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APRESENTAÇÃO
Este relatório resume as ações do Decanato de Pós-Graduação (DPG)
durante o período de dezembro de 2018 a dezembro de 2020. A estrutura
organizacional do DPG foi renovada e consolidada por meio do Ato da
Reitoria nº 0560/2020 com o detalhamento dado pelo Ato do DPG nº 07/2020.
A seguir, é apresentado um sumário das principais realizações que
estão, de forma geral, detalhadas no corpo do relatório em apreço.

I- Reestruturação do ProIC como ação principal e os itens seguintes
derivados:
a. Inclusão de docentes como orientadores do programa de iniciação
científica e de discentes no programa de ações afirmativas (PIBIC-Af).
b. Reformulação do Programa institucional de Bolsas de Iniciação à
Inovação e ao Desenvolvimento Tecnológico – PIBITI.
c. Reformulação das normas, critérios e editais de seleção.
d. Desenvolvimento do sistema de gestão do ProIC, o SIPIC.
e. Mapeamento e informatização dos processos da DIRIC.
f. Estruturação de parcerias interinstitucionais para realização conjunta
do Congresso anual de Iniciação Científica do DF. Hoje são 7
instituições participantes.
II- Procedimentos Acadêmicos:
a. Matrícula Web;
b. Utilização de formulários eletrônicos para processos seletivos
(seleções para PPGs, editais do DPG etc.);
c. Normatização da realização do Estágio Pós-Doutoral na Universidade
de Brasília, com emissão de certificado;
d. Normatização dos procedimentos de elaboração, acompanhamento e
finalização dos cursos de Pós-Graduação lato sensu.
III – Internacionalização
a. Implementação do Projeto PrINT dentro do Edital da Capes, com seis
projetos consolidados de forma transversal, promovendo a mobilidade
de docentes e discentes intra e extramuros;
b. 05 Webinários do CAPES PrINT sumarizando os resultados obtidos
em 2019 e 2020 com participação do Comitê Gestor, da comunidade
da UnB e convidados externos;
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c. Participação no Programas Bolsa Brasil PAEC OEA-GCUB, ampliando
a presença de discentes estrangeiros nos Programas de PósGraduação da Universidade de Brasília;
d. Aprovação do Projeto Institucional no Edital FAPDF de Bolsas de PósDoutorado. A UnB foi contemplada com 120 bolsas para mobilidade
docente para o exterior, sendo 60 bolsas de seis meses e 60 de 12
meses. Docentes de todos os PPGs foram contemplados;
e. Edital Interno para contratação de professores visitantes;
f. Cooperação AUGM, com mobilidade docente e discente entre
instituições dos países membros.
IV – Inclusão
a. Chamadas institucionais para participação dos PPGs nos editais
CAPES para enfrentamento da COVID-19;
b. Política de Ações Afirmativas para a Pós-Graduação;
c. Normatização da cobrança e isenção de taxas de inscrição em
processo seletivo para ingresso em Programa de Pós-Graduação
stricto sensu;
d. Normatização da licença maternidade para discente;
e. Normatização dos estágios discentes não remunerados;
f. Política de Ações Afirmativas para pessoas com deficiência nos
processos seletivos dos programas de Pós-Graduação da
Universidade de Brasília;
g. Normatização e sensibilização pedagógica sobre direitos autorais na
produção intelectual acadêmica.
h. Normatização do credenciamento e recredenciamento de docentes em
licença maternidade nos Programas de Pós-Graduação na
Universidade de Brasília

V. Ferramentas para gestão dentro do Decanato (Gestão com vistas à
excelência)
a. Aperfeiçoamento do algoritmo para geração de métricas para
mapeamento da produção docente a partir da extração de dados do
CV Lattes;
b. Aperfeiçoamento do processo de comparação de PPGs no Brasil, com
base nos dados do Coleta Capes;
c. Geração de algoritmo para compilação de informações sobre a
consolidação acadêmica, através do pós-doutorado;
d. SciVal – aquisição institucional do sistema para geração de métricas,
visando ao fortalecimento dos PPGs;
e. Mapeamento de processos de trabalho e elaboração dos respectivos
fluxos para todos os processos acadêmicos desenvolvidos no DPG.
f. Turnitin - aquisição institucional do sistema para mapeamento de
similaridades.
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VI – Comunicação
a. Oficinas ministradas para as coordenações de PPGs em temas-chave:
Elaboração de Relatório Anual (Sucupira); Planejamento Estratégico e
Autoavaliação; Propostas de Cursos Novos (APCNs);
b. Reestruturação das Páginas do DPG e do ProIC;
c. Expansão da Comunicação em Mídias Sociais (Facebook e
Instagram);
d. Boas-vindas da Pós-Graduação (Inspira UnB);
e. Plano de comunicação para o DPG.
VII – Reestruturação arquitetônica do ambiente laboral

VIII – Editais
a) Prêmio UnB de Dissertação e Tese: além dos prêmios já tradicionais
para trabalhos de pós-graduação stricto sensu das nove grandes
áreas e do Grande Prêmio UnB de Tese, também foram contempladas
duas novas modalidades: o Prêmio Brasília 60 Anos e o Prêmio
Técnicos na Ciência.
b) Edital Processo Seletivo Simplificado para Professor Visitante ou
Professor e Pesquisador Visitante Estrangeiro.
c) Edital DPG/UnB - Auxílio para Participação de Estudantes de PósGraduação em Eventos Científicos Nacionais e Internacionais.
d) Edital de Pós-Doutorado para Docentes da UnB.
e) Edital DPG/UnB - Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no
Exterior – Capes 2018/2019.
f) Edital DPG/UnB - Auxílio Financeiro a Estudantes de Pós-Graduação
para o Desenvolvimento de Dissertações e Teses.
g) Editais conjuntos DPI-DPG para auxilio a publicações.
IX - Reestruturação da equipe, com acolhida e treinamento de novos
servidores
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1. ATRIBUIÇÕES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
DO DPG
A estrutura organizacional do Decanato de Pós-Graduação (DPG)
vinculado à Reitoria foi atualizada por meio do Ato da Reitoria nº 0560/2020 e
detalhada pelo Ato do DPG nº 07/2020.

1.1.

II.

Ao Decanato de Pós-Graduação compete:

promover, coordenar, supervisionar e apoiar o ensino de pósgraduação 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;

III.

formular,

coordenar

e

cumprir

o

Plano

de

Desenvolvimento

Institucional da Universidade de Brasília no que tange à sua política de
pós-graduação, iniciação científica e desenvolvimento em todas as
áreas de conhecimento;
IV.

superintender, coordenar a política de pós-graduação da Universidade
de Brasília;

V.

superintender, coordenar, fiscalizar as atividades universitárias naquilo
que compete à área de pós-graduação;

VI.

convocar e presidir as reuniões da Câmara de Pesquisa e Pósgraduação, juntamente com o Decanato de Pesquisa e Inovação;

VII.

cumprir as decisões da Câmara de Pesquisa e Pós-graduação,
implementando os atos necessários;

VIII.

cumprir e fazer cumprir, em toda a Universidade, as disposições do
Estatuto, do regimento geral e das demais normas relacionadas à pósgraduação;

IX.

cumprir e fazer cumprir as determinações do(a) Reitor(a) relacionadas
com a área de atuação do Decanato de Pós-graduação;
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X.

apresentar, ao(a) Reitor(a), relatório circunstanciado das atividades do
ano anterior relacionadas com suas áreas específicas, no decorrer do
primeiro trimestre do ano seguinte;

XI.

apoiar o(a) Reitor(a) no desenvolvimento das propostas de planos,
programas e projetos institucionais destinados à área de pósgraduação;

XII.

representar a instituição em fóruns específicos das áreas de pósgraduação;

XIII.

fixar diretrizes e programas de trabalho do Decanato;

XIV.

articular-se com as unidades acadêmicas e administrativas para
assuntos referentes à pós-graduação;

XV.

assessorar Comissões Específicas, Câmaras e Conselhos Superiores
nos assuntos referentes à pós-graduação;

XVI.

adotar, em casos de urgência, medidas de competência da Câmara de
Pesquisa e Pós-Graduação, submetendo os seus atos à ratificação
desta na reunião seguinte;

XVII.

participar

das

instâncias

colegiadas

da

Coordenação

de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- CAPES responsáveis
pelo fomento à formação de recursos humanos na área de pósgraduação.
1.2 . À Diretoria de Fomento à Iniciação Científica compete:

I.

Formular, executar, coordenar e avaliar a política e o programa de
iniciação científica da UnB;

II.

Propor normatizações pertinentes para o funcionamento eficiente e
eficaz do programa de iniciação científica;

III.

Realizar,

sob supervisão da/o Decana/o de Pós-graduação, a

interlocução com as agências de fomento no campo da iniciação
científica.
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1.3 . À Diretoria de Pós-graduação compete:

I.

