Carta de Serviços
Decanato de Pós-Graduação

Universidade de Brasília

DECANATO DE PÓS-GRADUAÇÃO

O Decanato de Pós-graduação (DPG), órgão da Reitoria, é responsável pela formulação, coordenação e cumprimento do
Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade de Brasília, no que tange à sua política de pós- graduação,
pesquisa e desenvolvimento em todas as áreas de conhecimento.
Possui a missão de promover, coordenar, supervisionar e apoiar o ensino de pós-graduação e a iniciação científica, com o
objetivo de formar recursos humanos de alto nível, fundamental para o desenvolvimento científico, tecnológico, artístico e
cultural do país.

Unidades Administrativas
Diretoria de Fomento à Iniciação Científica (DIRIC)
Diretoria de Pós-Graduação (DIRPG)
Assessoria de Planejamento e Acompanhamento Financeiro (APAF)
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MENU
1. Aprovação de Proposta de Cursos Novos Stricto Sensu (APCN )
2. Ações Afirmativas na Pós-Graduação
3. Banca de Defesa
4. Bolsas de Estudo
5. Bolsas Discentes FAPDF
6. Bolsas Pós-Doc FAPDF
7. CAPESPrINT
8. Credenciamento de Orientador
9. Curso de Especialização (Lato Sensu)
10. Dissertação/Tese – Prorrogação
11. Edital de Seleção
12. Iniciação Científica
13. Monitoria na Pós-Graduação
14. Pesquisador Colaborador
15. PROAP
16. Relatório de Defesa
Universidade de Brasília

Aprovação de Proposta de Cursos Novos Stricto Sensu
(APCN)
Tipo de serviço prestado

Como acessar o serviço
Horário de atendimento
Segunda-feira das 09 às 10h, terça-feira, das 09h às 10h e das 16h às
18h; quarta-feira, das 09h às 10h e das 12h às 18h; quinta-feira, das 09h
às 10h e das 16h às 18h; e sexta-feira, das 10h às 12h.

Receber propostas de criação de novos cursos de pós-graduação (mestrado e/ou
doutorado) para avaliação pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação antes do
envio à Capes.

Por telefone
(61) 3107-4240/4221

Requisitos, documentos, formas, informações necessárias para acessar o serviço e o
fluxograma da prestação deste serviço:

http://www.dpg.unb.br/index.php/atividades-do-

Por e-mail
dpg@unb.br
dirpg@unb.br

decanato

Unidade responsável: DIRPG

Pessoalmente
Universidade de Brasília, Campos Darcy Ribeiro - Edifício CDT - 2º andar CEP: 70.904-970
Brasília, DF, Brasil

Site: www.dpg.unb.br

Previsão de prazo
Entrega do serviço em até 60 dias.

Menu
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Ações Afirmativas na Pós-Graduação
Tipo de serviço prestado

Como acessar o serviço

Apoiar os Programas de Pós-Graduação da Universidade de Brasília na implantação das
ações afirmativas na pós-graduação

Horário de atendimento
Segunda-feira à sexta-feira, das 08h às 11h e 30min e das 13h às 17h e 30 min

Para saber mais, acesse os links abaixo:
Requisitos, documentos, formas, informações necessárias para acessar o serviço e o fluxograma da
prestação deste serviço.
Fluxograma das Ações Afirmativas na Pós-Graduação

Por telefone
(61) 3107-4250
Por e-mail
dpg@unb.br
dirpg@unb.br

Unidade responsável: DIRPG e CAPAA (Comissão de Acompanhamento das Políticas
de Ações Afirmativas na Pós-Graduação)

Pessoalmente
Universidade de Brasília, Campos Darcy Ribeiro - Edifício CDT - 2º andar CEP: 70.904-970
Brasília, DF, Brasil

Site: www.dpg.unb.br

Previsão de prazo
Entrega do serviço em até 60 dias. Análise do edital em até 45 dias.
Homologação do resultado da seleção em até 30 dias.
Calendário da Comissão de Heteroidentificação

Menu
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Banca de Defesa
Tipo de serviço prestado

Como acessar o serviço
Horário de atendimento
Segunda-feira à sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 16h

Os Programas de Pós-graduação tem autonomia para aprovar e editar (quando
necessário) as bancas de defesa.
Ao DPG cabe:
• analisar e verificar a conformidade à Resolução CEPE 080/2017;
• cadastrar no SIPPOS;
• publicar no Boletim de Atos;
• encaminhar à SAA e BCE o ato de aprovação.

