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História da Universidade de Brasília – UnB 
 

Criação - Brasília tinha apenas dois anos quando ganhou sua universidade 
federal. A Universidade de Brasília foi fundada com a promessa de reinventar a 
educação superior, entrelaçar as diversas formas de saber e formar profissionais 
engajados na transformação do país. 

   A construção do campus brotou do cruzamento de mentes geniais.  O inquieto 
antropólogo Darcy Ribeiro definiu as bases da instituição.  O educador Anísio Teixeira 
planejou o modelo pedagógico. O arquiteto Oscar Niemeyer transformou as ideias em 
prédios. 

   Os inventores desejavam criar uma experiência educadora que unisse o que 
havia de mais moderno em pesquisas tecnológicas com uma produção acadêmica capaz 
de melhorar a realidade brasileira. 

   As regras, a estrutura e concepção da Universidade foram definidas pelo Plano 
Orientador, uma espécie de Carta Magna, datada de 1962, e ainda hoje em vigor. O 
Plano foi a primeira publicação da Editora UnB e mostrava o espírito inovador da 
instituição. 

   “Só uma Universidade nova, inteiramente planificada, estruturada em bases 
mais flexíveis, poderá abrir perspectivas de pronta renovação do nosso ensino superior”, 
diz o Plano Orientador. 

   Trilhar esse caminho, no entanto, exigiu esforços. Apesar do projeto original 
de Brasília já prever um espaço para a UnB, foi preciso lutar para garantir sua 
construção. Tudo por causa da proximidade com a Esplanada dos Ministérios. Algumas 
autoridades não queriam que estudantes interferissem na vida política da cidade. 
Finalmente, em 15 de dezembro de 1961, o então presidente da República, João 
Goulart, sancionou a Lei 3.998, que autorizou a criação da universidade. 

   Darcy e Anísio convidaram cientistas, artistas e professores das mais 
tradicionais faculdades brasileiras para assumir o comando das salas de aula da jovem 
UnB. 

“Eram mais de duzentos sábios e aprendizes, selecionados por seu talento para 
plantar aqui a sabedoria humana”, escreveu Darcy Ribeiro, em A Invenção da 
Universidade de Brasília. 

   A estrutura administrativa e financeira era amparada por um conceito novo nos 
anos 60 e até hoje menina dos olhos dos gestores universitários: a autonomia. 

“A UnB foi organizada como uma Fundação, a fim de libertá-la da opressão que 
o burocratismo ministerial exerce sobre as universidades federais. Ela deveria reger a si 
própria, livre e responsavelmente, não como uma empresa, mas como um serviço 
público e autônomo”, escreveu Darcy, em UnB, Invenção e Descaminho. 

   A inauguração da UnB assemelhou-se com a construção da capital federal. 
Quase tudo era canteiro de obras, poucos prédios estavam prontos. O Auditório Dois 
Candangos, onde ocorreu a cerimônia de inauguração, foi finalizado 20 minutos antes 
do evento, marcado para às 10h. O nome do espaço homenageia os pedreiros Expedito 
Xavier Gomes e Gedelmar Marques, que morreram soterrados em um acidente durante 
as obras. 

 
Redemocratização - O início da década de 1980 foi marcado pelo processo de 

redemocratização da UnB. Em maio de 1984, o professor Cristovam Buarque torna-se o 
primeiro reitor eleito pela comunidade universitária. A Universidade viu-se diante do 
desafio de se libertar do conservadorismo e retomar o status de instituição de vanguarda. 
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   Para isso, a administração definiu projetos e metas que visavam à liberação da 
capacidade criativa de alunos e professores e à promoção do espírito crítico. A ideia era 
quebrar a hierarquia entre as áreas de conhecimento e revitalizar o ensino, a pesquisa e a 
extensão. 

   Mudanças significativas foram feitas na graduação. O semestre letivo foi 
ampliado e novas salas de aula foram construídas. A Universidade criou as matérias de 
módulo livre e um sistema informatizado para a matrícula em disciplinas. 

Em apenas cinco anos, o número de vagas de graduação aumentou de 210 para 
1.035. O número de disciplinas ofertadas também cresceu e passou de 1.549 para 2.089. 

   O número de professores aumentou em 50%. Cristovam reincorporou 
simbolicamente os professores que participaram da demissão coletiva em 1965. A 
capacitação dos professores passou a ser considerada prioridade. Em dois anos, o 
número de professores em programas de treinamento e capacitação aumentou em 50%. 

   O acervo da Biblioteca Central também cresceu. Uma mudança no orçamento 
viabilizou a compra de mais livros. Em vez de despesa de custeio, passaram a ser 
considerados investimentos. Isso permitiu que a Fundação Universidade de Brasília 
usasse recursos próprios para incrementar a biblioteca. Em três anos, o acervo aumentou 
10%, superando 500 mil títulos. 

   Houve investimento em compra de equipamentos para o processo de 
informatização da Universidade. A UnB, que em 1985 tinha apenas um computador, 
passou a ter 500 em 1989. 

   Em março de 1989, foi criado o primeiro curso noturno na UnB, o de 
Administração. A instituição preparava-se para atender um novo perfil de estudantes. A 
necessidade de trabalhar durante o dia deixava vários cientistas e pesquisadores fora da 
única universidade pública de Brasília. A partir daí, foram criados 24 cursos noturnos. 
No 1º semestre de 2010, o turno teve 5.052 estudantes matriculados. 

Com o programa de apoio à pesquisa, a produção científica da UnB cresceu 
105% entre 1985 e 1986 e 68% entre 1986 e 1987. Recursos próprios da UnB serviram 
para financiar pesquisas selecionadas e custear participações em colóquios, reuniões e 
seminários. 

   Houve também ampliação no número de bolsistas e monitores. Com recursos 
próprios, verbas repassadas pelo Ministério da Educação (MEC) e por instituições 
privadas, o número de bolsas aumentou em 800%. 

A administração investiu em infraestrutura de apoio administrativo, com um 
novo plano de cargos e salários e um programa de treinamento dos funcionários. Nessa 
época foi criada a Prefeitura e houve investimento na recuperação do campus: mais de 
100 obras foram executadas, totalizando cerca 30 mil m² construídos ou reformados. 