Supervisionar e acompanhar os programas de pós-graduação da
Universidade de Brasília. Realiza estudos e propostas que auxiliam o
Decanato de Pós-graduação na formulação de políticas para
apreciação na Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação e do Conselho
de Ensino Pesquisa e Extensão;

II.

Realizar, sob a supervisão do Decana/o de Pós-graduação, a
interlocução

com

as

Coordenações dos

Programas

de

Pós-

Graduação;
III.

Realizar, sob a supervisão do Decana/o de Pós-graduação, a
interlocução com os órgãos financiadores e de avaliação da pósgraduação;

IV.

Participar

das

instâncias

colegiadas

da

Coordenação

de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -CAPES responsáveis
pelo fomento à formação de recursos humanos na área de pósgraduação e pesquisa;
V.

Supervisionar e acompanhar a regulamentação das atividades de
ensino na pós-graduação na Universidade de Brasília;

VI.

Supervisionar e acompanhar o cumprimento da legislação interna e
das agências de fomento que regulamentam a pós-graduação na UnB;

VII.

Assessorar a Comissão de Pesquisa e Pós-graduação na emissão de
pareceres de assuntos relacionados a sua esfera de competência.

1.3.1. À Coordenação de Cursos Stricto Sensu compete:

II.

analisar e emitir pareceres para a criação e finalização de cursos
stricto sensu;

III.

organizar, sistematizar e divulgar dados e informações referentes a
cursos stricto sensu;
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IV.

subsidiar o Decanato de Pós-graduação na elaboração de atos no
âmbito de sua competência.

1.3.2. À Coordenação de Cursos Lato Sensu compete:

II.

analisar e emitir pareceres para a criação e finalização de cursos lato
sensu – especialização;

III.

organizar, sistematizar e divulgar dados e informações referentes a
cursos lato sensu;

IV.

subsidiar o Decanato de Pós-graduação na elaboração de atos no
âmbito de sua competência.

1.3.3. À Coordenação de Fomento compete:

I.

propor, executar, supervisionar, acompanhar e avaliar ações de
fomento voltadas à pós-graduação;

II.

organizar, sistematizar e divulgar dados e informações referentes a
ações de fomento voltadas à pós-graduação;

III.

subsidiar o Decanato de Pós-graduação na elaboração de atos no
âmbito de sua competência.

1.4.

I.

À Assessoria de Avaliação e Comunicação compete:

planejar, coordenar, supervisionar e executar os procedimentos
necessários à realização dos processos de avaliação da pósgraduação da Universidade de Brasília;

II.

planejar, coordenar e executar ações estratégicas de comunicação;

III.

elaborar e distribuir as informações de caráter institucional relativas à
pós-graduação a serem dirigidas aos meios de comunicação – jornais,
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rádios, televisões, revistas, websites, redes sociais digitais e outros
canais de comunicação;
IV.

exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de
atuação.

1.5.

I.

À Assessoria de Planejamento e Acompanhamento Financeiro
compete:

acompanhar a execução orçamentária e financeira dos recursos geridos
pelo Decanato de Pós-graduação;

II.

orientar, supervisionar e avaliar a execução orçamentária e financeira dos
recursos repassados aos programas de pós-graduação;

III.

acompanhar e fiscalizar os contratos sob execução do Decanato de Pósgraduação;

IV.

operacionalizar procedimentos técnicos e administrativos quanto a
licitações e contratos do Decanato de Pós-graduação;

V.

subsidiar o Decanato de Pós-graduação na elaboração de atos no âmbito
de sua competência;

VI.

organizar, sistematizar e divulgar dados e informações referentes a ações
de sua competência para subsidiar a tomada de decisão gerencial.
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No Quadro 1 é apresentada a relação de funções comissionadas e
gratificadas do DPG.

Quadro 1. Funções comissionadas e gratificadas do DPG
UNIDADE/CENTRO DE
CUSTO

FUNÇÃO

CÓD.

QUANT.

Decanato de Pós-graduação

Decana/o

CD3

1

Secretaria Executiva Decanato de

Assistente em

FG1

1

Pós-graduação

Administração

Diretoria de Pós-graduação

Diretor(a)

CD4

1

Coordenação de Cursos Stricto

Coordenador(a)

FG1

1

Coordenador(a)

FG3

1

Coordenação de Fomento

Coordenador(a)

FG1

1

Assistente

Assistente

FG2

1

Diretoria de Fomento à Iniciação

Diretor(a)

CD4

1

Assistente

FG1

1

Assessoria de Avaliação e

Auxiliar em

FG1

1

Comunicação

Administração

Secretaria Executiva da CPP

Secretária Executiva

FG1

1

Sensu
Coordenação de Cursos Lato
Sensu

Científica
Assessoria de Planejamento e
Acompanhamento Financeiro
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1.6.

Organograma
O Organograma do DPG é apresentado a seguir.

14

1.7.

Servidores e servidoras do Decanato de Pós-Graduação

O Quadro 2 traz a relação da equipe do Decanato com suas
respectivas funções.
Quadro 2. Servidores
Graduação – 2018-2020

e

servidoras

NOME

CARGO/FUNÇÕES

Adalene Moreira
Silva
Adriana Gomes
Vitorino

Professora/Decana de PósGraduação
Assistente em
Administração

Alan Ricardo da
Silva
Anderson Felipe
Moraes Mesquita
Andréa Fabianne
Silva de Oliveira
Antonádia
Monteiro Borges
Camilla Vaz
Santos Valadares

Professor
Assistente em
Administração
Funcionária terceirizada
Professora/Diretora de PósGraduação
Assistente em
Administração

Caroline Greve

Assistente em
Administração

Déborah
Leopoldina
Mororó
Edilaine Alves
Clemente Melo
Edson Willy
Cirqueira de
Oliveira
Elaine Freitas Dos
Santos
Emerson Fachin
Martins

Administradora

Secretária Executiva
Assistente em
Administração
Assistente em
Administração (FG1)
Professora/Coordenador de
Curso Stricto Sensu

Gabriel dos Reis
Rodrigues
Gildene Nery de
Jesus

Assistente em
Administração
Copeira

Jacson
Raymundo

Técnico em Assuntos
Educacionais

do

Decanato

de

Pós -

UNIDADES
Decanato de Pós-Graduação
Coordenação de Cursos Stricto
Sensu/Diretoria de Pósgraduação
Assessoria de Avaliação e
Comunicação
Diretoria de Pós-Graduação
Recepção Decanato de Pósgraduação
Diretoria de Pós-Graduação
Coordenação de Cursos Stricto
Sensu/Diretoria de Pósgraduação
Coordenação de
Fomento/Diretoria de Pósgraduação
Diretoria de Fomento à
Iniciação Científica
Câmara de Pesquisa e Pósgraduação
Coordenação de Cursos Stricto
Sensu /Diretoria de PósGraduação
Secretaria Executiva Decanato
de Pós-graduação
Coordenação de Cursos Stricto
Sensu/Diretoria de Pósgraduação
Diretoria de Fomento à
Iniciação Científica
Decanato de Pós-Graduação e
Decanato de Pesquisa e
Inovação
Coordenação de Cursos Lato
Sensu/ Diretoria de Pós15

NOME

CARGO/FUNÇÕES

Juliana Betini
Fachini Gomes

Professora/Assessora de
Planejamento e
Comunicação
Assistente em
Administração
Administrador

Laydiane Jales
Da Silva
Leandro de Souza
Paes Landim
Lílian Nunes Leão
Seabra
Lucas Igor
Cavalcante
Rodrigues
Luiza Maria de
Almeida Rocha
Maria Aparecida
Chagas Ferreira

Assistente em
Administração
Assistente em
Administração
Técnica de Tecnologia da
Informação (FG1)

Maria Paula
Zaitune

Especialista em Políticas
Públicas e Gestão
Governamental
Professora/Coordenadora
do Cursos Lato Sensu

Maria Luiza da
Silveira Melo

Assistente em
Administração

Maxley Lopes

Funcionário terceirizado

Moacenira
Cardoso da Silva
Nathália Palma de
Queiroz

Técnica em Contabilidade

Rosana Quirino
de Souza

Assistente em
Administração

Sérgio Ronaldo
Granemann

Professor/Diretor de
Fomento à Iniciação
Científica
Auxiliar em Administração

Soraya Rodrigues
de Sousa
Wendell Cardoso
Borges

Assistente em
Administração

Assistente em
Administração

UNIDADES
Graduação
Assessoria de Planejamento e
Comunicação
Diretoria de Fomento à
Iniciação Científica
Assessoria de Planejamento e
Acompanhamento Financeiro
Diretoria de Fomento à
Iniciação Científica
Coordenação de Cursos Stricto
Sensu/Diretoria de PósGraduação
Coordenação de
Fomento/Diretoria de Pósgraduação
Assessoria de Avaliação e
Comunicação/Decanato de
Pós-Graduação
Coordenação de Cursos Lato
Sensu/Diretoria de PósGraduação
Coordenação de
Fomento/Diretoria de PósGraduação
Diretoria de Fomento à
Iniciação Científica
Assessoria de Planejamento e
Acompanhamento Financeiro
Coordenação de Cursos Stricto
Sensu/Diretoria de PósGraduação
Coordenação de
Fomento/Diretoria de PósGraduação
Diretoria de Fomento à
Iniciação Científica
Assessoria de Planejamento e
Acompanhamento Financeiro
Coordenação de Fomento/
Diretoria de Pós-Graduação
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2. RESULTADOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Alguns indicadores da pós-graduação utilizados para o planejamento
estratégico têm seus resultados e evolução apresentados na Tabela 1 e nos
demais subitens deste capítulo.