Por telefone
(61) 3107-4244

Por e-mail
dpg@unb.br
dirpg@unb.br

Requisitos, documentos, formas, informações necessárias para acessar o serviço e o
fluxograma da prestação deste serviço:

http://www.dpg.unb.br/index.php/atividades-do-

decanato

Pessoalmente
Universidade de Brasília, Campos Darcy Ribeiro - Edifício CDT - 2º andar CEP: 70.904-970
Brasília, DF, Brasil

Unidade responsável: DIRPG

Previsão de prazo
Site: www.dpg.unb.br

Entrega do serviço em até 03 dias.
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Bolsas de Estudo
Tipo de serviço prestado

Como acessar o serviço
Horário de atendimento
Demanda Social: segunda-feira à
sexta--feira, das
07h às 12h e das 13h às16h

O Decanato de Pós-graduação gerencia quatro tipos de bolsas de estudo da
CAPES: Demanda Social, Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD),
Programa de Doutorado- sanduíche no Exterior (PDSE) e CAPES PrINT.

PDSE/PNPD: segunda-feira à sexta-feira, das 08h às 12h e
das 13h às 17h

O DPG realiza a seleção de bolsista, o acompanhamento e o monitoramento
das bolsas que são concedidas no âmbitos desses programas de bolsas.

CAPES PrINT: segunda-feira à sexta-feira, das 08h às 12h e das
13h às 17h

Solicitações como desistência , suspensão, cancelamento e devolução de bolsas,
assim como licença maternidade durante a execução da bolsa são intermediadas pelo
DPG antes de chegar até a CAPES ou outra agência de fomento de pesquisa.

Por telefone
Demanda Social: (61) 3107-4250
PDSE/PNPD: (61) 3107-4251
CAPES PrINT: (61) 3107-4249

Requisitos, documentos, formas, informações necessárias para acessar o serviço e o
fluxograma da prestação deste serviço: http://www.dpg.unb.br/index.php/atividades-do-decanato

Por e-mail
dpg@unb.br
dirpg@unb.br
Unidade responsável: DIRPG
Site: www.dpg.unb.br

Pessoalmente
Universidade de Brasília, Campos Darcy Ribeiro - Edifício CDT - 2º andar CEP: 70.904-970 Brasília, DF, Brasil

Previsão de prazo
Entrega do serviço em até 07 dias a depender dos prazos da CAPES.
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Menu

Bolsas Discentes FAPDF
Tipo de serviço prestado

Como acessar o serviço
Horário de atendimento
Segunda-feira à sexta-feira, das 07h às 12h e das 13h às 16h

O Programa de Bolsas da FAPDF é voltado para o desenvolvimento da
pesquisa científica, tecnológica e de inovação, e ao fortalecimento dos
Programas de Pós- Graduação stricto sensu, de Brasília e RIDE-DF.

Por telefone
(61) 3107-4250
Requisitos, documentos, formas, informações necessárias para acessar o serviço e o
fluxograma da prestação deste serviço: http://www.dpg.unb.br/index.php/atividades-do-decanato

Por e-mail
dpg@unb.br
dirpg@unb.br
Pessoalmente
Universidade de Brasília, Campos Darcy Ribeiro - Edifício CDT
2º andar CEP: 70.904-970
Brasília, DF, Brasil

Unidade responsável: DIRPG

Site: www.dpg.unb.br

Previsão de prazo
Entrega do serviço em até 07 dias.
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Bolsas Pós-Doc FAPDF
Tipo de serviço prestado

Como acessar o serviço
Horário de atendimento
Segunda-feira à sexta-feira, das 07h às 12h e das 13h às 16h

O Programa de Bolsas para Apoiar Projetos de Pós-Doutorado da Fundação de
Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPPDF) tem como objetivo fortalecer e
internacionalizar os Programas de Pós-Graduação stricto sensu da
Universidade de Brasília, possibilitando ao pesquisador, capacitação e
atualização de conhecimentos no exterior.

