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CHAMADA PÚBLICA DEL/DAC N. 1/2017 – SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE INSTRUTORES PARA 

CURSOS DE EXTENSÃO DE FORMAÇÃO PARA ATUAÇÃO NO ESPORTE UNIVERSITÁRIO – UnB 
 
 O Decanato de Assuntos Comunitários da Universidade de Brasília (UnB), torna público o presente Edital 
de Chamada Pública para Seleção Simplificada, que regulamenta as normas para seleção de profissionais que 
atuam com esporte, seja na dimensão comunitária (prática do esporte como lazer ou para saúde) ou na dimensão 
de representação (treinamento para representar a universidade na competições oficiais da CBDU), interessados 
em atuar na instrutoria de cursos de extensão voltados para a formação de: (a) monitores ou treinadores 
esportivos, nas diversas modalidades, e (b) profissionais das demais áreas que compõem a equipe multidisciplinar 
de treinamento esportivo, a saber: médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, gestores esportivos e 
preparadores físicos. 
 
1 FINALIDADE 

 
1.1 Capacitar os estudantes envolvidos com a promoção do esporte comunitário e de representação na UnB, 

para que se tornem profissionais especializados no planejamento e na realização eficiente, eficaz e efetiva 
de ações (a) de lazer e (b) de treinamento esportivo, como também, dedicados à produção de 
conhecimentos e tecnologias aplicadas às necessidades da comunidade universitária. 
 

2 JUSTIFICATIVA 
 
2.1  O esporte universitário é desenvolvido a partir da organização autônoma dos próprios estudantes. A 

Diretoria de Esporte e Lazer do DAC/UnB exerce um papel chave na articulação da prática do esporte 
universitário com a dimensão acadêmica, em particular, a formação de recursos humanos especializados 
e a produção de conhecimentos e tecnologias para o esporte na realidade brasileira. O aumento do 
interesse dos estudantes, de uma maneira geral, pela prática esportiva e, paralelamente, do ingresso de 
novos estudantes que se dedicam à carreira esportiva, requer da universidade o investimento na 
capacitação dos estudantes que atuam (a) na oferta de oficinas de iniciação e aperfeiçoamento esportivo 
ou (b) no treinamento esportivo das equipes representativas.  

2.2 O esporte universitário depende da ação de quatro agentes chaves: os atletas, os membros da equipe de 
treinamento esportivo, os gestores esportivos e os árbitros esportivos. O envolvimento dos estudantes 
com o esporte universitário pode se dar como atleta, algo que dispensa explicação, mas, também, requer 
a participação de outros estudantes que se dedicam a mobilizar os recursos disponíveis no ensino, na 
pesquisa e na extensão, para (a) realizar oficinas de iniciação esportiva de novos atletas ou treinamento 
esportivo dos atletas de destaque, (b) administrar o clube de esporte universitário e (c) realizar a 
arbitragem de competições. Essas ações, de caráter suplementar, devem ser caracterizadas como 
“atividades comunitárias”, ou seja, quando o estudante mobiliza os recursos existentes na universidade 
para atender às necessidades da própria comunidade acadêmica. O presente edital se justifica pela 
necessidade de uma supervisão técnica especializada para que os estudantes possam desempenhar, de 
maneira qualificada, as funções relacionadas com a iniciação esportiva, com o treinamento esportivo, com 
a gestão esportiva e com a arbitragem esportiva. 

2.3 O acompanhamento e a avaliação das atividades dos supervisores técnicos na formação de recursos 
humanos especializados no esporte ficará sob a responsabilidade da Diretoria de Esporte e Lazer – 
DEL/DAC, ou da Coordenação do PEAC correlacionado com a área de atuação do supervisor técnico, que 
deverão orientar o preenchimento do SIEx, acompanhar a realização do curso e fazer, fazer a avaliação, 
entregar o relatório final e entregar os certificados, além de prestar contas ao final do ano para o Decanato 
de Assuntos Comunitários. 
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3 DOS REQUISITOS DOS PROPONENTES 
 

3.1 Os candidatos para a Seleção Simplificada de Instrutores dos cursos de extensão para formação 
profissional que qualifique a atuação dos estudantes no esporte universitário – UnB devem atender aos 
seguintes requisitos: 
3.1.1 ser licenciado ou bacharel em Educação Física, para as seguintes funções: (a) Treinador e (b) 