Tabela 1– Evolução dos indicadores da pós-graduação – 2018-2020
INDICADORES

METAS

2018

2019

2020

Índice de mapeamento e
informatização dos
processos de ProIC

2018: 70% (mapeamento)
2019: 80% (mapeamento)
2020: 90% (conclusão do
mapeamento e
início da informatização
2021: 100% (conclusão da
informatização

70%

90%

90%

Quantidade de
orientadores de IC
credenciados em
programas de pósgraduação stricto sensu

2018: 1.000
2019: 1.200
2020: 1.300
2021: 1.500
2022: 1.700

662

897

897

Percentual de
orientadores de IC
inseridos na pósgraduação stricto sensu

2018: 60%
2019: 70%
2020: 80%
2021: 80%
2022: 80%

65%

83%

88%

Tempo médio para
titulação no mestrado
acadêmico (25,8)

2018: 25,5
2019: 25,5
2020: 24,5
2021: 24,5
2022: 24,0

24,9

24

24

Tempo médio para
titulação no mestrado
profissional (26,1)

2018: 26,0
2019: 25,5
2020: 25,0
2021: 24,0
2022: 24,0

24,3

24

24
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INDICADORES

METAS

2018

2019

2020

Tempo médio para
titulação no doutorado
acadêmico (50,2)

2018: 50,0
2019: 49,5
2020: 49,0
2021: 48,5
2022: 48,0

50

50

52

Percentual de publicação
discente do mestrado em
periódicos de estrato
superior (≥ B2) e livros (≥
L2)

2018: 15%
2019: 18%
2020: 25%
2021: 30%
2022: 35%

30%

18%

44%

Percentual de publicação
discente do doutorado
em periódicos de estrato
superior (≥ B1) e livros (≥
L3)

2018: 25%
2019: 30%
2020: 35%
2021: 40%
2022: 45%

30%

18%

44%

Proporção de discentes
estrangeiros na pósgraduação stricto sensu

2018: 5%
2019: 6%
2020: 8%
2021: 10%
2022: 15%

3,29%

3,00%

3,00%

Proporção de discentes
da pós-graduação stricto
sensu com estágio
sanduíche no exterior

2018: 2%
2019: 3%
2020: 4%
2021: 6%
2022: 7%

1%

1%

0,4%

Proporção de páginas
dos programas
traduzidas em outras
línguas.

2018: 30%
2019: 40%
2020: 50%
2021: 100%
2022: 100%

2%

59%

59%

Proporção de docentes
com Pós-Doc ou Estágio
Sênior no exterior

2018: 5%
2019: 10%
2020: 15%
2021: 20%
2022: 25%

3%

64%

63%
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2.1.

Indicadores e gráficos com os resultados alcançados
Dados obtidos com o Sistema de Comparação Institucional UnB

mostram que em termos numéricos de produção acadêmica o período 20172019 teve grande crescimento por meio da pesquisa na pós-graduação. A
Figura 1 evidencia este aumento, mostrando o crescimento médio de 17% de
publicações em periódicos (A1 a B1) na UnB, de 2017 a 2019. Os dados de
2020 ainda precisam ser consolidados.

Figura 1. Artigos em periódicos A1, A2 e B1 publicados pela UnB (período 2013 a 2019).
Fonte: Sistema de Comparação Institucional UnB (Prof. Alan Silva).

Ainda na Figura 1, pode-se observar um aumento quantitativo e qualitativo
das produções da UnB. O impacto das produções derivadas do período de
2017-2019 será observado a partir de 2021.
A Figura 2 apresenta o aumento de publicações em periódicos indexados
(A1 a C), separadamente por colégio, evidenciando crescimento da produção
cientifica nos 3 colégios - 25% em Ciências Exatas, 15% em Humanidades e
9% em Ciências da Vida. De forma geral, é expressivo o crescimento da
produção qualificada nos programas de pós-graduação, mas ressalta-se que
o colégio de humanidades dá um salto muito significativo. Esta área
representa 45 a 50% das áreas de excelência da UnB, onde a métrica “índice
de impacto” não mede a qualidade das publicações e sua expressão
internacional.
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Figura 2. Quantificação da produção de artigos em periódicos (A1 a C) publicados pela UnB
no período 2013 a 2019 considerando as três grandes áreas do conhecimento ou colégios.
Fonte: Sistema de Comparação Institucional UnB (Prof. Alan Silva).

Comparando a produção científica (artigos em periódicos, livros,
capítulos e anais de eventos) da UnB com outras universidades brasileiras,
nota-se que a Universidade de Brasília destaca-se pelo expressivo aumento
de sua produção no período entre 2017 e 2019, conforme dados extraídos do
Scival (Figura 3).

Da mesma forma, a comparação quantitativa do número de
publicações em periódicos A1 e A2, no período entre 2017 e 2019, evidencia
boa posição da UnB, comparada à de outras 6 universidades brasileiras
(UFMG, UFRGS, UERJ, UNESP, Unicamp e USP), conforme mostrado na
Figura 3.
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Figura 3. Comparação de publicações de artigos em periódicos A1 e A2 no período de 2017
a 2019 em 7 universidades brasileiras. Observar que o crescimento da produção da UnB é
compatível com das maiores universidades brasileiras e ocupa a segunda posição a partir
dos dados declarados na Plataforma Sucupira pelas IFEs.
Fonte: Sistema de Comparação Institucional UnB (Prof. Alan Silva).

2.1.1. Notas dos Programas de Pós-Graduação
As Tabelas 2 e 3 trazem as notas dos programas de pós-graduação em 2020
e algumas estatísticas ligadas aos estudantes ingressantes e egressos entre
2018 e 2020.
Tabela 2. Demonstrativo de notas dos programas de pós-graduação em
2020
NOTA PPG
NÍVEL DO PPG
TOTAL
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Acadêmico
Profissional
3
14
4
5
19
4
37
1
2
40
5
16
1
17
6
10
10
10
7
5
5
5
TOTAL
91
Fonte: Plataforma Sucupira, Janeiro-2021
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Tabela 3. Número das pós-graduação – 2018 a 2020
ANO

2018/1
2018/2
2019/1
2019/2
2020/1
2020/2

INGRESSANTES

INGRESSANTES DESLIGADOS CONCLUINTES CONCLUINTES
ALUNOS
ESTRANGEIROS
MESTRADO
DOUTORADO ESPECIAIS

2166
1118
1868
1071
2349
820

85
24
77
28
55
14

276
263
209
179
121
0

727
608
869
646
1019
5

324
275
351
297
407
1

1874
1496
1737
1621
1478
0

INGRESSO
DE
COTUTELA
2
0
3
2
1
0

Fonte: SIPPOS, fevereiro-2021
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2.2.

Planejamento estratégico dos PPGs

No ano de 2019, o Decanato de Pós-Graduação (DPG) realizou o 4º
Seminário de Avaliação dos Programas de Pós-Graduação (PPG). O
seminário teve como objetivo reunir os programas de pós-graduação da UnB
para refletir sobre o desempenho e desafios da pós-graduação, abordando
planejamento,

implementação

e

autoavaliação.

Inspirou-se

nas

recomendações da Comissão de Acompanhamento do PNPG (Portaria
CAPES nº 148/2018).
Em parceria com o Decanato de Planejamento, Orçamento e
Avaliação Institucional (DPO), foi apresentado o Plano de Desenvolvimento
Institucional e o Planejamento Estratégico da UnB e os seus desdobramentos
para a política de pós-graduação. Discutiu-se com os programas o conceito
de autoavaliação e as suas interações com os documentos norteadores de
planejamento, monitoramento e avaliação da universidade.
Para discutir a dimensão autoavaliação da pós-graduação fezse um balanço do Seminário de Meio Termo Autoavaliação e Avaliação
Multidimensional realizado pela CAPES no início do segundo semestre de
2019. Nessa análise do Meio Termo, o DPG contou com a presença da
Diretoria de Avaliação da CAPES. Além da visão geral e orgânica do sistema
nacional de pós-graduação apresentado pela CAPES, discutiu-se a proposta
da Comissão de Autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação da CAPES
cuja missão é “implantar uma sistemática de autoavaliação no âmbito dos
programas de pós-graduação , que possa também ser componente relevante
para a avaliação realizada pela CAPES”.