Por telefone
(61) 3107-4250

O Programa busca também ampliar as parcerias entre pesquisadores do DF e
pesquisadores internacionais, de reconhecido mérito científico; e apoiar a
criação e o fortalecimento das parcerias dos grupos e linhas de pesquisa
voltados para a vocação regional.
O Decanato de Pós-graduação lança edital com os requisitos e condições de
candidatura e seleção para pesquisadores doutores do quadro docente da
Universidade de Brasília.

Por e-mail
dpg@unb.br
dirpg@unb.br
Pessoalmente
Universidade de Brasília, Campos Darcy Ribeiro - Edifício CDT - 2º andar CEP: 70.904-970
Brasília, DF, Brasil

Requisitos, documentos, formas, informações necessárias para acessar o serviço e o
fluxograma da prestação deste serviço: http://www.dpg.unb.br/index.php/atividades-do-decanato

Previsão de prazo
Unidade responsável: DIRPG

Entrega do serviço em até 07 dias.

Site: www.dpg.unb.br
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Menu

CAPES PrINT
Tipo de serviço prestado

Como acessar o serviço

O CAPES PrINT é um programa da Capes, que visa a fomentar o
desenvolvimento de planos estratégicos de internacionalização como meio de
melhorar a qualidade dos cursos de pós-graduação brasileiros e de conferir
maior visibilidade internacional à pesquisa científica realizada no Brasil.

Horário de atendimento
Segunda-feira à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h

O DPG lança edital com os requisitos e condições de candidatura e
seleção para pesquisadores doutores do quadro docente da Universidade de
Brasília.

Por telefone
(61) 3107-4249
Por e-mail
dpg@unb.br
dirpg@unb.br

Requisitos, documentos, formas, informações necessárias para acessar o serviço e o
fluxograma da prestação deste serviço: http://www.dpg.unb.br/index.php/atividades-do-

decanato

Pessoalmente
Universidade de Brasília, Campos Darcy Ribeiro - Edifício CDT - 2º andar CEP: 70.904-970
Brasília, DF, Brasil

Unidade responsável: DIRPG
Site: www.dpg.unb.br

Previsão de prazo
Entrega do serviço em até 07 dias.
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Credenciamento de Orientador
Tipo de serviço prestado

Como acessar o serviço
Horário de atendimento
Segunda-feira à sexta-feira, das 07h às 12h e das 13h às 16h

Credenciar e descredenciar professores para orientar alunos nos
programas de pós-graduação da UnB.

Por telefone
(61) 3107-4244
Requisitos, documentos, formas, informações necessárias
para acessar o serviço e o fluxograma da prestação deste
serviço:
http://www.dpg.unb.br/index.php/atividades-dodecanato

Unidade responsável: DIRPG

Por e-mail
dpg@unb.br
dirpg@unb.br
Pessoalmente
Universidade de Brasília, Campos Darcy Ribeiro - Edifício CDT - 2º andar CEP:
70.904-970
Brasília, DF, Brasil

Site: www.dpg.unb.br

Previsão de prazo
Entrega do serviço em até 04 dias.
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Curso de Especialização (Lato Sensu)
Tipo de serviço prestado

Como acessar o serviço
Horário de atendimento
Terça-feira e quarta-feira, das 14h às 18h

Orientar e aprovar a criação de cursos de especialização (lato sensu).

Por telefone
(61) 3107-4283
Por e-mail
dpg@unb.br
dirpg@unb.br

Requisitos, documentos, formas, informações necessárias para acessar o serviço e o
fluxograma da prestação deste serviço: http://www.dpg.unb.br/index.php/atividades-do-decanato

Pessoalmente
Unidade responsável: DIRPG

Universidade de Brasília, Campos Darcy Ribeiro - Edifício CDT 2º andar
CEP: 70.904-970
Brasília, DF, Brasil

Site: www.dpg.unb.br

Previsão de prazo
Entrega do serviço em até 60 dias.
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Dissertação/Tese - Prorrogação
Tipo de serviço prestado

Como acessar o serviço
Horário de atendimento
Segunda-feira à sexta-feira, das 09h às 12h e das 13h às 18h

Aprovar a solicitação de prorrogação de prazo para defesa de dissertação/tese.