Preparador Físico; no caso do Treinador, é obrigatório ter Registro no CREF que habilite a atuar 
como “Técnico Esportivo” (exceto para as modalidades de lutas e para o treinamento de goleiros); 

3.1.2 ter formação de nível superior completa nas demais funções que compõem a equipe 
multidisciplinar de iniciação ou treinamento esportivo: médico, fisioterapeuta, nutricionista e 
psicólogo; 

3.1.3 ter formação em Educação Física, em Administração ou em área correlata para o caso da Gestão 
Esportiva; admite-se, também, pessoas com notório saber e experiência inquestionável na gestão 
esportiva; 

3.1.4 ter experiência profissional na área esportiva, principalmente, com o esporte universitário; 
3.1.5 assinar Termo de Compromisso no qual declara ter disponibilidade para acompanhar as 

atividades práticas de treinamento nos Horários de Treino previstos no Anexo 1 para a 
modalidade esportiva em que pretende atuar; 

3.1.6 apresentar Currículo de acordo com o modelo previsto no Anexo 2; 
3.1.7 apresentar o Plano de Trabalho de acordo com o modelo previsto no Anexo 3; 
3.1.8 preencher o Cadastro Sistema de Extensão da UnB www.sistemas.unb.br, ver Tutorial Anexo 4; 
3.1.9 ter atuado, preferencialmente, como voluntário junto as equipes representativas da UnB; 
3.1.10 ter boa capacidade de comunicação e interação com os estudantes atletas do clube esportivo em 

que pretende atuar. 
 

4 DO OBJETO  
 

4.1 Selecionar profissionais de diversas áreas do conhecimento, que tenham experiência de participar em 
equipes multidisciplinares de Iniciação ou de Treinamento Esportivo, para que se dediquem à formação 
profissional, aplicada ao esporte, dos estudantes que atuam (a) na iniciação esportiva para a comunidade 
em geral ou (b) no treinamento das equipes representativas da UnB, por meio da realização de cursos de 
extensão, teórico-práticos, sob a coordenação da Diretoria de Esporte e Lazer/DAC/UnB, como parte das 
ações do Programa Multidisciplinar de Extensão do Esporte Universitário - UnB. 
 

5 DO PÚBLICO ALVO 
 

5.1 A Seleção Simplificada abrange as modalidades esportivas e áreas de conhecimento relacionadas no 
quadro abaixo: 

Coletivas    Naipes Individuais Naipes 

Basquete & Basquete 3x3 Masc Tênis & Beach Tênis Masc e Fem 
Fem Tênis de mesa Masc e Fem 

Handebol & Beach Hand Masc Badminton Masc e Fem 
Fem Xadrez Masc e Fem 

Rugby 7 & Beach Rugby Masc Judô Masc e Fem 
Fem Taekwondo Masc e Fem 

Futebol & Beach Soccer Masc Karatê Masc e Fem 
Fem Kung Fu Masc e Fem 

Futsal, Futebol 7 & Futevôlei Masc Jiu Jitsu Masc e Fem 
Fem Volei de Praia Masc e Fem 

Vôlei        Masc Atletismo Masc 
Fem Fem 

 
Natação Masc 

Fem 
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Continuação  
Áreas de conhecimento Naipes Áreas de conhecimento Naipes 
Médico Masc e Fem Gestão Esportiva Masc e Fem 
Fisioterapeuta Masc e Fem Preparação Física Masc 
Psicólogo Masc e Fem Fem 
Nutricionista Masc e Fem  

 
6 DOS RECURSOS FINANCEIROS  

 
6.1 Os recursos financeiros para a manutenção deste Edital serão oriundos do Programa de Assistência ao 

Estudante Universitário / PNAES (4002 – MEC), como parte das ações que fornecem benefícios indiretos 
para os estudantes que praticam esporte na UnB e contribui para a formação dos estudantes que atuam 
nas equipes de organização do esporte comunitário e de treinamento do esporte de representação. 

6.2 No total, serão realizados: 28 (vinte e oito) cursos, com 140h/a; 8 (oito) cursos com 30h/a; e 1 (um) curso 
com 100h/a. A hora/aula a ser paga tem o valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais). O total de recursos 
para este edital, incluindo a quota do INSS Patronal (20%) a ser paga pela FUB é de R$ 230.040,00 
(duzentos e trinta mil e quarenta reais). 