   Para reforçar o compromisso social da UnB, foram criados os núcleos 
temáticos, que abordavam as demandas brasileiras com olhar multidisciplinar. Essa 
estrutura permitia o encontro de pesquisadores de diversas áreas em busca de soluções 
para os desafios do país. 

 
Estrutura- A UnB que engatinhava no barro vermelho do Cerrado era muito 

diferente da academia que hoje abriga 30.757 alunos de graduação, 3.821 de mestrado e 
2.483 de doutorado sob a responsabilidade de 2.241 professores, sendo 1.862 deles 
doutores. São 98 cursos de graduação, 82 programas de mestrado e 63 de doutorado. 

   O campus Universitário Darcy Ribeiro, no Plano Piloto, é a unidade central da 
UnB e ocupa uma área de aproximadamente 4 km² na Asa Norte de Brasília. É 
composto por 26 institutos e faculdades e 18 centros de pesquisa. 
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   Hoje o campus conta com 437 laboratórios, 18 centros, cinco decanatos, seis 
órgãos complementares (Biblioteca Central, Centro de Informática, Editora 
Universidade de Brasília, Fazenda Água Limpa, UnBTV e Hospital Universitário de 
Brasília) e seis secretarias. Ainda há um hospital veterinário com duas unidades: uma de 
pequeno e outra de grande porte. 

   Para atender à comunidade há bancos, agência dos Correios, posto de 
combustível, lojas de conveniência, barbearia, sapataria, papelarias, fotocopiadoras, 
livrarias, restaurantes e lanchonetes. 

   A comunidade acadêmica pode aproveitar também a estrutura do Centro 
Olímpico (CO). O espaço é um complexo esportivo com pistas de atletismo, campos de 
futebol gramados, quadras de futebol de salão, quadras de tênis, quadras poliesportivas, 
piscinas e tanque de saltos. O CO é aberto para toda a comunidade interna da UnB. Essa 
estrutura continua em expansão. O campus Darcy Ribeiro tem mais de 510 mil m² de 
área construída.  

   Há três campi fora do Plano Piloto – em Planaltina, no Gama e na Ceilândia –  
construídos para ampliar e democratizar a oferta de ensino superior público e gratuito 
no Distrito Federal e nas cidades do Entorno. A Universidade também oferece cursos e 
programas de formação superior à distância dentro do Programa Universidade Aberta 
do Brasil (UAB). 
 

Inovações - A Universidade de Brasília investe em projetos e ideias 
comprometidas com a crítica social e a reflexão. Muitas de suas experiências têm 
fomentado o debate nacional sobre temas polêmicos da realidade brasileira. Uma delas 
foi a criação, em 2003, de cotas no vestibular para inserir negros e indígenas na 
Universidade e ajudar a corrigir séculos de exclusão racial. 

   A medida foi polêmica, mas a UnB – a primeira universidade federal a adotar 
o sistema – buscou assumir seu papel na luta por um projeto de combate ao racismo e à 
exclusão. 

Outra inovação é o Programa de Avaliação Seriada (PAS), criado como 
alternativa ao vestibular. Candidatos são avaliados em provas aplicadas ao término de 
cada uma das séries do ensino médio. A intenção é estimular as escolas a prepararem 
melhor o aluno, com conteúdos mais densos desde o primeiro ano do ensino médio.  

Em 13 anos de criação, mais de 80 mil estudantes participaram do processo 
seletivo.  

Desses, 13.402 tornaram-se calouros da UnB. 
 

 

 
Principais Personagens 
 
Anísio Spínola Teixeira 
 

   Anísio Spínola Teixeira nasceu no dia 12 de julho de 1900, em Caetité (BA), 
onde passou os primeiros anos de vida sob os cuidados da mãe, Anna Spínola Teixeira. 

   O pai, Deocleciano Pires Teixeira, sonhava que o filho fosse político e o 
mandou estudar no Rio de Janeiro. Anísio diplomou-se na Faculdade de Direito da 
Universidade do Rio de Janeiro em 1922. 
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   Como educador, Teixeira viajou para a Europa e Estados Unidos para observar 
os sistemas escolares. No Brasil, defendeu o conceito de escola única, pública e gratuita 
como forma de garantir a democracia e foi o primeiro a tratar a educação com base 
filosófica. 

   Instituiu na Bahia, em 1950, a primeira Escola-Parque, que procurava oferecer 
à criança uma escola integral, cuidando da alimentação, higiene, socialização, além de 
preparar para o trabalho. Nas Escolas-Parques, os alunos ainda tinham contato com as 
artes plásticas, naquela época, as aulas eram orientadas por profissionais de renome 
como Caribe e Mário Cravo. 

   Sempre brigou pela democracia na educação. Publicou vários livros 
defendendo a educação e cultura para todos. Foi um dos fundadores da Comissão de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e da Universidade de Brasília 
(UnB), da qual foi reitor em 1963. 

   Candidatou-se à Academia Brasileira de Letras, em 1971, mas, antes da 
eleição, faleceu. Teixeira caiu no poço do elevador de seu prédio, no dia 11 de março de 
1971, quando saía para visitar Aurélio Buarque de Holanda. 
  
Darcy Ribeiro 

 

   No dia 26 de outubro de 1922, em Montes Claros (MG) nascia o etnólogo, 
antropólogo, professor, educador, ensaísta e romancista Darcy Ribeiro. Dedicou os 
primeiros anos de sua vida profissional ao estudo dos índios do Pantanal, do Brasil 
Central e da Amazônia (1946/1956). Em 1946, diplomou-se em Ciências Sociais pela 
Escola de Sociologia e Política de São Paulo, se especializando em Antropologia. 

   Na década de 1960, lutou pela criação da UnB, sendo o primeiro reitor da 
instituição. Foi eleito senador e participou de vários projetos que visaram a educação, a 
cidadania e o bem-estar da sociedade. Foi autor de várias obras, ensaios e romances. 
Ocupou, a partir de 8 de outubro de 1992, a Cadeira número 11 da ABL sucedendo a 
Deolindo Couto. 