Por telefone
(61) 3107-4247

Por e-mail
dpg@unb.br
dirpg@unb.br

Requisitos, documentos, formas, informações necessárias para acessar o serviço e o
fluxograma da prestação deste serviço: http://www.dpg.unb.br/index.php/atividades-do-decanato

Pessoalmente

Unidade responsável: DIRPG

Universidade de Brasília, Campos Darcy Ribeiro - Edifício CDT
2º andar CEP: 70.904-970
Brasília, DF, Brasil

Site: www.dpg.unb.br

Previsão de prazo
Entrega do serviço em até 02 dias.

Menu
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Edital de Seleção
Tipo de serviço prestado

Como acessar o serviço
Horário de atendimento
Segunda-feira à sexta-feira, das 08h às 11h e 30min e das 13h às 17h e 30 min

Orientar e aprovar a elaboração do edital de seleção para o processo seletivo de
entrada de novos alunos do programa de pós- graduação.

Por telefone
(61) 3107-4250

Por e-mail
dpg@unb.br
dirpg@unb.br

Requisitos, documentos, formas, informações necessárias para acessar o serviço e o
fluxograma da prestação deste serviço: http://www.dpg.unb.br/index.php/atividades-do-

decanato

Pessoalmente
Unidade responsável: DIRPG

Universidade de Brasília, Campos Darcy Ribeiro - Edifício CDT - 2º andar CEP: 70.904-970
Brasília, DF, Brasil

Site: www.dpg.unb.br

Previsão de prazo
Análise do edital em até 45 dias.
Homologação do resultado da seleção em até 30 dias.
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Menu

Iniciação Científica
Tipo de serviço prestado

Como acessar o serviço
Horário de atendimento
Segunda-feira à sexta-feira, das 07h e 30min às 19h e 30min

Apoiar e selecionar estudantes de graduação para realizar projetos de
pesquisa de forma a preparar para o ingresso na pós-graduação.
O DPG realiza a seleção por meio de edital.

Por telefone
(61) 3107-4180/4181/4182

Por e-mail
dpg@unb.br
pibicunb@gmail.com

Requisitos, documentos, formas, informações necessárias para acessar o serviço e o
fluxograma da prestação deste serviço: http://www.dpg.unb.br/index.php/atividades-do-

decanato

Pessoalmente
Unidade responsável: DIRIC

Universidade de Brasília, Campos Darcy Ribeiro - Edifício CDT - 1º andar CEP: 70.904-970
Brasília, DF, Brasil

Site: www.dpg.unb.br

Previsão de prazo
Entrega do serviço em até 03 dias.

Menu
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Monitoria na Pós-Graduação
Tipo de serviço prestado

Como acessar o serviço
Horário de atendimento
Segunda-feira à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h

Seleção de monitores para os cursos de pós-graduação por meio da
publicação de edital. As monitorias podem ser
remuneradas e não
remuneradas

Por telefone
(61) 3107-4251
Por e-mail
dpg@unb.br
dirpg@unb.br

Requisitos, documentos, formas, informações necessárias para acessar o serviço e o
fluxograma da prestação deste serviço: http://www.dpg.unb.br/index.php/atividades-do-

decanato

Pessoalmente
Universidade de Brasília, Campos Darcy Ribeiro - Edifício CDT 2º andar CEP: 70.904-970
Brasília, DF, Brasil

Unidade responsável: DIRPG

Site: www.dpg.unb.br

Previsão de prazo
Entrega do serviço em até 30 dias.
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Menu

Pesquisador Colaborador
Tipo de serviço prestado

Como acessar o serviço
Horário de atendimento
Segunda-feira à sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h

Credenciamento e registro de pesquisadores colaboradores que realizam
pesquisas na Universidade de Brasília.