 
7 DO AUXÍLIO A SER CONCEDIDO 
 

7.1 Compete à DEL/DAC realizar o acompanhamento da realização dos cursos, registrar a frequência e a 
avaliação dos participantes e dos instrutores, de forma a gerar relatórios parciais e o relatório final dos 
cursos de extensão, que possibilitam a emissão dos certificados. 

7.2 O pagamento da instrutoria de extensão será efetuado mensalmente, aproximadamente, 45 dias após o 
ateste da frequência de acordo com o quadro abaixo: 
 

Data do envio da frequência e relatório parcial Data de recebimento das horas/aula 
26 a 28 de junho 1a parcela - 13 de agosto 
26 a 28 de julho 2a parcela - 13 de setembro 
28 a 30 de agosto 3a parcela - 13 de outubro 
26 a 28 de setembro 4a parcela - 13 de novembro 
25 a 27 de outubro 5a parcela - 13 de dezembro 
27 a 29 de novembro 6a parcela - 13 de janeiro 
20 a 22 de dezembro 7a parcela - 13 de fevereiro 

 
7.3 Se algum Instrutor, classificado na primeira chamada, solicitar desligamento ou for desligado do Programa 

Multidisciplinar de Extensão do Esporte Universitário, será realizada uma segunda chamada dentre os 
candidatos classificados para o Cadastro de Reserva. 

7.4 Para pagamento da instrutoria de extensão serão aceitas contas-correntes individuais de pessoas físicas 
de sua própria titularidade. Não serão aceitas conta-poupança, conta corrente de terceiros ou de pessoas 
jurídicas. 

7.5 Caso o beneficiário não possua conta corrente que atenda aos requisitos listados no item 6.4 os valores 
da instrutoria de extensão serão creditados, através de identificação via CPF, para resgate nas agências 
do Banco do Brasil mediante identificação do instrutor. 

7.6 O pagamento da instrutoria de extensão para capacitação dos estudantes que atuam no Programa 
Multidisciplinar de Extensão do Esporte Universitário estará sujeita à disponibilidade de recursos 
financeiros do Decanato de Assuntos Comunitários e poderá ser alterada ou suspensa sem qualquer aviso 
prévio, garantido o pagamento das atividades já realizadas. 
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8 DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO DE PROPOSTAS 
 
8.1 Para concorrer ao Edital de Chamada Pública para Seleção Simplificada de Instrutores para os cursos de 

extensão de formação profissional dos estudantes que atuam no esporte universitário – UnB, o candidato 
deverá reunir a documentação abaixo relacionada: 
8.1.1 Formulário de Inscrição para Instrutoria dos cursos de extensão para formação dos estudantes 

que atuam no esporte universitário – UnB, preenchido com: 
I dados pessoais e bancários completos do(a) candidato(a); 
II indicação da modalidade esportiva e do naipe (se for o caso), masculina ou feminina, em que 

pretende atuar; 
III declaração de que está ciente dos horários e de quem disponibilidade para acompanhar a 

realização das atividades de iniciação ou de treinamento esportivo da modalidade em que 
pretende atuar – Anexo 1; 

IV registro no CREF que o habilite a atuar como Treinador Esportivo; 
8.1.2 Cópia da Identidade e CPF; 
8.1.3 Os formulários serão disponibilizados no endereço eletrônico www.dea.unb.br; 
8.1.4 Currículo profissional atualizado, com destaque para as atividades relacionadas à iniciação ou ao 

treinamento esportivo – Anexo 2; 
8.1.5 Plano de Trabalho de acordo com o modelo do Anexo 3; 
8.1.6 Preenchimento do Cadastro Sistema de Extensão da UnB www.sistemas.unb.br Tutorial Anexo 4 
8.1.7 Os formulários deverão ser obrigatoriamente preenchidos digitalmente; 
8.1.8 Não serão aceitas solicitações manuscritas ou fora do prazo de inscrição previsto no Cronograma; 
8.1.9 Não serão aceitas solicitações com documentação incompleta ou fora do prazo previsto pelo 

Edital. 
 

9 DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
 

9.1 O DAC designara ́ uma Comissão de Seleção responsável pela avaliação do Edital de Chamada 
Pública para Seleção Simplificada de Instrutores para os cursos de extensão de formação profissional 
dos estudantes que atuam no esporte universitário – UnB. 