   Recebeu títulos de Doutor Honoris Causa da Sorbonne, da UnB, da 
Universidade de Copenhague, da Universidade da República do Uruguai e da 
Universidade Central da Venezuela. Em 1995, foi homenageado na UnB por ter sido um 
dos fundadores, o campus universitário ganhou seu nome. 

   Morreu no dia 17 de fevereiro de 1997, em Brasília. Foi sepultado no 
mausoléu da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro. Após sua morte, a 
Fundação Darcy Ribeiro (Fundar) ficou responsável pelo acervo de sua memória. 

 

Oscar Niemeyer 
 
   O arquiteto brasileiro que mais tem prêmios internacionais nasceu em 15 de 

dezembro de 1907 no Rio de Janeiro (RJ) e se formou em 1934, na Escola Nacional de 
Belas Artes. Seu primeiro trabalho como arquiteto foi no grupo liderado por Lucio 
Costa com a consultoria de Le Corbusier. A equipe projetou o Ministério da Educação e 
Saúde, em 1936, que foi considerado marco da arquitetura moderna mundial. 

   Daí para frente, Niemeyer não parou de participar de projetos grandes e 
inovadores. Alcançou prestígio e reconhecimento com a construção de Brasília em 
1960, onde assumiu a chefia do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da 
Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e projetou os principais prédios 
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públicos da cidade. Seus projetos são marcados pelo modernismo, arrojo e inovação na 
estética arquitetônica. 

   Em 1962, foi coordenador do Instituto de Arquitetura da UnB. Projetou, 
juntamente com Lucio Costa, o Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova Iorque, 
participou do projeto para a reconstrução de Berlim, Alemanha. 

   Foi intitulado Doutor Honoris Causa do Centro de Pesquisa e Ensino de 
Arquitetura da Alemanha, da UnB, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
da Universidade de Braz Cubas (UBC) em São Paulo, da Universidade de São Paulo 
(USP) e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
  
Athos Bulcão 
 

   Um dos mais importantes artistas brasileiros, escultor, pintor, professor, Athos 
Bulcão nasceu em 2 de julho de 1918, no Rio de Janeiro (RJ). Abandonou o curso de 
Medicina, em 1939, já no terceiro ano de curso, para se dedicar à arte. Inaugurou o 
Instituto de Arquitetos do Brasil, no Rio de Janeiro, a pedido de Oscar Niemeyer. 

   Foi para a Europa, depois de ganhar uma bolsa de estudo do governo francês, 
em 1948, onde recebeu Menção Honrosa em um concurso na cidade universitária em 
Paris. 

Desde 1955 foi escultor e realizou obras complementares para projetos como a 
Catedral, Igrejinha de Nossa Senhora de Fátima, Brasília Palace Hotel, painel do 
Memorial JK, Parque da Cidade entre outros. Foi professor do Instituto Central de Artes 
da UnB em 1963. Participou do protesto feito para demonstrar as dificuldades que a 
universidade vivia e que culminou na demissão coletiva de 1965. Athos foi um dos 209 
professores que deixaram a UnB. 

   Recebeu Ordem do Mérito Cultural em 1995. No ano seguinte, foi intitulado 
Cidadão Honorário de Brasília e em 2000 participou da inauguração do Centro 
Comunitário da UnB, que ganhou seu nome. 
 
Missão e Valores 
 
Missão 
Produzir, integrar e divulgar conhecimento, formando cidadãos comprometidos com a 
ética, a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável. 
 
Valores 
Ética e respeito à diversidade. 
Autonomia institucional com transparência e responsabilidade social. 
Busca permanente de excelência. 
Universalização do acesso. 
Respeito à dignidade, à liberdade intelectual e às diferenças. 
Preservação e valorização da vida. 
 
Negócio da UnB 
Conhecimento 
 
 
 
 



8 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Organização da UnB 
 

Decanatos 5 

Institutos e Faculdades 26 

Departamentos 55 

Assessoria 1 

Secretarias 6 

Órgãos complementares 3 

Centros 18 

Hospital Universitário 1 

Hospital Veterinário 1 

Biblioteca Central 1 

Fazenda 1 

Órgãos Diversos 7 

Campi 4 

 
 
Hospital Universitário 
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Área total 98.691 m² 

Edifícios 14 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre o Campus Darcy Ribeiro 
 

  Para chegar ao campus, existem duas vias de acesso: a Avenida L2 Norte, que 
possui cinco entradas – início da L2 Norte; 602, próxima à Aneel; 605, próxima à escola 
de inglês Thomas Jefferson; 608, próximo à Fundação Cabo Frio; 613, em frente ao 
parque Olhos d’Água  –, e a Avenida das Nações Norte, que possui três entradas. 

  Ao norte do Iate Clube de Brasília, que fica na L3 próxima à Aneel; em frente 
ao Ibama, perto do Prédio da Reitoria; e em frente ao Centro Comunitário da UnB, além 
de uma entrada a leste (após o Ibama), que dá acesso ao Centro Olímpico. 
  
Transportes 
 
Veja a seguir algumas sugestões de deslocamento: 
 
Eixão Sul: a melhor alternativa é seguir até a rodoviária para pegar o Eixo 
Monumental, sentido Esplanada dos Ministérios. Para chegar à via de acesso da L2 
Norte, o ideal é pegar o retorno em frente à Catedral Metropolitana Nossa Senhora 
Aparecida e entrar no primeiro acesso depois do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior. Existem cinco acessos à UnB – no começo da L2 Norte, 
na 602, 606, 608 e 613. 
  
Eixão Norte: o caminho ideal é pegar um dos retornos para as superquadras 200 e 400 
para chegar à L2 Norte. Nesta via, as entradas para o campus estão na altura da 602, 
606, 608 e 613. 
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Avenida das Nações Sul: o mais indicado é seguir para a L4 Norte, passar a entrada da 
Vila Planalto, passar pelo clube dos Fuzileiros Navais, pela Universidade Correios e 
Iate Clube. Logo após o Ibama existe um retorno de acesso à UnB, próximo ao Prédio 
da Reitoria. 
  
Avenida das Nações Norte: passe a estação de tratamento da Caesb pelo Minas Tênis 
Clube e entre pelo Centro Comunitário da UnB ou, se preferir, mais à frente próximo ao 
Prédio da Reitoria. 
  
