26

Grampo nº W8A

Grampo para isolamento absoluto nº 00

Grampo para isolamento absoluto nº 14

Grampo para isolamento absoluto nº 201

Grau de borracha para alginato

Grau de borracha para gesso

incen�vador respiratório (Respiron)

incen�vador respiratório (Shaker)

Jogo de esquadros (isósceles + escaleno, 32 cm)
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Jogo de esquadros de acrílico (45° e 60 °, 28 a 32 cm)

Jogos de Tabuleiro

Kit Acadêmico

Kit ART

kit de 3 es�letes profissional

Kit de anatomia para dissecação (Instrumento Cirúrgico)

kit de percussão (pandeiro, pandeiro meia lua, bongo madeira, ganha ovinho, triângulo, chocalho, reco-reco,
agogô, tan tan, pele para pandeiro e demais instrumentos de percussão listados)

kit estesiômetro

Kit Goniômetro

Kit Matrizes biconvexas

Kit Otoscópio

Kit para polir resina composta

Kit PKT

Kit ring light 26cm com Tripé 2,10m

Lâminas de bisturi nº11

Lâminas de bisturi nº12

Lâminas de bisturi nº15C

Lamparina a álcool

Lancetas para glicose

Lanterna caneta clínica

lanterna clínica

Lápis comum

Lápis cópia azul marinho

lápis HB

Lapiseira 0.5 mm com minas de dureza HB e/ou H

Lapiseira 0.7 mm

Lapiseira 0.9 com minas de dureza HB e/ou 2B

Lapiseira com grafite 0,5 mm

Lençol de borracha

Lima �po K - 08 (21 mm)

Lima �po K Flexofile - 15/40 (21 mm)

Maçarico a gás

Maleta para transporte dos instrumentais e materiais

Mandril adaptador (AR) (BR)

Mandril Adaptador (FG) (PM) em aço inox

Mandril adaptador de (AR) para (CA)

Mandril para �ra de lixa

Mandris para contra-ângulo



20/08/2021 SEI/UnB - 7064020 - Edital

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7898598&infra_sistem… 14/24

Mandris para peça de mão

Manequim odontológico para periodon�a com gengiva transparente e lesão de furca para raspagem

Manequim odontológico

Manguitos Neonatal n.01, 02, 03, 04 e 05

Marcador permanente

Martelo Reflexológico

Massa de Silicone para Exercícios Terapêu�cos

Material Papelaria: Massa de modelar; Bloco de Papel Cartão; Lápis de Cor; Canetas Hidrográficas; Tesoura; Cola;
Fita Adesiva; Tinta Plás�ca; Pincel

Matriz metálica de aço, 5mm

Matriz metálica de aço, 7mm

Matriz Tofflemire �po bumerangue

Medidor de glicose

Medidor De Pressão Em Velcro Adulto (esfigmomanômetro)

Moldeiras para adultos perfurada

Moldeiras parciais para hemiarcada �po Baby

Moldeiras perfuradas infan�s

Mordedor (plás�co)

O�almoscópio

Otoscópio infan�l

Otoscópio adulto

Oxímetro de dedo

Oxímetro de pulso

Papel ar�cular fino (carbono) espessura 100

Papel ar�cular fino (carbono) espessura 40

Paquímetro de aço

Pasta de Comunicação Alterna�va - PEC

Pasta de polimento universal

Pasta ou envelope formato A3

Pasta para polimento de resina

Pedra afiar (�po arkansas)

Pedra montada branca para acabamento de resina (extremidade arredondada)

Pedra montada cinza para desgaste de metais (forma cilíndrica)

Pedra montada e disco de len�lha

Perfurador de Ainsworth

Phmetro digital

Pinça anatômica com dente de rato

Pinça anatômica sem dente de rato
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Pinça clínica para algodão nº 317

Pinça do �po Backaus 13 cm

Pinça do �po Backaus 14 cm

Pinça hemostá�ca Kelly

Pinça histológica

Pinça Miller

Pinça porta-grampos de palmer

Pincel chato 715 02 ou similar

Pincel fino 303 30/0 ou similar

Pincel simples �po condor 470 #0 para acrílico

Pincel simples �po condor 470 #0 para vaselina

Pipeta (plás�co) ou conta gotas para gotejar monômero

Placa de vidro fina

Placa de vidro grossa (2cm)

Plexímetro clínico

Pó adesivo para dentaduras

Polidores montados de camurça PM

Polidores montados de feltro PM

Ponta de carboneto de tungstênio corte cruzado médio PM (Maxicut)