Essa Comissão elaborou um

documento norteador para a autoavaliação dos programas de pósgraduação. A partir deste documento, abriu-se o debate para os quesitos e
itens da Ficha de Avaliação proposta pela Comissão e que orientam os
programas de pós-graduação sobre aspectos que podem ser enfatizados na
autoavaliação considerando os processos de (a) políticas e preparação; (b)
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implementação e procedimentos; (c) divulgação de resultados; (d) uso de
resultados; (e) meta-avaliação.
Foi oportunizada também aos Programas de Pós-Graduação
uma análise comparativa dos PPGs da UnB em âmbito nacional, com os
indicadores quantitativos e qualitativos de avaliação da pós-graduação. Cabe
ressaltar a análise de impacto de citações como instrumento para a
autoavaliação dos programas, cujo documento norteador está anexo a este
Relatório. Os dados desses indicadores foram extraídos pelo Sistema de
Gerenciamento dos Cursos de Pós-Graduação da UnB relatado no item 4
deste Relatório.
No prolongamento do Seminário, o Decanato de PósGraduação disponibilizou orientação e ferramentas para a elaboração e/ou
avaliação do planejamento estratégico dos Programas de Pós-Graduação,
subsidiados pela missão, visão, valores e o mapa estratégico da UnB, assim
como os indicadores e metas da política de pós-graduação da Universidade.
Os programas foram orientados a:

a) Identificar

e

analisar

os

documentos

norteadores

para

o

planejamento do Programa de Pós-graduação: Missão, Visão,
Valores e Objetivos da Universidade de Brasília; Objetivos da Pósgraduação; Indicadores para a Pós-graduação; e Metas para a pósgraduação.
b) Realizar a análise situacional do Programa de Pós-graduação,
considerando a sua autoavaliação.
c) Organizar e sistematizar as informações da análise situacional por
meio da Matriz SWOT, identificando as fortalezas, as fraquezas, as
ameaças e as oportunidades do Programa de Pós-graduação.
d) Estruturar o planejamento estratégico, considerando os seguintes
momentos:
1. Momento explicativo com a pergunta norteadora: “É possível o
Programa de Pós-Graduação alcançar as metas para a pósgraduação?”. Priorizar os problemas; trabalhar com

os

24

problemas de maior prioridade; e construir a árvore de
problemas;
2. Momento normativo. Definir as ações necessárias para resolver
o problema identificando

os nós

críticos

(as

causas

sobre as quais teriam condições de atuar); e definir as ações
necessárias para solucionar o problema;
3. Momento estratégico. Analisar a viabilidade e a factibilidade das
ações;
4. Momento tático operacional. Construir o plano de ação,
determinando quais ações serão realizadas; os recursos
financeiros

necessários

para

a

execução

das

ações;

responsáveis pelas ações; parceiros; equipe responsável pela
execução das ações; prazos para a realização das ações; e
indicadores de avaliação das etapas das ações realizadas.

2.3.

Coleta Capes

A cada quatro anos, os programas de pós-graduação stricto sensu
(PPGs) são avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior – CAPES. Desta avaliação resultaram as “notas” dos PPGs,
que variam entre 3 e 7. Programas dos chamados estratos superiores, com
notas 6 e 7, recebem recursos diretamente da CAPES, destinados a
programas de excelência (PROEX). Os demais têm suas atividades
financiadas por meio de recursos do Programa de Apoio à Pós-Graduação
(PROAP). Esta classificação dos PPGs traz ainda diversas outras
implicações acadêmicas e administrativas, como a concessão de bolsas e a
possibilidade de adesão a editais de mobilidade e de internacionalização, o
que impacta diretamente na formação de recursos humanos.
A Decana de Pós-Graduação, Professora Adalene Moreira Silva,
designou uma comissão intitulada Coleta CAPES 2019 – UnB formada por
membros do DPG e da CPP (Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação), com a
missão de analisar e avaliar os 91 (noventa e um) relatórios do terceiro ano
do quadriênio. A meta do DPG era a de auxiliar os programas na elaboração
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de relatórios compatíveis à qualidade da produção da pós-graduação,
fundamentais para uma adequada avaliação de sua produção científica,
indicadores e papel acadêmico. A comissão foi presidida pela Diretora de
Pós-Graduação do DPG, professora Antonádia Monteiro Borges, e teve como
membros os professores Alan Silva, Juliana Betini Fachini Gomes, Roberto
Arnaldo Trancoso Gomes, Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury Rosa,
Emerson Fachin Martins e os servidores Jackson Raymundo e Maria Luiza
da Silveira Melo. Para tanto, o DPG elaborou um calendário amplo e
complementar ao da CAPES para balizar todo o trabalho da comissão. O
calendário foi estruturado basicamente em três etapas: 1) análise quantitativa
utilizando os algoritmos desenvolvidos pelo Professor Alan Silva e o software
Scival (Elsevier); 2) análise qualitativa detalhada de cada relatório e, 3)
avaliação do atendimento às orientações estratégicas emitidas no parecer
inicial enviado aos programas de pós-graduação e em alguns casos, reenvio
para uma nova etapa de modificações.
Destaca-se que a análise dos relatórios COLETA 2019 dos PPGs
aconteceu no decorrer do primeiro semestre de 2020. Em uma primeira fase,
os PPGs apresentaram seus relatórios em preenchimento ao DPG, que
observou sua solidez e coerência, em termos quantitativos e qualitativos. A
devolutiva foi feita aos PPGs em tempo hábil para que eventuais lacunas
fossem sanadas a partir da discussão ampliada dentro dos programas e com
as coordenações.
Posteriormente, a Decana de Pós-Graduação, em posse dos dados
qualitativos e quantitativos, consolidou o

parecer de homologação que foi

enviado para a Capes com apoio da equipe do DPG. Os pareceres
observaram o atendimento aos três eixos estabelecidos na nova ficha de
avaliação da CAPES: o programa (estrutura, corpo docente, gestão,
planejamento estratégico e processos de autoavaliação); a formação
(adequação das teses e dissertações às áreas de concentração e linhas de
pesquisa, a qualidade da produção intelectual, o destino de egressos e o
envolvimento do corpo docente com as atividades de formação); e o impacto
na sociedade (caráter inovador da produção intelectual, impactos sociais e
econômicos do programa e sua internacionalização e visibilidade). Além
disso, foram considerados os Documentos de Área na aferição do
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cumprimento às metas e expectativas específicas de cada área do
conhecimento, bem como o Parecer recebido pelo PPG na última avaliação
quadrienal.
Vale destacar os aspectos positivos que resultaram do trabalho
desenvolvido no processo COLETA CAPES, (i) a produção acadêmica
crescente, tanto docente quanto discente; (ii) a maior atenção à
autoavaliação e ao planejamento estratégico.; (iii) ações de inovação pelos
PPGs e a visibilidade institucional dos programas que vem tendo gradativa
melhora.

2.4.

Internacionalização

2.4.1. CapesPrint e Seminários do Print
O Programa CAPESPrInt visa promover a formação continuada de
profissionais e pesquisadores de alto nível, dedicados ao desenvolvimento de
ciência, tecnologia e/ou inovação para a resolução dos complexos problemas
contemporâneos que surgem em contextos locais e globais. Propõe-se,
assim, em consonância com o Projeto e com o Plano de Internacionalização
da UnB, desenvolver pesquisas multi ou interdisciplinares, com base em
parcerias internacionais e a partir de grupos de excelência da UnB, de modo
a fortalecer as vocações institucionais e a promover a integração entre áreas
do conhecimento e atores locais e globais no campo da ciência.
O projeto PrINT UnB

tem como meta promover a formação

continuada de profissionais e pesquisadores de alto nível, dedicados ao
desenvolvimento de ciência, tecnologia e/ou inovação para a resolução dos
complexos problemas contemporâneos que surgem em contextos locais e
globais.
Constitui-se como problemática geral de pesquisa, para os ﬁns deste
projeto, as transformações no Planeta Terra que vêm ocorrendo de forma
constante e rápida, em diferentes dimensões - geológica, ecológica,
sociocultural, política e econômica. Parte dessas transformações são
geradoras

de

crises

(como

desastres

ambientais,

epidemias,

o
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recrudescimento da desigualdade, da fome, da intolerância), exigindo a
formulação de respostas (teóricas e práticas) em prol do desenvolvimento e
da sustentabilidade da vida na Terra (Figura 4).

Figura 4 – A figura mostra a concepção desenvolvida para o projeto de
internacionalização da UnB (PrINT UnB) no âmbito do edital CAPES PrINT.