Rodoviária: já no Eixo Monumental, o trajeto mais rápido é pela entrada para a L2 
Norte, próxima ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ou 
então, seguir pelo Eixão Norte. 
 
Transporte público 
Vinte e sete linhas passam pelo campus e elas levam a 14 cidades do Distrito Federal. 
Quem precisa chegar ou sair da UnB à noite pode encontrar dificuldades. Apenas três 
linhas circulam depois das 20h (0110, 0330 e 0349) e cinco nos finais de semana (0110, 
110.2, 0257, 0338 e 0339). Nesses dias e horários, a solução é optar por linhas que 
levam à Rodoviária do Plano Piloto. Elas passam das 6h às 0h em intervalos que vão de 
10 minutos a duas horas. As tarifas variam entre R$ 2 e R$ 3. 
 
Rodoviária do Plano Piloto 
R$ 2 
Dia  
Noite 
Fins de semana 
Ida e volta 
Linhas 110 e 110.2 
  
Gama 
R$ 3 
Dia 
Ida e volta 
Linhas 0213 e 0214 
  
Planaltina 
R$ 3 
Dia 
Só ida 
Linhas 0605 e 0608 
  
São Sebastião 
R$ 3 
Dia 
Ida e volta 
Linha 147.9 
  
Santa Maria 
R$ 3 
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Dia 
Ida e volta 
Final de semana 
Linha 0257 
  
Ceilândia 
R$ 3 
Dia 
Noite 
Final de semana 
Ida e volta 
Linhas 0338, 338.1, 339, 339.1, 0348, 348.1, 0370 e 370.1 
  
Recanto das Emas 
R$ 3 
Dia 
Ida e volta 
Linha 0819 
  
Núcleo Bandeirante 
R$ 2 
Dia 
Ida e volta 
Linha 160.2 
  
Taguatinga 
R$ 3 
Dia 
Noite 
Ida e volta 
Final de semana 
Linhas 0349 e 0371 
  
Riacho Fundo 
R$ 3 
Dia 
Ida e volta 
Linha 0819 
  
Guará 
R$ 2 
Dia 
Ida e volta 
Linha 0167 
  
Samambaia 
R$ 3 
Dia 
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Ida e volta 
Linhas 0392, 853.1 e 392.2 
  
Sobradinho 
R$ 3 
Dia 
Ida e volta 
Linhas 0521, 0522 e 0608 
  
Cruzeiro 
R$ 2 
Dia 
Só volta 
Linha 168.1 
  
Legenda 
Dia – Linhas que circulam até as 20h 
Noite – Linhas que circulam entre 20h e 0h 
Ida – Partindo da cidade do DF em direção ao campus da UnB 
Volta – Partindo do campus da UnB em direção às cidades do DF 
 
Transporte no campus 
Para facilitar o deslocamento de alunos e funcionários, a UnB oferece um ônibus 
gratuito que circula por todo o campus. Ele sai do Centro Olímpico (CO) da UnB às 
7h15 e circula até meia noite. Durante o dia, entre às 7h15 e às 18h45, o intervalo de 
uma rota para a outra é de meia hora. Já no período noturno, entre 19h45 e 0h, passa 
para uma hora. 
  
Veja abaixo os horários e rotas da noite: 
 
Saindo da BCE 19h45 CO/Campus/L2 Norte/CO 
 
Saindo da BCE 20h45 CO/Campus/L2 Norte/CO 
 
Saindo da BCE 21h45 CO/Campus/L2 Norte/CO 
 
Saindo da BCE 22h45 CO/Campus/L2 Norte/CO 
 
Saindo da BCE 23h45 CO/Campus 1º Balão da Maquete/Colina/L2 Norte/CO 
 
Alimentação no Campus 
 
Restaurante Universitário (RU) 
Localização: Campus Universitário Darcy Ribeiro, próximo ao Banco do Brasil. 
Horário de funcionamento: almoço, das 11h às 14h, e jantar, das 17h às 19h 
Valor da alimentação para alunos do Bolsa Alimentação (Grupo I) - R$ 0,50 
Valor da alimentação para alunos do Bolsa Alimentação (Grupo II) - R$ 1,00 
Valor da alimentação para alunos que não possuem bolsa, funcionários da FUB e 
prestadores – R$ 2,50 
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Valor da alimentação para visitantes – R$ 5,00 
 
A bolsa alimentação é concedida a alunos com dificuldades econômicas. Para ter direito 
ao benefício, é preciso fazer a solicitação junto à Diretoria de Desenvolvimento Social 
(DDS) da UnB no início de cada semestre.  
 
Restaurante da Finatec 
Localização: Campus Darcy Ribeiro (abaixo da L3 - próximo da Faculdade de Ciências 
da Saúde). 
Horário de funcionamento: das 11h30 às 14h30 de segunda a sexta (restaurante). A 
lanchonete funciona das 9h às 11h30 e das 15h30 às 17h30. 
 
Cantina Gourmet 
Localização: Faculdade de Ciências da Saúde.  
Horário de funcionamento: das 6h30 às 20h, de segunda a sexta. 
 
Vó Zica 
Localização: Faculdade de Tecnologia. 
Horário de funcionamento: das 7h30 às 19h, de segunda a sexta. 
 
Café da Mara 
Localização: térreo do prédio da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados (FA). 
Horário de funcionamento: das 7h às 21h30, de segunda a sexta. 
 
Café das Letras 
Localização: ao lado do Banco do Brasil  
Horário de funcionamento: das 8h às 19h30, de segunda a sexta. 
 
Energia do Cerrado 
Localização: Pavilhão Anísio Teixeira, próximo ao ICC Norte. 
Horário de funcionamento: 6h30 às 21h30, de segunda a sexta. Aos sábados, funciona 
das 8h às 12h. 
 
Lanchonete do PJC 
Localização: Pavilhão João Calmon. 
Horário de funcionamento: 7h às 21h, de segunda a sexta. 
 
Cantina Chico Mendes 
Localização: Praça Chico Mendes (ao lado do Multiuso). 
Horário de funcionamento: lanchonete das 8h às 19h, de segunda à sexta. Oferece 
almoço das 11h às 14h. Contato: 3307 4360 (telefone público). 
 