Ponta de carboneto de tungstênio esférica nº 08

Ponta de carboneto de tungstênio esférica nº 10

Ponta diamantada FG nº 1014

Ponta diamantada FG nº 1035

Ponta diamantada FG nº 1112

Ponta diamantada FG nº 1112F

Ponta diamantada FG nº 2067

Ponta diamantada FG nº 2067F

Ponta diamantada FG nº 2068

Ponta diamantada FG nº 2068F

Ponta diamantada FG nº 2130

Ponta diamantada FG nº 2130F

Ponta diamantada FG nº 2131

Ponta diamantada FG nº 2135

Ponta diamantada FG nº 2135F

Ponta diamantada FG nº 2135FF

Ponta diamantada FG nº 3069

Ponta diamantada FG nº 3069F

Ponta diamantada FG nº 3118
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Ponta diamantada FG nº 3118F

Ponta diamantada FG nº 3139

Ponta diamantada FG nº 3139F

Ponta diamantada FG nº 3195

Ponta diamantada FG nº 3195F

Ponta diamantada FG nº 3228

Ponta diamantada FG nº 3228F

Ponta diamantada FG nº 4138

Ponta diamantada FG nº 4138F

Ponta Dura-Green FL2 0010

Ponta Dura-Green TC1 0040

Ponta Dura-White FL2 0203

Ponta Dura-White TC1 0210

Ponta FG nº 1012

Ponta FG nº 1014

Ponta FG nº 1014HL

Ponta FG nº 1046

Ponta FG nº 2135

Ponta FG nº 2135F

Ponta FG nº 2135FF

Ponta FG nº 2200

Ponta FG nº 3118

Ponta FG nº 3131

Ponta FG nº 3146

Ponta FG nº 3168

Ponta FG nº 3168FF

Ponta FG nº 3195F

Ponta FG nº 4137

Ponta FG nº 4137FF

Ponta FG nº 4138

Ponta FG nº 4138FF

Ponta FG nº 3118FF

Ponta FG nº 3195FF

Ponta Rhein nº 1

Ponta Rhein nº 2

Ponta Tronco -cônica para alta rotação FG 700 L

Ponta Tronco-cônica para peça de mão nº 701

Ponta Tronco-cônica para peça de mão nº 702



20/08/2021 SEI/UnB - 7064020 - Edital

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7898598&infra_sistem… 17/24

Ponta Tronco-cônica para peça de mão nº 703

Pontas de feltro para peça reta

Pontas para peça reta para polimento de acrílico kit

Pontas para polir amálgama

Porta agulha Mathieu

Porta-amálgama metálico

Porta-matriz de "Tofflemire"

Posicionador radiográfico autoclavável infan�l

Posicionador radiográfico

Pote Dappen de Silicone

Pote Dappen de Vidro

Pote de vidro para manipulação de resina acrílica

Prendedor para o babador (�po "jacaré")

Recortador de margem gengival nº 28

Recortador de margem gengival nº 29

Régua milimetrada metálica com calibrador de cones

Relógio de Lapela,

Resma sulfite

Sachês de espessante

Seringa 20ml Sem Agulha Bico Luer Slip Cx 20un

Seringa Carpuile

Seringa Centrix com pontas

Seringa Descartavel Luer Lock/rosca S/agulha 10ml C/100

Sonda exploradora nº 5

Sonda Nabers (Millenium)

Sonda OMS + Carolina do Norte

Sonnar dopller portá�l

Taça (CA) de carbeto de silício

Taça de borracha

Termômetro clínico digital (de rápida aferição)

Termômetro Digital (axila)

Termômetro digital

Termômetro

Tesoura Íris reta 11 cm

Tesoura reta ouro

Tesoura Sem Ponta

Teste Denver II

Tiras de lixa de aço
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Tiras de lixa de poliéster

Tiras de poliéster

Tiras reagentes para medidor de glicose

Trena antropométrica

 

 

12. ANEXO 3 - TUTORIAL PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PELOS ESTUDANTES

A(o) estudante selecionado, para fazer jus ao auxílio financeiro de que trata esse Edital, deverá assinar o termo de compromisso no prazo
estabelecido no item 8. Orientamos que siga atentamente todos os passos abaixo descritos:

 

ETAPA 1 - APENAS PARA OS ESTUDANTES QUE AINDA NÃO FORAM CADASTRADOS COMO USUÁRIOS EXTERNOS DO SEI:

 

Passo 1: Acesse o site h�p://portalsei.unb.br.:

Figura 10: Portal SEI

Passo 2: Clique na opção “Usuário externo e aluno” que aparece no canto inferior esquerdo da tela. 