Foram

estabelecidos

seis

temas

prioritários

em

face

problemática, organizados em dois grandes eixos, a saber:

dessa

Eixo I –

Transformações em curso, focalizando pesquisas dedicadas à compreensão
das transformações naturais e humanas no planeta, englobando três temas
prioritários: 1. Dinâmicas Naturais e Antrópicas sobre o Planeta; 2.
Desigualdade,

globalização

e

seus

efeitos

sobre

a

sociedade

contemporânea; 3. Vida e saúde em um mundo em transformação; Eixo II –
Transformações necessárias, baseadas em ciência, tecnologia e práticas
sociais

para

responder

aos

desaﬁos

do

desenvolvimento

e

da

sustentabilidade, englobando os outros três temas prioritários: 4. C & T para
o desenvolvimento e a sustentabilidade; 5. Diversidade, práticas sociais e a
aﬁrmação de direitos; e 6. Questões urbanas contemporâneas: dinâmicas
sociais, desenvolvimento e inovação (Figura 5).
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Figura 5 – A figura ilustra seis temas prioritários em face dessa problemática,
organizados em dois grandes eixos descritos na Figura 4.

O projeto PrINT UnB possui um comitê gestor nacional e internacional
(Figuras 6 e 7, respectivamente) representado pelos diferentes temas e áreas
do conhecimento, com a missão de conduzir o projeto e fortalecendo a
internacionalização através da mobilidade de docentes, discentes e técnicos.
De acordo com o edital CAPES PrINT, a gestão do programa está a cargo do
“Pró-Reitor (a) de Pós-Graduação da Instituição Proponente, ou titular de
posição análoga conforme a estrutura institucional”. Durante os dois primeiros
anos, está sob a gestão e presidência da Professora Adalene Moreira Silva
(Decana de Pós-Graduação).
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Figura 6 – A figura apresenta os membros do Comitê Gestor Nacional, indicando a
diversidade das áreas de conhecimentos.
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Figura 7 – A figura apresenta os membros do Comitê Gestor Internacional, indicando a
diversidade das áreas de conhecimentos.

O projeto de internacionalização da UnB (PrINT) foi elaborado e
apresentado à CAPES em 2018, com início de sua execução em 2019.
Inicialmente, a duração dos projetos era de 4 anos (2019, 2020, 2021, 2022),
mas, posteriormente, o projeto foi estendido até 2023, em função de um
remanejamento de 30% dos recursos relativos a 2019.
A Tabela 4 apresenta as rubricas do projeto para 2019-2020, onde
discrimina-se o valor total aprovado (R$ 34.190.439,79) para o projeto da
UnB após uma readequação orçamentária solicitada pela CAPES, devido à
não aprovação do valor integral do projeto proposto, entre outras informações
relevantes.
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Tabela 4 - Dados de execução do projeto CAPESPrInt-UnB
ESPECIFICAÇÃO

2019

2020

Valor total do
projeto CAPESPrIntUnB junto à CAPES
Valor total previsto no
ano de 2019
Valor total
disponibilizado no ano
de 2019
Valor total gasto em
missões de trabalho
Valor total gasto em
bolsas de estudo
Total de
bolsas para missões de
trabalho
Total de bolsas para
professores visitantes no
Brasil
Total de bolsas para
professores visitantes no
exterior júnior
Total de bolsas para
professores visitantes no
exterior sênior
Total de bolsas para
capacitação
Total de bolsas
para doutorado
sanduíche
Total de bolsas para
pós-doutorado com
experiência no exterior
Total de Instituições de
Ensino Superior

R$ 34.190.439,79

R$ 34.190.439,79

R$ 12.619.259,26

R$7.582.001,18

R$ 8.833.481,48

R$8.605.200,77*

R$ 440.921,25

R$ 169.476,44

R$ 8.398.246,96

R$2.121.778,75*
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11

101

18

06

2

22

6

10

09

64

16

04

01

46
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*valor do dólar: R$ 5,16 (baseado nos valores médios mensais da moeda em 2020)
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Já a Tabela 5 traz a distribuição dos projetos pelos temas do
CAPESPrint.
Tabela 5 - Distribuição de projetos nos temas do projeto CAPESPrInt
TEMAS

QUANTIDADE

1. Dinâmicas naturais e antrópicas sobre o
planeta

4

2. Desigualdade, globalização e seus efeitos
sobre a sociedade contemporânea

26

3. Vida e saúde
transformação

em

120

a

151

5. Diversidade, práticas sociais e a afirmação
de direitos

203

6.
Questões
urbanas
contemporâneas:
dinâmicas sociais e desenvolvimento

234

4. C&T para
sustentabilidade

o

em

um

mundo

desenvolvimento

e
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2.5.

Programa de Ações Afirmativas

A partir da política gestada no Decanato de Pós-Graduação, no dia 04
de junho, a Universidade de Brasília, por meio de seu Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (CEPE), aprovou, por unanimidade, a política de ações
afirmativas para ampliar o acesso de negros, indígenas e quilombolas a
cursos de mestrado e doutorado (Resolução CEPE nº 44/2020). De acordo
com a resolução, são destinadas 20% das vagas de cada edital para
candidatos negros. Para indígenas e quilombolas, é criada ao menos uma
vaga adicional, para cada um dos perfis, em todas as seleções dos
programas de pós-graduação.
O DPG instituiu a Comissão de Acompanhamento da Política de Ações
Afirmativas (CAPAA) com a finalidade de elaborar o plano de metas,
monitorar e avaliar a execução da política de ações afirmativas na PósGraduação, visando à inclusão e à permanência da população negra,
indígena, quilombola no seu corpo discente; bem como das pessoas com
deficiência e o direito às estudantes de pós-graduação em licençamaternidade.
A CAPAA é constituída pelos seguintes membros:
Titulares
1) Antonádia Borges (Decanato de Pós-Graduação - DPG);
2) Antonia de Jesus Angulo Tuesta (Faculdade de Ceilândia-FCE);
3) Janaina Deane de Abreu Sá Diniz (Faculdade da UnB de
Planaltina-FUB);
4) Joaze Bernardino Costa (Instituto de Ciências Sociais-ICS) –
Presidente;
5) Maria Aparecida Chagas Ferreira (Decanato de Pós-Graduação
- DPG);
6) Nelson Fernando Inocêncio da Silva (Instituto de Artes-IdA);
7) Renísia Cristina Felice Garcia (Faculdade de Educação-FE);
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8) Ronni Amorim (Faculdade da UnB no Gama-FGA);
9) Thais Kristosch Imperatori (Instituto de Ciências Humanas-IH);
10) Umberto Euzebio (Instituto de Ciências Biológicas-IB).

Suplentes

11) Breitner Luiz Tavares (Faculdade de Ceilândia-FCE);
12) Elizabeth Maria Mamede da Costa (Faculdade da UnB de
Planaltina-FUB);
13) Emerson Ferreira Rocha (Instituto de Ciências Sociais-ICS).

A CAPAA realizou a seleção de avaliadores(as) para Comissões de
Heteroidentificação e Comissões Recursais e foram selecionados 43
avaliadores(as) constituídos por docentes, técnicos administrativos, discentes
de graduação e de pós-graduação da UnB.
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2.6.

Cursos Lato Sensu

Os cursos de especialização têm como objetivo complementar a
formação acadêmica, desenvolver e/ou atualizar conhecimentos, habilidades
e atitudes, expandindo as competências técnicas para a atuação profissional.
No biênio 2019-2020, o Decanato de Pós-Graduação por meio da
Coordenação dos Cursos Lato Sensu, analisou o SIEX-Especialização
levantando inconsistências do banco de dados e perfil dos cursos de
especialização ofertados pela UnB nos últimos 10 anos, elaborou nova
resolução, instrumentos e atualizou procedimentos e fluxos dos Cursos de
Pós-Graduação Lato Sensu.
O DPG pactuou com a SAA para o registro dos cursos Lato Sensu no
sistema e-MEC, a fim de permitir o reconhecimento nacional dos cursos
finalizados e daqueles em andamento.
A Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE
número 095/2020 trouxe novos marcos e procedimentos para a criação,
acompanhamento e finalização dos cursos lato sensu. Em conjunto com a
nova legislação, foram elaborados os seguintes documentos:
a) Instrutivo com os Procedimentos para Elaboração de Proposta,
Acompanhamento e Relatório Final de Cursos Lato Sensu;
b) Documento para Auxiliar na Elaboração de Proposta de Cursos
Lato Sensu para Preenchimento no SIGAA;
c) Sugestão de Roteiro para a Avaliação do Mérito Acadêmico pelo
Relator da Proposta;
d) Modelo de Questionário para Avaliação da Disciplina;
e) Modelo de Edital Lato Sensu;
f) Modelo de Relatório para os Cursos Registrados no SIEXEspecialização (antigo sistema de registro de cursos Lato Sensu);
g) Check list para auxiliar na análise de propostas de cursos e
elaboração de parecer.