Instituto Central de Ciências (ICC) 
 
Faculdade do Lanche 
Localização: final do ICC Norte. 
Horário de funcionamento: das 7h às 21h30, de segunda a sexta. Funciona de 15 em 15 
dias aos sábados, das 8h às 16h. 
 



14 
 
 

 

Coisas da Terra - O Natural 
Localização: subsolo do ICC Norte. 
Horário de funcionamento: das 7h30 às 18h, de segunda a sexta. 
 
A Videira 
Localização: entrada do ICC Norte. 
Horário de funcionamento: das 7h às 21h, de segunda a sexta. Aos sábados, funciona 
das 7h às 14h. 
 
Banca de guloseimas 
Localização: entrada do ICC Norte. 
Horário de funcionamento: das 7h às 21h30, de segunda a sexta. 
 
Caloria Certa Fast-food 
Localização: entrada do ICC Norte. 
Horário de funcionamento: das 7h às 21h30, de segunda a sexta. Aos sábados, funciona 
das 7h às 14h. 
 
Stokinho Lanches 
Localização: entrada do ICC Norte. 
Horário de funcionamento: das 7h às 19h, de segunda a sexta. Aos sábados, funciona 
das 7h às 14h. 
 
Hot-dog do Márcio 
Localização: entrada do ICC Norte. 
Horário de funcionamento: das 7h às 21h30, de segunda a sexta. 
 
Elefante Dog´s 
Localização: entrada do ICC Norte. 
Horário de funcionamento: das 7h às 22h, de segunda a sexta. 
 
Pruscoco 
Localização: final do ICC Sul. 
Horário de funcionamento: 8h às 20h de segunda a sexta. 
 
Café Dona Neide 
Localização: entrada do ICC Sul. 
Horário de funcionamento: 6h30às 22h de segunda a sexta. Aos sábados, funciona das 
8h às 13h. 
 
Sorveteria Araújo 
Localização: entrada do ICC Sul. 
Horário de funcionamento: 7h às 19h de segunda a sexta. Aos sábados, funciona das 8h 
às 12h. 
 
Gulla's 
Localização: entrada do ICC Sul. 
Horário de funcionamento: 7h às 23h de segunda a sexta. Aos sábados, funciona das 8h 
às 14h. 
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Pollylau Bombonière 
Localização: entrada do ICC Sul. 
Horário de funcionamento: 6h30 às 22h30 de segunda a sexta. Aos sábados, funciona 
das 8h às 14h. 
 
Dog Lanches 
Localização: entrada do ICC Sul. 
Horário de funcionamento: 9h às 20h30 de segunda a sexta. 
 
Biblioteca Central dos Estudantes – BCE 
 
Horário de Funcionamento 
 
De segunda à sexta das 7h às 23h45min 
Sábados, domingos e feriados das 8h às 17h45min. 
Nos fins de semana e feriados, os serviços prestados nas ilhas de atendimento da BCE 
são restritos a empréstimos, renovação e devolução de materiais. 
 
 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA BCE  
SETOR DE 2ª a 6ª SÁB. DOM. E 

FERIADO  
Arquivo Carlos Larceda Das 08h às 18h Sem expediente 
Atendimento ao Usuário AUS/AGE Das 07h às 18h Sem expediente 
Biblioteca Digital e Sonora – BDS Das 07h às 18h Sáb. - Das 08h às 18h 

Dom. - Sem expediente 
Feriado - Sem 
expediente 

Comutação Bibliográfica – COMUT  Das 08h às 18h Sem expediente 
Coleções de Multimeios Das 07h às 19h Sem expediente 
Coleção de Obras Raras Das 07h às 18h Sem expediente 
Coleção de Org. Intern. e Especiais –
OAE 

Das 07h às 19h Sem expediente 

Direção Das 07h às 18h Sem expediente 
Divisão de Catalogação Das 07h às 19h Sem expediente 
Divisão de Compras Das 07h às 19h Sem expediente 
Divisão de Intercâmbio Das 07h às 18h Sem expediente 
Divisão de Periódicos Das 07h às 18h Sem expediente 
Divisão de Recolocação Das 07h às 19h Sem expediente 
Divisão de Referência Das 07h às 

23h45min 
Das 08h às 17h45min 

Divisão de Seleção Das 07h às 19h Sem expediente 
Divisão de Serviços Gerais Das 07h às 

23h45min 
Sem expediente 

Espaço Cassiano Nunes Das 08h às 17h Sem expediente 
Ilha de atendimento Das 07h às 

23h45min 
Das 08h às 17h45min 
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Laboratório de Acesso Digital II Das 07h às 
23h45min 

Sem expediente 

Laboratório de Acesso Digital III Das 08h às 
23h45min 

Das 08h às 17h45min 

Sala de Reserva Das 07h às 
23h45min 

Das 08h às 17h45min 

Serviço de Administração Das 07h às 
23h45min 

Sem expediente 

Serviço de Desenvolvimento de 
Coleções 

Das 08h às 12h e 
14h às 18h 

Sem expediente 

Serviço de Gerenciamento de 
Informação Digital – GID  

Das 07h às 19h Sem expediente 

Setor de Restauração Das 07h às 18h Sem expediente  
 
Empréstimo 
  
O serviço de empréstimo é de uso exclusivo dos usuários cadastrados, para tanto é 
exigida a apresentação de documentação específica de cada categoria:  
  
- Alunos de graduação e de pós-graduação devem apresentar comprovante de matrícula 
acompanhado de carteira estudantil ou documento de identidade;  
- Docentes e servidores, ativos e inativos, devem apresentar crachá ou contracheque 
acompanhado de documento de identidade;  
- Ex-alunos devem apresentar carteira da Associação de Ex-alunos atualizada. 
  
Atenção: não poderá utilizar o serviço de empréstimo, sala de reserva, seus respectivos 
serviços, e os laboratórios digitais, o usuário que estiver em atraso com alguma 
publicação ou multa pendente. Também não poderá sair da BCE material bibliográfico 
com data de devolução vencida ou sem empréstimo formalizado. 
 