Passo 3: Você será direcionado para a página do SEI da Universidade de Brasília com o campo de “Acesso para Usuários Externos” a ser
preenchido. Caso você não tenha cadastro, clique na opção “Clique aqui se você ainda não está cadastrado”, conforme seta vermelha indica�va
da Figura 10. 

http://portalsei.unb.br/
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Figura 11: Clique aqui se você ainda não está cadastrado 

 

Passo 4: Em Cadastro de Usuário externo, clique na opção “Clique aqui para con�nuar”, conforme sinalizado abaixo em vermelho na Figura 11: 

 

 
Figura 12: Cadastro de usuário externo

 

Passo 5: Em “Cadastro de usuário externo”, preencha os “Dados Cadastrais” e os “Dados de Auten�cação” com atenção. Lembramos que o e-
mail a ser colocado nos “Dados de Auten�cação” deverá ser o mesmo e-mail que foi informado na inscrição. Providencie ainda a atualização do
seu e-mail no SIGAA, caso seja diferente do informado na matrícula. Após preencher todos os campos corretamente, clique em “Enviar”. 
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  Figura 13: Cadastro de usuário externo 

 

Passo 6: Após realizar o Cadastro de usuário externo, o estudante deverá checar no e-mail cadastrado se recebeu um link que dá acesso à
página de login do SEI. O link disponibilizará a opção de “Acesso para usuários externos” conforme mostra a Figura 14. 

 
Figura 14: Acesso para usuários externos. 

 

Passo 7: Solicite à Comissão de Seleção, no e-mail editaisdeg@unb.br para realizar a liberação do seu e-mail cadastrado dentro do prazo para
cadastro de usuário externo previsto no Edital DEG nº 37/2021. Então, siga a Etapa 2. 

 

No caso de quaisquer eventuais problemas relacionados à assinatura do termo de compromisso ou relacionado ao presente Edital, a Comissão
de Seleção responsável pelo Edital poderá ser contatada pelo e-mail editaisdeg@unb.br.

 

ETAPA 2 - PARA ESTUDANTES JÁ CADASTRADOS COMO USUÁRIOS EXTERNOS

 

Passo 1: A DEG/DAIA enviará um link, por e-mail, com a liberação para assinatura do documento. Estudante, verifique no e-mail usado para
cadastro como usuário externo. Conforme o e-mail demonstrado abaixo, clique no link: 

https://sei.unb.br/sei/editaisdeg@unb.br
https://sei.unb.br/sei/editaisdeg@unb.br
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Figura 1: e-mail com link de liberação

 

Ou, se preferir, você também pode acessar diretamente pelo site h�p://www.portalsei.unb.br/ e clicar em na opção Usuário externo e aluno,
que aparece no canto inferior esquerdo da tela.

 

 
Figura 2: Portal SEI

                       

Passo 2: Na tela de login, caso necessário, clique em esqueci minha senha. Caso contrário, informe login e senha e siga o Passo 7 dessa etapa.

 

  
Figura 3: tela de login

 

Passo 3: Após clicar em Esqueci minha senha, você será direcionado para a página em que uma nova senha será gerada. Insira o mesmo e-mail
e, feito isso, clique em Gerar nova senha. 

 

http://www.portalsei.unb.br/
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Figura 4: geração de senha para usuário externo

   

 

Passo 4: Uma outra página será aberta, conforme mostra a figura abaixo, informando que a nova senha foi encaminhada para o e-mail
cadastrado. 

 
Figura 5: aviso de geração de nova senha

 

Passo 5: Verifique o seu e-mail. Haverá um link para realizar a troca da senha, conforme a tela abaixo. 

 
                           Figura 6: E-mail enviado para o estudante com o link de acesso ao documento para assinar. 

 

Passo 6: Clique no link. Você será redirecionado para a tela de login. Ao digitar o e-mail e a nova senha, clique na opção Confirma. 
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Passo 7: O Termo de compromisso estará disponível, bastando clicar no número do documento, conforme demonstra a Figura 5. 

 

 
Figura 7: termo de compromisso disponível

 

Passo 8: É importante conferir se todos os dados constantes do documento estão corretos, principalmente os dados bancários (para aqueles
que são bolsistas). Nesse momento, confira, também, todos os itens constantes na declaração. 

Em seguida, clique em Assinar, no topo direito da página, conforme demonstra a Figura 6. 

 
Figura 8: assinatura do termo de compromisso

 

Ao clicar no ícone de assinatura, o estudante deverá colocar a senha novamente para a efe�vação. 

Passo 9: Pronto! Agora é só atualizar o seu documento e conferir se consta a sua assinatura logo ao final do termo.

Figura 9: termo assinado

 

No caso de quaisquer eventuais problemas relacionados à assinatura do termo de compromisso ou relacionado ao presente Edital, a Comissão
de Seleção responsável pelo Edital poderá ser contatada pelo e-mail editaisdeg@unb.br.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Oliveira Rocha, Diretor(a) de Acompanhamento e Integração Acadêmica do Decanato de
Ensino de Graduação, em 19/08/2021, às 18:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Diego Madureira de Oliveira, Decano(a) de Ensino de Graduação do Decanato de Ensino de
Graduação, em 19/08/2021, às 20:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7064020 e o código CRC 967D05DE.

https://sei.unb.br/sei/editaisdeg@unb.br
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