9.2 Será de responsabilidade desta Comissão: 
9.2.1 Analisar a documentação solicitada em Edital e apresentada pelo candidato à instrutoria; 
9.2.2 Realizar entrevista com o candidato a instrutoria, com o professor coordenador do PEAC ou com o 

Representante da diretoria do Clube, se necessário; 
9.2.3 Distribuir os recursos entre as modalidades individuais e coletivas, de acordo com o item 5.1 e, no 

caso de vagas remanescentes, de acordo com a demanda; 
9.2.4 Selecionar os instrutores(as) considerando o seu perfil profissional, em caso de desempate, será 

avaliado o resultado da entrevista, ouvidos os membros da Diretoria do respectivo Clube 
Esportivo; 

9.3 Os candidatos aprovados, mas, não classificados dentro do número de vagas remuneradas 
disponíveis, podem atuar, na condição de voluntário, como instrutores dos cursos de extensão para 
formação dos estudantes que atuam no esporte universitário – UnB, tendo como contrapartida, a 
concessão do certificado de instrutor do curso de extensão, desde que haja concordância do instrutor 
selecionado. 

 
10 DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO 

 
10.1 As vagas serão distribuídas entre as modalidades coletivas e individuais. 
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10.2 As bolsas serão distribuídas até o limite de 1 (uma) por modalidade esportiva, para apoio às 
equipes masculinas e femininas, de forma a contemplar o maior número possível de modalidades 
esportivas. 

10.3 Ateste da Diretoria do Clube de Esporte Universitário da inexistência de óbices relacionados com a 
comunicação ou interação entre o candidato e os estudantes-atletas; 

10.4 Os cursos de extensão de longa duração terão uma carga horária correspondente a 20 (vinte) 
horas/aula mensais, distribuídas em:  2 (duas) horas/aula teóricas mensais, e, 4 (quatro) horas/aula 
práticas semanais, distribuídas em 2 (duas) sessões semanais, o que perfaz uma carga horária mensal de 
20 (vinte) horas/aula. A escolha do dia e do horário deve ser realizada a partir da agenda de treinos que 
consta do Anexo X. 

10.5 Os candidatos aprovados, mas, não classificados dentro do número de vagas remuneradas 
previstas para a instrutoria dos cursos de extensão para formação dos estudantes que atuam no esporte 
universitário – UnB, comporão um cadastro de reserva e poderão, no caso do desligamento dos 
instrutores aprovados na primeira seleção, ser convidados para receber a vaga remunerada.  
10.5.1 Terão preferência para receber a vaga remunerada em segunda chamada, os instrutores que 

atuam na Instrutoria dos cursos de extensão para formação dos estudantes que atuam no esporte 
universitário – UnB na condição de voluntário, desde que indicado pela coordenação do projeto, 
considerando o tempo de atuação; 

10.5.2 Caso não exista nenhum bolsista que atenda ao item 10.5.1, a vaga será revertida para o 
candidato melhor classificado no cadastro de reserva que esteja disposto a participar do projeto. 

 
11 DOS RESULTADOS, DOS RECURSOS E DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO 

 
11.1 O prazo de inscrição inicia no dia 29 de maio e termina no dia 9 de junho. 
11.2 O resultado preliminar da Seleção Simplificada para instrutor de curso de extensão será divulgado pela 

comissão no dia 19/06. 
11.3 Os recursos poderão ser apresentados à Comissão de Seleção, na DEA, ate ́ 02 (dois) dias úteis após a 

divulgação do resultado preliminar, nos dias 19/06, das 8h-18h, e, 20/06, de 8h-18h. 
11.4 A DEA terá 02 (dois) dias úteis, 21/06 e 22/06, para a análise dos recursos. 
11.5 A divulgação do resultado final esta ́ prevista para o dia 23/06/2017. 
11.6 A assinatura do Termo de Adesão e do Termo Compromisso deverá ser realizada no período de 26/06 a 

28/06/2017. 
 

12 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
12.1 Compete ao instrutor apresentar relatório final com a avaliação das atividades realizadas, a ser 

elaborado nos moldes do roteiro de avaliação, disponibilizado no portal www.dex.unb.br. 
12.2 Compete à DEA/DAC aplicar, junto ao público-alvo, questionário de avaliação da qualidade: da 

infraestrutura física, dos recursos materiais, da acessibilidade, da comunicação ao longo do semestre, do 
desempenho do instrutor(a), da organização do programa. 