Como localizar livro na estante  
 
Classificação do Acervo 
 
O acervo da Biblioteca Central encontra-se ordenado por assunto de acordo com a 
Classificação Decimal Universal (CDU). Plaquetas coloridas foram afixadas nas 
estantes para a orientação dos usuários, indicando as Classes Gerais da CDU segundo a 
seguinte tabela: 
 

  Classes Gerais da CDU 
  0 Generalidades. Ciência e conhecimento 
  1 Filosofia. Psicologia 
  2 Religião. Teologia 
  3 Ciências Sociais 
  5 Matemática. Ciências Naturais 

  
6 Ciências Aplicadas. Medicina. 
Tecnologia 

  7 Arte. Esportes. Arquitetura 
  8 Lingüistica. Linguagem. Literatura 
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  9 Biografia. Geografia. História 
  
  
Número de chamada 
  
O número de chamada (ou endereço do livro) é composto de: 
 
1. Número que corresponde ao assunto da obra na tabela de classificação CDU, usada 
na BCE;  
2. Número que corresponde ao autor da obra, antecedido da primeira letra do sobrenome 
do autor e precedido da primeira letra do título;  
3. Língua do texto se for uma tradução;  
4. Edição se não for a primeira;  
5. Volume da obra se pertencer a uma coleção;  
6. Número do exemplar se a BCE possuir mais de um. 
  
Exemplo da etiqueta da lombada: 
159.922 assunto da obra (1) 
C492p sobrenome do autor, numero 

do autor e letra do título (2) 
=690 obra traduzida (3) 
2ed edição (4) 
v.1 volume (5) 
e.2 exemplar (6) 
 
Ordem dos livros na estante 
  

Os livros são organizados na estante segundo a abrangência do assunto, partindo 
do geral para o mais específico e levando em consideração a ordem dos sinais 
apresentada. 

O número do autor é organizado da seguinte maneira: 
 
1º) Primeiramente é levada em consideração a ordem alfabética da primeira letra do 
número de chamada, a qual corresponde à primeira letra do sobrenome do autor;  
2º) O número de autor, em seguida, é posto em ordem numérica crescente;  
3º) Finalmente é seguida a ordem alfabética da última letra do número de chamada, a 
qual corresponde à primeira letra do título da obra. Assim, as obras de um mesmo autor, 
se todas de um assunto idêntico, ficam reunidas e organizadas em ordem alfabética de 
título. 
  
Ordem na estante 
*** 
5/6 
M112m 

*** 
5.01 
C845m 

*** 
51 
d251c 

*** 
51 
D269o 

*** 
511 
A253n 

  
Caso o usuário, seguindo as orientações de localização, não consiga encontrar o 

livro que procura, deve procurar auxílio no Balcão de Informações da Biblioteca. 
 
Ordem dos sinais utilizados na classificação: 
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 Os sinais ligam assuntos relacionados ou os subdividem em hierarquias. Podem 
indicar também a língua do documento, forma de apresentação, tempo e ponto de vista. 
 
Os sinais são ordenados da seguinte forma: 
  
Sinais   Emprego Exemplo 
/ Barra Liga assuntos consecutivos. 5/6 Ciência e 

Tecnologia 
principal   Contém um único assunto. 616 Clínica 

Médica 
: Relação Contém dois assuntos 

relacionados. 
616:338 Clínica 

Médica e 
Humanismo 

= Igualdade Identifica a língua em que o 
documento está escrito 
(tradução). 

616 
=690 

Clínica 
Médica 
traduzida para 
o Português 

(0...) Forma A forma como o assunto se 
apresenta. 

616(043) 
616(061.3) 

Tese em 
Clínica 
Médica  
Congresso de 
Clínica 
Médica 

(1/9) Geográfico Indica o local de que trata o 
assunto. 

616(1-202) 
616(47) 
616(675) 
616(81) 

Medicina 
Rural 
Medicina na 
Rússia 
Medicina no 
Congo 
Medicina no 
Brasil 

(= ) Raça Indica assunto ligado a 
determinado grupo étnico. 

616(81=082) 
616(81-202) 
616(=96) 

Medicina 
Indígena no 
Brasil 
Medicina 
Rural no 
Brasil 
Medicina dos 
Povos de 
Raça Negra 

" " Tempo Indica a época em que o 
assunto é tratado. Usado 
somente em constituições. 

342.2"1810" 
342.2"1988" 

Constituição 
de 1810 
Constituição 
de 1988 

-0 Hífen zero Auxiliar comum para materiais 
e pessoas. 

616-03 
616-05 

Medicamentos 
Paciente 

.00 Ponto de 
vista 

Indica o ponto de vista sob o 
qual o assunto foi considerado. 

616.001.5 Pesquisa 
Médica 



19 
 
 

 

.0 Ponto zero Subdivisão especial. Indica 
conjunto de conceitos. 

621.01 
 
669.05 

Teoria e 
Princípios da 
Engenharia 
Mecânica 
Processos 
Metalúrgicos 
Gerais e 
Fundamentais 

. Ponto Subdivisão do número 
principal. Estende-se do .1 ao 
.9. 