Por telefone
(61) 3107-4243
Requisitos, documentos, formas, informações necessárias para acessar o serviço e o
fluxograma da prestação deste serviço: http://www.dpg.unb.br/index.php/atividades-do-

Por e-mail
dpg@unb.br
dirpg@unb.br

decanato

Pessoalmente
Unidade responsável: DIRPG

Universidade de Brasília, Campos Darcy Ribeiro - Edifício CDT - 2º andar CEP: 70.904-970
Brasília, DF, Brasil

Site: www.dpg.unb.br

Previsão de prazo
Entrega do serviço em até 40 dias.
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Menu

PROAP
Tipo de serviço prestado
O Decanato de Pós-Graduação destina recursos orçamentários e

Como acessar o serviço
Horário de atendimento
Segunda-feira à sexta-feira, das 07h às 12h e das 13h às 18h

financeiros do

Ministério da Educação para os Programas de Pós- Graduação. Os recursos são para:
material de consumo; serviços de
(pessoa física);

terceiros (pessoa jurídica); serviços de terceiros
Por telefone
(61) 3107-4256/4257/4246/

diárias; passagens e despesas com locomoção; auxílio financeiro a

estudante; auxílio financeiro a pesquisador; manutenção de equipamentos; manutenção e

Por e-mail
dpg@unb.br
dirpg@unb.br
cafdpg@unb.br

funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa; serviços e taxas relacionados à
importação;

participação em cursos e treinamentos em técnicas de laboratório e

utilização de equipamentos; produção, revisão, tradução, editoração,

confecção e

publicação de conteúdos científico-acadêmicos e de divulgação; (...)
Pessoalmente
Universidade de Brasília, Campos Darcy Ribeiro – Edifício CDT - 2º andar CEP:
70.904-970
Brasília, DF, Brasil

Previsão de prazo
Entrega do serviço em até 02 dias quando recursos liberados.
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Menu

PROAP (continuação)
Tipo de serviço prestado

Como acessar o serviço
Horário de atendimento
Segunda-feira à sexta-feira, das 07h às 12h e das 13h às 18h

(...) Manutenção do acervo de periódicos; eventos científico- acadêmicos no país;
participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades e científico-acadêmicos
no país e no exterior; participação de convidados externos em eventos científicos e
acadêmicos no país; participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades
de intercambio e parcerias entre PPGs e instituições formalmente associados; participação
de alunos em cursos ou disciplinas em outro PPG, desde que estejam relacionados às
suas dissertações e teses; e aquisição e manutenção de tecnologias em informática e da
informação caracterizadas como custeio.

Por telefone
(61) 3107-4256/4257/4246/

Por e-mail
dpg@unb.br
dirpg@unb.br
cafdpg@unb.br

Requisitos, documentos, formas, informações necessárias para acessar o serviço e o fluxograma da
prestação deste serviço: http://www.dpg.unb.br/index.php/atividades-do-decanato

Pessoalmente
Universidade de Brasília, Campos Darcy Ribeiro – Edifício CDT - 2º andar CEP:
70.904-970
Brasília, DF, Brasil

Unidade responsável: APAF

Site: www.dpg.unb.br

Previsão de prazo
Entrega do serviço em até 02 dias quando recursos liberados.
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Menu

Relatório de Defesa
Tipo de serviço prestado
Homologação dos
fins de diplomação.

relatórios

de

Como acessar o serviço
Horário de atendimento
Segunda-feira à sexta-feira, das 07h às 12h e das 13h às 16h

defesa de dissertação/tese para

Por telefone
(61) 3107-4244
Requisitos, documentos, formas, informações necessárias para acessar o serviço e o
fluxograma da prestação deste serviço: http://www.dpg.unb.br/index.php/atividades-do-

Por e-mail
dpg@unb.br
dirpg@unb.br

decanato

Pessoalmente
Unidade responsável: DIRPG

Universidade de Brasília, Campos Darcy Ribeiro - Edifício CDT - 2º andar CEP: 70.904-970
Brasília, DF, Brasil

Site: www.dpg.unb.br

Previsão de prazo
Entrega do serviço em até 04 dias.
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