36

O DPG também implantou, em novembro de 2020, o módulo Lato
Sensu do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas - SIGAA.
Para isso, foi avaliada cada aba do módulo da UFRN a fim de verificar as
variáveis ou campos necessários para a UnB, tanto pelo usuário gestor
(DPG) quanto pelo docente/coordenador/proponente.
Os Programas de Pós-graduação Lato Sensu sob forma de
Residências Profissionais em Saúde da UnB têm por finalidade desenvolver e
aprofundar a formação de diplomados em cursos de graduação na mesma
área

de

conhecimento

profissional

ou

multiprofissional

e

conferem

certificados de especialização identificados pela(s) área(s) de concentração a
que se referem.
Quanto

às

Residências

em

Saúde,

foi

avaliado

o

módulo

correspondente do SIGAA e os campos necessários para implantação na
UnB e elaborada a minuta de Resolução que está sendo debatida por grupo
de trabalho constituído para este fim e composto por representantes do
Decanato

de

Multiprofissional

Pós-Graduação
(COREMU);

(DPG),
da

da

Comissão

Comissão
de

de

Residência

Residência

Médica

(COREME); do Conselho de Residência Médica Veterinária (COREMEV); da
Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário de Brasília
(GEP/HUB/UnB/EBSERH), de representantes da Pós-graduação Stricto
Sensu, da SAA e da STI.
A Tabela 6 traz os número da pós-graduação Lato Sensu entre 2018 e
2021.
Tabela 6. Números da pós-graduação lato sensu – 2018 a 2021
ESPECIALIZAÇÕES
REGISTRADOS
CONCLUINTES
(SIEX)
2018
3748
2105
2019
2717
1417
2020
1586
501
2021
406
0
Fonte: SIPPOS, fevereiro-2021
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2.7.

Cursos Stricto Sensu

No biênio 2019-2020, a Coordenação dos Cursos Stricto Sensu
organizou ações e estabeleceu o fluxo de tramitação e os protocolos para as
atividades e procedimentos acadêmicos listados a seguir.

I - Criação de cursos de Pós-Graduação:

a) Tramitação para Análise de Propostas de Cursos Novos (APCN)
para análise e deliberação interna;
b) Análises, emissão de parecerdes e deliberações colegiadas;
c) Submissão da APCN aprovada internamente junto à CAPES.

II - Admissão nos cursos* de pós-graduação (ingresso como estudante
regular):

a) Processo seletivo e matrícula para vagas em cursos de pósgraduação;
b) Alteração do número de vagas para admissão nos cursos de pósgraduação;
c) Mudança de nível de mestrado para doutorado;
d) Doutorado por defesa direta de tese.
*A admissão em cursos é o que caracteriza o estudante como regular.
Estudante na modalidade aluno especial será tratado no item matrícula em
disciplina.

IV - Organização didática das atividades acadêmicas:

a) Orientações de estudantes de pós-graduação e atividades de
pesquisa;
b) Credenciamento, recredenciamento e descredenciamento para
orientação em cursos de pós-graduação;
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c) Prorrogação do prazo máximo de permanência nos cursos de pósgraduação;
d) Aproveitamento de disciplinas cursadas com aprovação;
e) Criação de disciplinas;
f) Oferta de disciplinas;
g) Matrícula em disciplinas e retirada de disciplinas no semestre letivo
(estudante regular e especial);
h) Trancamento Geral de Matrícula e Trancamento de Matrícula em
disciplina;
i) Atribuição de menção final e de presença em disciplinas ofertadas;
j) Revisão de menção final em disciplinas;
k) Desligamento, reingresso e reintegração de estudante desligado.

V - Defesas de exame de qualificação, de dissertação de mestrado e
de tese de doutorado:

a) Formação de banca examinadora;
b) Agendamento de defesa;
c) Defesa;
d) Homologação da defesa;
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2.8.

Repositório da PG

É um conjunto de serviços oferecidos pela Biblioteca Central para a
gestão e disseminação da produção científica da Universidade de Brasília.
Todos os seus conteúdos estão disponíveis publicamente, e por estarem
amplamente acessíveis proporcionam maior visibilidade e impacto da
produção científica da instituição. Sua missão é armazenar, preservar,
divulgar e dar acesso à produção científica da Universidade de Brasília em
formato digital. Pretende reunir, em um único local, o conjunto das
publicações da UnB.

Para disponibilizar sua produção científica no Repositório, os
professores, pesquisadores e alunos de mestrado e doutorado da UnB
deverão entrar em contato com a Coordenadoria de Gestão da Informação
Digital

(GID),

na

Biblioteca

Central,

através

do

e-mail:

repositorio@bce.unb.br, ou pelo telefone: (61) 3107-2687/2688.

Encontram-se disponíveis em nosso acervo digital as teses e
dissertações defendidas na UnB a partir de 2006.

O Repositório Institucional da UnB foi desenvolvido pela BCE para
organizar a categorização e identificação dos trabalhos desenvolvidos nos
Programas de Pós-graduação da UnB. Está

disponível para consulta

também no site do DPG (dpg.unb.br).

2.9.

Regulamentações

No período de 2018 a 2020, o DPG priorizou a atualização da
legislação que regulamenta a política de pós-graduação na UnB e seus
procedimentos. Destaca-se a Resolução 095/2020 que dispõe sobre os
procedimentos de elaboração, acompanhamento e finalização dos cursos de
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Pós-Graduação lato sensu no âmbito da Universidade de Brasília. São
listadas no Quadro 3 as Resoluções aprovadas na Câmara de Pesquisa e
Pós-Graduação (CPP) e no Quadro 4 as Resoluções Conselho de Ensino e
Pesquisa (CEPE) originárias da CPP.
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2.9.1. Resoluções aprovadas na CPP
O Decanato de Pós-Graduação ao longo do período de 2018 a 2020
regulamentou e atualizou suas ações de competência conforme apresentado
nos Quadros 3 e 4.

Quadro 3 - Resoluções aprovadas na Câmara de Pesquisa e
Pós- Graduação - 2018-2020
DATA DE
PROCESSO
OBJETO
Nº
ASSINATURA

01/2021

07/12/2018

161/2018

06/07/2018

23106.097098/201
8-64

006/2020

06/03/2020 23106.040790/202
0-35

009/2020

11/09/2020

Resolução que estabelece os
procedimentos para a Defesa
Direta de Tese, em caráter
excepcional, de candidatos/as
que apresentem alta qualificação
artística, literária, científica ou
técnica
Dispõe sobre o reconhecimento
de diplomas de Mestrado e
Doutorado obtidos no exterior.

Regulamenta a cobrança e
isenção para taxas de inscrição
em processo seletivo para
ingresso em Programa de PósGraduação stricto sensu.
Dispõe sobre a composição e
atuação da Comissão de
Heteroidentificação e da
Comissão Recursal para fins de
preenchimento das vagas
reservadas no Sistema de Ações
Afirmativas nos processos
seletivos para os cursos de PósGraduação da Universidade de
Brasília.
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010/2020

11/09/2020 23106.092660/202
0-88

Comissão de acompanhamento,
orientação e suporte técnico da
implementação e execução de
atividades não presenciais e
emergenciais nos cursos de pósgraduação.

012/2020

23/10/2020 23106.105288/202
0-87

Dispõe sobre o credenciamento e
recredenciamento de docentes
em licença maternidade nos
Programas de Pós-Graduação na
Universidade de Brasília

013/2020

03/04/2020 23106.046406/202
0-16

014/2020

13/11/2020 23106.114349/202
0-05

Dispõe sobre o estágio não
obrigatório na pós-graduação
como instrumento para o
fortalecimento do ensino e o
desenvolvimento da pesquisa e
inovação dentro dos trabalhos
finais de dissertação e tese na
Universidade de Brasília.
Dispõe sobre o Programa de
Mobilidade de Discentes de
Pós-Graduação de
Instituições Nacionais.

0011/2020

25/09/2020 23106.092899/202
0-58

Dispõe
sobre a adoção
de critérios para
concessão de
bolsas de
Mestrado e
Doutorado por
parte dos
Programas de
Pós-Graduação da
Universidade de
Brasília.
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2.9.2. Resoluções CEPE originárias da CPP
Quadro 4 – Resoluções CEPE originárias da CPP – 2018-2020
Nº
DATA DE
PROCESSO
OBJETO
ASSINATURA

0044/2020

0083/2020

17/04/2020 23106.036440/2020- Dispõe sobre a política de ações
74
afirmativas para estudantes
negros/as, indígenas e
quilombolas nos cursos de PósGraduação da Universidade de
Brasília.
23106.023954/2019- Regulamenta a vinculação de
26
Pesquisadores Colaboradores
que realizam Pesquisas na
Universidade de Brasília.

0091/2019

19/10/2018 23106.023954/2019- Regulamenta a vinculação de
26
Pesquisadores Colaboradores
que realizam Pesquisas na
Universidade de Brasília.