616.15 Hematologia 

 
NORMAS GERAIS DA BCE  
  
1. Conservação de Material Bibliográfico  
1.1. Manter as mãos sempre limpas ao lidar com os documentos.    
1.2. Retirar o livro da estante pelo meio do corpo e não pela borda superior da 
encadernação.    
1.3. Marcar o ponto onde você parou sua leitura com um marcador de livro, sem dobrar 
a página.    
1.4. Passar as páginas de um livro sem usar a saliva.    
1.5. Respeitar a integridade do livro, sem rasgar ou arrancar suas folhas.    
1.6. Abrir o livro sem forçar a costura.    
1.7. Não expor qualquer material da Biblioteca (livros, cds, disquetes, etc.) ao sol e à 
umidade.    
1.8. Não expor o material audiovisual ao contato com meios eletrônicos.    
1.9. Não fazer qualquer tipo de conserto no material danificado.    
1.10. Ao encontrar material danificado entregar na Referência (Balcão de Informações). 
2. Procedimentos para o pagamento de multas e outros pela via bancária  
2.1. A devolução de material fora do prazo estipulado implica em pagamento de multa, 
calculada por dia de atraso para cada obra ou serviço.  
2.2. O pagamento de multas devidas à BCE é realizado por via bancária e o usuário 
deve proceder da seguinte maneira:  Realizar a devolução do material no Setor de 
Empréstimos da BCE, onde será emitido o extrato da multa. Caso seja correntista do 
Banco do Brasil, efetuar o pagamento da multa via Transferência Bancária através da 
internet no sítio http://www.bb.com.br ou em caixa eletrônico, seguindo as opções: 
1º Transferência 
2º Outras Transferências 
3º De Conta Corrente para Conta Única do Tesouro 
4º Digitar o Valor 
5º Identificador 1: 15404015257288489 
6º Identificador 2: CPF do depositante 
7º Confirmar  
Atenção: A conta do Tesouro Nacional não aceita transferência após as 20 horas 
Os usuários que não tiverem Conta Corrente no Banco do Brasil, deverão efetuar o 
pagamento diretamente no caixa da agência, através de depósito para: 
Agência: 1607-1 
Conta: 170500 – 8 
Código Identificador: 15404015257288489 
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Entregar o comprovante do pagamento da multa no Setor de Empréstimos, para 
regularização de sua situação junto à biblioteca. 
  
A BCE não tem fins lucrativos, o pagamento de multa é de caráter educativo. 
3. Reprodução de Documentos   
3.1. A reprodução de documentos fica condicionada à Lei dos Direitos Autorais (Lei nº 
9.610/1998). 
  
4. Utilização do Espaço Físico  
4.1. Manter silêncio no ambiente de estudo. Para o estudo em grupo utilize as cabinas 
disponíveis.    
4.2. Zelar pela limpeza e conservação do espaço físico da Biblioteca em geral.    
4.3. Não entrar portando bebidas ou alimentos. Alimentar-se somente dentro da 
lanchonete.    
4.4. Não utilizar o telefone celular.    
4.5. Não fumar.    
4.6. Utilizar a Sala de Pesquisa, que é de uso exclusivo da comunidade da UnB, para 
pesquisas em bases de dados on-line, CD-ROM e consultas à internet.    
4.7. Preservar os computadores de uso público.    
4.8. Ao sair da Biblioteca, o usuário deverá mostrar seus pertences aos vigilantes da 
portaria (NA 006/80).    
4.9. Não sair da Biblioteca portando livros e outros materiais com prazos de 
empréstimos vencidos. 

IPOL  
 

O IPOL é o Instituto de Ciência Política, sendo ele responsável pela 
administração da graduação, da pós-graduação, do laboratório de pesquisa e da 
extensão.  Atualmente tem como Diretora a professora Marilde Loiola e vice a 
professora Flávia Biroli. Responsáveis pela coordenação da pós-graduação são os 
professores Luis Felipe Miguel e Flávia Biroli, pela coordenação de extensão  o 
professor Carlos Machado, pela coordenação de graduação a professora Graziela Dias 
Teixeira.  A secretaria é composta por um assistente de direção – Dina Almeida-, por 
um secretário – Kelly Vitoriano-, por um assistente da pós-graduação – Mardely Lima 
do Nascimento, por um técnico em informática – Samuel Brum- e por técnicos 
administrativos – Fábio Junior e Alessa Catelli.  

O Instituto tem vários representantes nos conselhos superiores. No CONSUNI – 
Conselho Superior Universitário –, no CAD – Conselho de Administração e no CEPE – 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 
CONSELHOS SUPERIORES 

CONSELHO SUPERIOR UNIVERSITÁRIO (CONSUNI)  
Profa. Marilde Loiola  
Profa. Flavia Biroli  (suplente) 
Prof. Paulo Nascimento (representante dos professores) 
Profa. Antônio Brussi (suplente) 
  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CAD)  
Profa. Marilde Loiola  
Profa. Flávia Biroli  (suplente) 
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Prof. Antônio Brussi (suplente) 
  
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CEPE) 
Prof. Antônio Brussi 
Profa. Flávia Biroli (suplente) 
Prof. Paulo César Nascimento (representante das coordenações) 
  
Docentes 

PROFESSOR TITULAR 
  
CARLOS MARCOS BATISTA  
Dr. - Universidade de Montpellier. 
Métodos Quantitativos, Ciência Política. 
E-mail: carlosmbatista@yahoo.com 
Currículo Lattes:  
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4793562H9 
  
LUIS FELIPE MIGUEL  
Dr. - UNICAMP, 1997 
Teoria Política, Mídia e Política, Teorias da Democracia 
Coordenador da Pós-Graduação 
E-mail: lfelipe@unb.br 
Currículo Lattes 
  
PROFESSORES ASSOCIADOS 
  
ANTONIO JOSÉ ESCOBAR BRUSSI 
Ph.D - SUNY/Binghamton, EUA, 1997. 
Sistema-Mundo, Estudos em Desenvolvimento, Política Brasileira 
E-mail: abrussi@unb.br  
Página do Professor 
  
PROFESSORES ADJUNTOS 
 
ALEXANDRE ARAÚJO COSTA  
Doutor pela UnB - 2008 
Ética, Política e Direito. Filosofia Política. 
E-mail: alexandre@arcos.org.br 
Currículo Lattes 
  
ANDRÉ BORGES 
Ph.D em Ciência Política - Universidade de Oxford, Inglaterra. 
Estado e Políticas Públicas; Política Comparativa; Instituições Subnacionais e 
Federalismo. 
E-mail: andrebc@unb.br 
Currículo Lattes 
  
CARLOS HENRIQUE CARDIM  
Dr. - USP, 1996. 
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Política Brasileira. 
E-mail: ccardim@mrel.gov.br  
Página do Professor 
  
  
DANIELLA DE CASTRO ROCHA  
Doutorado École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris, 2007. 
Partidos políticos, Militantismo partidário e associativo, Política local 
E-mail: daniella.decastrorocha@gmail.com 
  
  
DENÍLSON BANDEIRA COÊLHO  
Doutor em Ciência Política - UFPE, 2009. 
MA - Consórcio Bilateral em Ciências Sociais e Políticas Públicas - UFPE / University 
of Texas at Austin, 2002. 
Áreas de Pesquisa: Estado e Governo, Teorias das Políticas Públicas, Participação 
Política. 
E-mail: denilsonbc@unb.br 
Currículo Lattes 
  