12.3 Não serão admitidos Relatórios Finais com documentação incompleta. 
12.4 O prazo para apresentação do Relatório Final é no dia 22 de dezembro de 2017.  
12.5 O instrutor que não realizar o relatório final, não estará habilitado para participar de qualquer outra ação 

no âmbito da DEA/DAC. 
 

13 DO CRONOGRAMA 
 
13.1 Lançamento do Edital: 31/05/2017 
13.2 Inscrições: 31/05 a 09/06/2017 
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13.3 Divulgação do Resultado Preliminar: 19/06/2017  
13.4 Recursos na DEA: 19/06 e 20/06/2017  
13.5 Divulgação do Resultado Final na DEA: 23/06/2017  
13.6 Assinatura dos Termos de Adesão e Compromisso: de 26 a 28/06/2017  
13.7 Entrega de frequência e relatório parcial para pagamento mensal das horas/aula ministradas: 24 a 28 de 

cada mês. 
 

14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1 Os casos omissos a este Edital serão dirimidos pela DEA 
14.2 O presente Edital poderá ser revogado ou anulado, a qualquer tempo, no todo ou em parte, por decisão 

unilateral da DEA, por motivo de interesse público ou por exigências legais. 
14.3 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. 

 
 

Brasília, 31 de maio de 2017. 
 

 
André Luiz Teixeira Reis  

Decano de Assuntos Comunitários  
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Anexo 1 – Quadro de horário dos treinos das equipes representativas da UnB 
 

Modalidades Naipes Local Dia Horário Dia Horário Dia Horário 

Basquete & Basquete 3x3 
Masc Ginásio do CO 2ª 21h as 23h 4ª 21h as 23h   

Fem Ginásio do CO 2º 19h as 21h 4ª 19h as 21h   

Handebol & Beach Hand 
Masc Ginásio do CO 3ª 19h as 21h 5ª 19h as 21h   

Fem Ginásio do CO 3ª 19h as 21h 5ª 19h as 21h   

Rugby 7 & Beach Rugb 
Masc Campo do C.O 2ª 12h15 as 13h50 4ª 19h as 21h 6ª 12h15 as 13h50 

Fem Campo do C.O 2ª 12h15 as 13h50 4ª 19h as 21h 6ª 12h15 as 13h50 

Futebol & Beach Soccer 
Masc Campo do C.O 2ª 16h as 18h 4ª 16h as 18h 6ª 16h as 18h 

Fem Time a ser formado       

Futsal, Futebol 7 & Futevôlei 
Masc Ginásio do CO 2a 21h as 23h 4ª 21h as 23h 6ª 21h as 23h 

Fem Ginásio do CO 2ª 19h as 21h 4ª 19h as 21h 6ª 19h as 21h 

Vôlei   

Masc Time a ser formado       

Fem 1 Ginásio C.O 3ª 12h15 as 13h50 5ª 12h15 as 13h50   

Fem 2 Ginásio C.O 3ª 19h as 21h 5ª 19h as 21h   

Atletismo 
Masc Pista do C.O 2ª 16h as 18h 4ª 16h as 18h   

Fem Pista do C.O 2ª 16h as 18h 4ª 16h as 18h   

Natação 
Masc Locais diversos       

Fem Locais diversos       

Tênis & Beach Tênis Masc/Fem Locais diversos       

Tênis de mesa Masc/Fem Locais diversos       

Badminton Masc/Fem Ginásio do C.O 3ª 18h as 20h 5ª 18h as 20h   

Xadrez Masc/Fem Locais diversos       

Judô Masc/Fem Locais diversos       

Taekwondo Masc/Fem Locais diversos       

Karatê Masc/Fem Locais diversos       

Kung Fu Masc/Fem Locais diversos       

Jiu Jitsu Masc/Fem Locais diversos       

Volei de Praia Masc/Fem Locais diversos       
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Anexo 2 – Modelo de Currículo do Supervisor Técnico 
 

Página 1 de 2 
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Anexo 3 – Roteiro para o Plano de Trabalho 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 
Título: Formação de (...)   
DESCRIÇÃO DA AÇÃO 
Resumo da Proposta: 
  
Justificativa: 
  
Fundamentação Teórica:  
 
Objetivos: 
 