0095/2020

03/04/2020 23106.036487/2020- Dispõe sobre os procedimentos
38
de
elaboração,
acompanhamento e finalização
dos cursos de Pós-Graduação
lato sensu no âmbito da
Universidade de Brasília.
14/02/2020 23106.039367/2020- Regulamenta os Programas de
92
Pós-Graduação stricto sensu da
Universidade de Brasília.

0098/2020

0102/2020

06/03/2020 23106.042649/2020- Estabelece as normas para a
77
realização do Estágio PósDoutoral na Universidade de
Brasília.

161/2018

06/07/2018 23106.097098/2018- Dispõe sobre o reconhecimento
64
de diplomas de Mestrado e
Doutorado obtidos no exterior.

Em aberto
no CEPE

08/05/2020 23106.040798/2020- Normas para responsabilização
00
pela prática de Plágio
Acadêmico no âmbito da
Universidade de Brasília (UnB)
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2.10. Iniciação Científica

Algumas ações e realizações no campo da iniciação científica são
destacadas a seguir:

a) Desenvolvimento do Sistema de Inscrições do Programa de Iniciação
Científica (SIPIC), em conjunto com a Secretaria de Tecnologia de
Informação (STI), para fazer o gerenciamento da iniciação científica
na UnB;
b) Desenvolvimento de um Banco de Talentos para cadastrar alunos de
graduação interessados em realizar projetos de iniciação científica
(disponível em proic.unb.br);
c) Montagem das páginas do ProIC nas redes sociais (Instagram,
Facebook);
d) Organização de três congressos de iniciação científica da UnB e do
DF (2018, 2019 e 2020). Em 2020, o Congresso foi virtual e as
apresentações dos trabalhos foram feitas em forma de vídeos
gravados previamente pelos apresentadores e disponibilizados na
página

do

Youtube

do

Congresso

(https://www.youtube.com/channel/UC_BWIQ_OG6sKLCWjrO4vdFQ);

e) Organização da Mostra de Iniciação Científica no âmbito da Semana
Universitária de 2020 (disponível na página do Youtube da UnBTV);
f)

Desenvolvimento da Memória da Iniciação Científica da UnB e do DF
no âmbito do Projeto Legado do DPG nos 60 Anos de Brasília
apoiado pelo Decanato de Extensão (DEX). Foi feito um resgate da
história da iniciação científica na UnB e no DF, relacionando fatos,
acontecimentos, personagens importantes, congressos, entre outros
assuntos, desde 1994 até 2020. O documento está disponível para
consulta na página do ProIC (proic.unb.br);

g) Montagem do Repositório da Iniciação Científica da UnB no site
conferências.unb.br para abrigar os anais de todos os congressos de
iniciação científica da UnB e do DF e os relatórios finais das
pesquisas;
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h) Coordenação e construção da Rede de pesquisas de iniciação
científica do DF em cooperação com seis outras instituições de
ensino superior para trocar experiências, conhecimentos, realizar
cooperações no campo da pesquisa e organizar os congressos
anuais de iniciação científica;
i)

Desenvolvimento de relatórios institucionais do ProIC para o CNPq e
para a FAPDF, visando à renovação das cotas institucionais de
bolsas de iniciação científica da UnB, em 2018 e 2020;

j) Cadastro de projetos com financiamento de bolsas externas de
iniciação científica concedidas diretamente aos pesquisadores
da UnB pelas agências de fomento (Instituto Camões, FAP,
CNPq, outros organismos).

2.10.1.

Estatísticas da Iniciação Científica

Informações importantes sobre os quantitativos de projetos, bolsas,
alunos e orientadores nos últimos três anos (2018, 2019 e 2020) são
apresentados na Tabela 7.

Tabela 7. Números da Iniciação Científica
ANO

BOLSAS

BOLSAS

BOLSAS

TOTAL

VOLUN

CNPQ

UNB

FAPDF

DE

TÁRIOS

PROJETOS

ORIENTA
DORES

BOLSAS

2018

476

250

300

1026

1876

1546

1030

2019

476

316

352

1144

1310

1358

1077

2020

526

316

352

1194

1258

1499

1020

Fonte: ProIC/DPG/UnB

2.11. Fomento
No período de 2019 a 2020 a Coordenação de Fomento da PósGraduação foi responsável pela gestão de diversos programas de fomento, a
saber:
a) Programa de Programa de Demanda Social (DS) - CAPES;
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b) Programa de bolsas de doutorado da Fundação de Apoio a
Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF);
c) Programa de Doutorado-sanduíche no Exterior – CAPES;
d) Programa Institucional de Internacionalização CAPES PrInt;
e) Programa Nacional de Pós-Doutorado – CAPES.

Em cada programa, diferentes atividades foram realizadas pela
equipe:

a) emissão de Memorando e Despachos em processos eletrônicos
(811 processos em 2019 e 723 em 2020, relativos à Demanda
Social), Ofícios, declarações via Sistemas de Controle de Bolsas e
Auxílio - SCBA, reuniões virtuais com a Decana, Diretores,
Coordenadores e Assessores do Decanato de Pós-Graduação;
b) efetivação

e

acompanhamento

dos

cadastramentos,

cancelamentos, suspensões, reativações e prorrogações das
bolsas do Programa de Demanda Social da CAPES no Sistema de
Controle de Bolsas e Auxílio – SCBA;
c) pagamento e acompanhamento de bolsas de doutorado da FAPDF
(2019);
d) apoio ao processo de seleção de candidatos pelos PPG´s,
cadastramentos e acompanhamento de bolsas PDSE e do
Programa CAPES PrInt no Sistema de Controle de Bolsas e Auxílio
– SCBA;
e) apoio ao processo de seleção das bolsas do PNPD Institucional Plano Nacional de Pós-Doutorado, via avaliação dos editais e
elaboração de parecer para a Procuradoria Jurídica;
f) homologação das indicações e efetivação de prorrogações da
bolsas PNPD no Sistema de Controle de Bolsas e Auxílio – SCBA;
g) atendimento às solicitações e questionamentos feitos pelos 94
programas de pós-graduação e pelos discentes, encaminhados via
e-mail, telefone e presencialmente (quando não em trabalho
remoto).
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Além da gestão dos programas promovidos pelas agências de
fomento, é responsabilidade da Coordenação de Fomento da Pós-Graduação
a organização do processo de seleção, integralização de créditos e
autorização de pagamento do Programa de Monitoria da Pós- Graduação da
UnB, que ocorre no início de cada semestre letivo.
O DPG iniciou atividades por meio de trabalho remoto devido à
pandemia em março/2020 com atendimentos online aos coordenadores,
secretários e discentes.

2.11.1.

Demanda Social

Em março/2020, a CAPES encaminhou o ofício circular nº 03/2020GAB/PR/CAPES, o qual implantou novo modelo de redistribuição de Bolsas
no país com o objetivo de corrigir distorções na distribuição dos benefícios.
Ainda em março, a CAPES encaminhou o Ofício Circular nº 7/2020GAB/PR/CAPES, com a Portaria 34/2020, no qual foram revistos os pisos e
tetos de redistribuição de bolsas definido pelas Portarias nº 18, nº 20 e nº 21,
de fevereiro de 2020.
Em abril/2020 a CAPES publicou a Portaria nº 55, de 29/04/2020, a
qual dispõe sobre a prorrogação excepcional dos prazos de vigência de
bolsas de mestrado e doutorado no país da CAPES, permitindo prorrogação
de até 3 meses aos bolsistas cujos estudos foram afetados pela Pandemia
(Covid-19).
Em agosto/2020 a CAPES publicou a Portaria Nº 121, de 19/08/2020
que altera a Portaria nº 55, de 29 de abril de 2020, para dispor sobre a
prorrogação excepcional dos prazos de vigência de bolsas de mestrado e
doutorado no país da CAPES, aumentado o prazo de prorrogação de 3
meses para até 6 meses.
A equipe técnica do DPG trabalhou na análise dos impactos da
Portaria Capes 34/2020 na concessão de bolsas de mestrado e doutorado
para os PPGs da UnB.

Compartilhamos alguns dados a tal respeito e nos

colocamos à disposição para dar mais informações à comunidade.
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2.11.2.

Programa CAPES PrInt

Conforme apresentado no item 2.4.1, O Programa CAPES PrInt foi
implementado na Universidade de Brasília em março de 2019, com o
lançamento do Edital DPG 2/2019. O edital previa a seleção de Planos de
Trabalho elaborados pelos Programas de Pós-Graduação participantes do
Programa (nota CAPES 5, 6 e 7) e a concessão de bolsas no Brasil e no
exterior, além de recursos para missões de trabalho no exterior para
docentes da UnB.
Em 2019, o Programa contou com quatro janelas de indicação de
bolsistas, para bolsas com início entre julho de 2019 e março de 2020.
Em 2020 o Programa foi temporariamente suspenso entre os meses
de março e setembro (Ofício Circular nº 2/2020-DRI/CAPES e Ofício Circular
nº 9/2020-CGBP/DRI/CAPES) em função da pandemia de COVID-19. Houve
duas janelas de indicação de bolsistas, para bolsas com início entre outubro
de 2020 e março de 2021.
A suspensão temporária e as dificuldades impostas pela pandemia
impediram a implementação da maioria das bolsas disponíveis para o
período de 2020.

2.11.3.

PDSE

Em 2018 a CAPES lançou o Edital Nº 41/2018, para bolsas de
Doutorado Sanduíche a serem implementadas em 2019. Em 2019 não houve
edital no programa PDSE e 2020, foi lançado o Edital CAPES Nº 19/2020,
para bolsas de Doutorado Sanduíche a serem implementadas em 2021.
Tanto por ocasião do Edital 41/2018 quanto do Edital 19/2020, a
Coordenação de Fomento da Pós-Graduação orientou os Programas de PósGraduação a respeito dos prazos, dos procedimentos para seleção de
candidatos e da documentação para candidatura. Em ambas as ocasiões, o
PDSE foi direcionado aos Programas de Pós-Graduação com nota 4 na
CAPES, já que estes não participam do Programa CAPES PrInt. Cada
Programa de Pós-Graduação foi contemplado com uma cota com duração
mínima de 06 (seis) meses e máxima de 12 (doze) meses, para o ano de
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2019, e uma cota de no mínimo 04 (quatro) e no máximo 6 (seis) meses de
mensalidade, para o ano de 2021.

2.11.4.

Bolsas da pós-graduação

Desde a expedição da Portaria nº 34, de 9 de Março de 2020, que
dispõe sobre as condições para fomento a cursos de pós-graduação stricto
sensu pela Diretoria de Programas e Bolsas no País da CAPES, o DPG vem
trabalhando na análise dos seus impactos na concessão de bolsas de
mestrado e orientando a comunidade acadêmica da UnB sobre os seus
impactos.
A Tabela 8 traz informações sobre os quantitativos de bolsas da
CAPES e sobre as perdas de bolsas ocorridas entre 2019 e 2020.

Tabela 8. Quantitativo de bolsas de mestrado e doutorado e perdas do
Programa Demanda Social da UnB entre 2019 e 2020.
DEMANDA
INÍCIO
FEVERE PER MARÇO
PER PER
SOCIAL
DE
IRO DE
DAS DE 2020
DAS DA
2019
2020
1
(PORTARI 2
TOT
A 34)
AL
Mestrado
719
667
52
522
145
197
Doutorado
674
609
65
567
42
107
Totais
1393
1276
117
1089
187
304
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Complementarmente, o Gráfico 1 apresenta os quantitativos de bolsas
por extrato entre 2019 e 2020.
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Gráfico 1. Quantitativo de bolsas do Programa de Demanda Social, por estratos, entre 2019
e 2020.

A Tabela 9 traz os quantitativos de bolsas do PROEX.
Tabela 9. Quantitativo de bolsas de mestrado e doutorado e perdas do
Programa de Excelência Acadêmica (PROEX) da UnB entre 2019 e 2020.
UNB - PROEX INÍCIO
FEVERE PER MARÇO
PER PER
DE
IRO DE
DAS DE 2020
DAS DA
2019
2020
1
(PORTARI 2
TOT
A 34)
AL
Mestrado
153
153
0
287
-134 -134
Doutorado
255
255
0
206
49
49
Totais
408
408
0
493
-85
-85

Adicionalmente, o Gráfico 2 apresenta os quantitativos de bolsas do
PROEX por extrato.
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Gráfico 2. Quantitativo de bolsas do Programa de Excelência Acadêmica
(PROEX), por estratos, antes e após a publi cação da Portaria Capes 34/2020.

A Tabela 10 traz os quantitativos de bolsas disponíveis na UnB e as
perdas totais ocorridas entre 2019 e 2020.

Tabela 10. Quantitativo de bolsas de mestrado e doutorado e perdas
Totais da UnB entre 2019 e 2020.
UNB - TOTAL

INÍCIO
DE
2019

FEV.
DE
2020

PERDAS
1

PERDAS
2

PERDA
TOTAL

52

MARÇO
2020
(PORTARIA
34)
809

Mestrado

872

820

11

63

Doutorado

929

864

65

773

91

156

Totais

1801

1684

117

1582

102

219

A Tabela 11 apresenta as perdas de bolsas em termos percentuais.
Tabela 11. Percentuais totais de perdas de bolsas de mestrado e
doutorado da UnB, entre 2019 e 2020.
NÍVEL
PERCENTUAL
Mestrado
7%
Doutorado
17%
Total
12%
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2.12. Editais de fomento (auxílio à pesquisa, livros, publicações etc...)

No biênio 2019-2020, o Decanato de Pós-Graduação (DPG) publicou
diversos Editais para auxiliar estudantes e docentes em suas pesquisas. São
eles:

1) Edital DPG/UnB - Programa Institucional de Doutorado Sanduíche
no Exterior – Capes 2018/2019. Esse edital teve como objetivo oferecer cotas
institucionais para bolsas de estágio em pesquisa de doutorado no exterior.

2) Edital DPG/UnB - Auxílio para Participação de Estudantes de PósGraduação em Eventos Científicos Nacionais e Internacionais, que visa
estimular a participação de alunos de pós-graduação stricto sensu em
eventos científicos Nacionais e Internacionais. Esse edital foi publicado duas
vezes em 2019. A primeira publicação contemplava três processos de
seleção para garantir que os estudantes conseguissem auxílio para participar
em eventos durante o ano todo. E a segunda publicação ocorreu em
novembro de 2019 para auxiliar a participação dos estudantes em eventos no
período de janeiro a março de 2020. No início de 2020, foi lançado o referido
edital para contemplar os meses subsequentes, porém devido à pandemia o
mesmo foi cancelado.

3) Edital DPG/UnB - Auxílio Financeiro a Estudantes de PósGraduação para o Desenvolvimento de Dissertações e Teses,

que visa

auxiliar o desenvolvimento de pesquisas de discentes de pós-graduação
stricto sensu. O referido edital foi publicado em 2019 e 2020.

4) Edital Processo Seletivo Simplificado para Professor Visitante ou
Professor e Pesquisador Visitante Estrangeiro. Esse edital foi publicado pelos
Decanatos de Gestão de Pessoas e de Pós-Graduação em 2019. O Edital
teve como objetivo contratar profissionais qualificados para atuarem como
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suporte ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos programas de pósgraduação e suas Unidades Acadêmicas.

5) Edital Prêmio UnB de Dissertação e Tese 2018 e 2019, Prêmio
Brasília 60 anos e Prêmio Técnicos na Ciência, que visa valorizar
dissertações e teses produzidas por discentes e servidores técnicoadministrativos.

O DPG também promoveu treinamentos do uso da Plataforma Scival e
do Sistema Comparação Institucional Cursos Pós-Graduação (desenvolvido
pelo professor Alan Ricardo da Silva) para apoiar os Coordenadores(as) dos
Programas de Pós-Graduação com estatísticas atualizadas dos seus
programas, bem como dos demais programas da sua área no Brasil. Por
meio do Scival, também é possível ter acesso às estatísticas das áreas do
conhecimento e da UnB e compará-las com as estatísticas de outras
Universidades ao redor do mundo. Esses treinamentos auxiliaram o trabalho
das Coordenações de Pós-Graduação no preenchimento do relatório
Sucupira.

O Decanato também participou da Comissão para elaborar relatório
sobre os indicadores de desempenho acadêmico da UnB no ano de 2019.

2.13. Comunicação Institucional
No âmbito da comunicação institucional, cabe destaque para as
seguintes ações:
a) Site DPG reformulado e em língua inglesa
Em 2019, o Decanato de Pós-Graduação repaginou o seu website.
Atualizou suas funcionalidades e o seu leiaute, além de proporcionar mais
conteúdos e orientações sobre a pós-graduação.
Para a reformulação do site, o DPG contou com uma equipe de
estagiários

da

UnB que

participaram

do

Projeto

de

Comunicação

Institucional. Atuaram no projeto os seguintes estudantes de Comunicação
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Social, Letras, Línguas Estrangeiras Aplicadas e Gestão de Políticas
Públicas: Cristiany Fernanda Guimarães, Ester de Paula Ferreira Saraiva,
Fernanda Beatrice do Amaral, Ingrid da Silva Samuel, Joyce Stefâny, Keilla
Salvador da Silva e Rodrigo Barroso Strieder.
b) Construção das mídias sociais do DPG e ProIC.
Foram construídas e alimentadas com informações as páginas do DPG e
do ProIC no Instagram e no Facebook para facilitar a comunicação
institucional do Decanato com a comunidade universitária.
c) Apoio à reformulação dos Sites dos PPGs.

2.14. Capacitação corpo funcional

O Decanato de Pós-Graduação propiciou aos seus servidores técnicoadministrativos os cursos oferecidos pela Coordenação de Capacitação
(PROCAP) do Decanato de Gestão de Pessoas.
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