Metodologia: Aulas teóricas e atividades práticas. 
Conteúdo Programático para a formação do Treinador Esportivo e do Preparador Físico: preencha o quadro abaixo com as informações sobre 
os itens do programa 

Item Tipo Descrição Carga horária 
1 Mês 1 – Teoria  4h/a 
2 Mês 1 – Prática   16h/a 
3 Mês 2 – Teoria  4h/a 
4 Mês 2 – Prática   16h/a 
5 Mês 3 – Teoria  4h/a 
6 Mês 3 – Prática   16h/a 
7 Mês 4 – Teoria  4h/a 
8 Mês 4 – Prática   16h/a 
9 Mês 5 – Teoria  4h/a 
10 Mês 5 – Prática   16h/a 
11 Mês 6 – Teoria  4h/a 
12 Mês 6 – Prática   16h/a 
13 Mês 7 – Teoria  4h/a 
14 Mês 7 – Prática   16h/a 
15 Mês 8 – Teoria  4h/a 
16 Mês 8 – Prática   16h/a 
17 Mês 9 – Teoria  4h/a 
18 Mês 9 – Prática   16h/a 
19 Mês 10 – Teoria  4h/a 
20 Mês 10 – Prática   16h/a 

Carga horária total 200h/a 

 
Conteúdo Programático para a formação nas demais funções (médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e gestão esportiva): preencha o 
quadro abaixo com as informações sobre os itens do programa 

 Item Tipo Descrição Carga horária 

Curso 1 
1 Teoria  12h/a 
2 Planejamento    18h/a 

Curso 2 
1 Teoria  12h/a 
2 Avaliação   18h/a 

 
Referências Bibliográficas: 
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Anexo 4 – Tutorial para o cadastro no Sistema de Extensão – SIEx/UnB 
 
O candidato(a) à Chamada Pública DEL/DAC N. 1/2017, que tem por objetivo realizar a Seleção 
Simplificada de Instrutores para Cursos de Extensão de Formação para Atuação no Esporte 
Universitário – UnB devem, obrigatoriamente, cadastrar-se no Sistema de Extensão da UnB – SIEx. 
 
Siga as orientações do tutorial abaixo. 
 
1o Passo: acesse o endereço http://www.sistemas.unb.br  
2o Passo: Clique no link "Cadastrar usuário" de acordo com a seta na ilustração abaixo: 

 
 
 
3o Passo: preencha os dados solicitados pelo cadastro e clique em Salvar (ilustração na próxima 
página). 
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4o Passo: Em seguida, o SIEx solicita que a pessoa informe o E-mail e a senha que pretende utilizar para fazer 
login no SIEx. Após preencher os dados, clique em Validar. 
OBS: Repare, o seu login de Usuário será o E-mail informado. 
 

 
 
 
5o Passo: Na próxima tela, o SIEx informa o E-mail (o que possibilita ao usuário conferir se o preenchimento foi 
correto), para, depois, clicar na aba “Enviar código de ativação”, de acordo com a ilustração abaixo. 
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6o Passo: Acesse o E-mail informado para obter o código de ativação. Vc deve receber uma mensagem parecida 
com a transcrita abaixo: 
 
Use o código abaixo para confirmar o cadastro de seu_e-mail@xyz.br 
 
Código de Ativação: !leizlwo 
 
Em caso de dúvidas, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Usuário através dos telefones (61) 3107-0038 / 3107-0039 / 
3107-0040 ou através do email csscpd@unb.br 
 
Obs: Não responder este email. Mensagem automática. 
 
Atenciosamente, 
Centro de Informática 
Universidade de Brasília 
 
 
Clique para fazer o primeiro acesso ao SIEx. Lembre-se que na janela do Usuário vc deve colocar o seu E-mail, 
e, na janela da senha, o código enviado para você. Então, você verá a seguinte página: 
 

 
 
Preencha os campos com:  
 

Usuário – coloque o seu e-mail;  
Senha atual – coloque o Código de ativação enviado para seu e-mail;  
Nova senha – coloque a sua senha de preferência; ao final, clique em confirmar.  

 
Seu cadastro está pronto! Agora vc pode fazer um teste voltando a página inicial e fazendo o acesso ao sistema 
com seus dados de Usuário e Senha.  
No canto superior a direita é possível ver a mensagem de Boas-vindas com o seu nome.  
Obrigado. 