GRAZIELA DIAS TEIXEIRA  
Doutora em Sociologia - Universidade de Brasília - 2004 
Instituições Políticas, Sociologia Política, Políticas Públicas 
Coordenadora da Graduação 
E-mail:  
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4709966D4grazy@unb.br 
Currículo Lattes 
  
FLÁVIA MILLENA BIROLI TOKARSKI   
Doutora História Política - IFCH/Unicamp, 2003. 
Áreas de pesquisa: política brasileira, mídia e política, teoria política. 
Vice- Diretora do Instituto de Ciência Política 
E-mail: fbiroli@terra.com.br 
Currículo Lattes 
  
JUAREZ DE SOUZA 
Ph.D. - Univ. Illinois, 1982. 
Economia Política, Política e Economia Mundial, Estado e Desenvolvimento. 
E-mail: '; document.write( '' ); document.write( addy_text27869 ); document.write( 
'<\/a>' ); //-->  
Página do Professor 
  
LÚCIO REMUZAT RENNÓ JÚNIOR 
PhD. University Of New York At Stony Brook.  
Comportamento Político e Política Comparada 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9311310817226781 
  
MARILDE LOIOLA DE MENEZES  
DRA. – École des Hautes Etudes em Sciences Sociales. Paris, 1995. 
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Pós-doutorado em Teoria e Filosofia de História, 
EHESS, Paris, 2006/2007. 
Instituições Políticas e Controles Sociais; Ética e Política.  
Diretora do Instituto de Ciência Política 
E-mail: marilde.loiola@gmail.com 
Currículo Lattes 
  
MARISA VON BÜLOW  
Ph.D em Ciência Política, Johns Hopkins University 
Movimentos Sociais, Globalização e Ação Coletiva 
E-mail: vonbulow@unb.br 
Currículo Lattes 
   
MATHIEU TURGEON  
Ph.D. - University of Texas at Austin, 2006. 
Comportamento político e eleitoral, opinião pública, psicologia política e metodologia 
E-mail:  
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4422633T1turgeon@unb.
br 
Currículo Lattes 
  
  
NIELSEN DE PAULA PIRES  
ABD/MA- Univ. do Estado - Anvers-Bélgica e MA - 
ILADES - Chile, MA - SUNY/Stony Brook, ABD - SUNY/Stony Brook, EUA, 1981, 
Política Comparada da América Latina, Pesquisa para a Paz, 
Desenvolvimento, Política Internacional – Diretor do CEAM. 
E-mail: ceam@unb.br  
Página do Professor 
  
PAOLA NOVAES RAMOS  
Mestre em Ciência Política - Universidade de Brasília - 2004. 
Doutoranda em Ciências Sociais - Universidade de Brasília. 
Teoria Política e Teoria Social 
Professora Assistente 
E-mail: paola.ranova@gmail.com 
   
PAULO AFONSO FRANCISCO DE CARVALHO  
Ph.D. - State Institute of Intern. Relations, Moscow 1995, 
Política Econômica Comparada, Reformas Econômicas na Europa Central e Oriental. 
E-mail: pauloafc@unb.br 
Página do Professor 
  
PAULO CÉSAR NASCIMENTO  
Ph.D. - Columbia University, NY 
Mestre em Filosofia – PUC RJ 
Mestre em História – Un. Amizade dos Povos, MOSCOU RÚSSIA 
Coordenador de Graduação 
E-mail: paulonascimento53@gmail.com  
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Currículo Lattes 
  
 PAULO DU PIN CALMON  
Ph.D. - Univ. Texas at Austin, 1993 
Política e Economia, Políticas Públicas, Teoria Política Formal  
E-mail: paulo.calmon@uol.com.br  
Página do Professor 
   
PAULO ROBERTO DA COSTA KRAMER  
Dr. - Ciência Política, IUPERJ, 1999. 
Área: Teoria Política. 
E-mail: kramer.paulo@uol.com.br 
Página do Professor 
  
REBECCA NEAERA ABERS 
Ph.D. - Universidade da California, Los Angeles, 1997. 
Movimentos Sociais e Associativismo, Políticas Públicas e Cidadania, 
Teoria Democrática 
E-mail: rebecca.abers@gmail.com 
Página do Professor 
  
  
RICARDO WARHENDORFF CALDAS  
Ph.D. - Kent University, 1995, 
Políticas Públicas, Política e Economia. 
E-mail: ricardocaldas@uol.com.br 
Página do Professor 
   
TERRIE R. GROTH  
Ph.D. - Univ. California/Riverside, 1986, 
Política Comparada e Teoria Política e Metodologia., 
Contemporânea, Estado, Classe e Democracia. 
E-mail '; document.write( '' ); document.write( addy_text98911 ); document.write( 
'<\/a>' ); //-->  
Página do Professor 
  
 PROFESSORES ASSISTENTES 
  
CARLOS MACHADO 
Mestre em Ciência Política - Universidade de Brasília - 2007 
Política Brasileira, Partidos Políticos, Sistemas Eleitorais 
E-mail: carlosmachado@unb.br 
  
DANUSA MARQUES 
Mestre em Ciência Política - Universidade de Brasília 
Teoria Política 
E-mail: danusa@unb.br 
  
JOSÉ ALVES DONIZETH  
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MA - El Colégio de México, 1985, 
Estudos Africanos, Sociedade e Política. 
Página do Professor 
  
LUIZ AUGUSTO DE CASTRO NEVES   
Diplomata, ABD London School of Pol Science and Economics, 
Economia e política Internacional.  
Página do Professor 
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Sabendo da importância que as pesquisas têm no incremento do conhecimento 

acadêmico, alguns professores disponibilizaram se estão desenvolvendo alguma linha 
de pesquisa, tanto na UnB como em outras universidades, as áreas de interesses, a 
disponibilidade de vagas para a participação dos alunos, bolsas remuneradas ou 
voluntárias, entre outras informações. Para se obter  dados mais específicos, recomenda-
se acessar o currículo Lattes dos professores.  

 
- Alexandre Araújo Costa: não há bolsas, mas as bolsas de PIBIC a que se tem direito 
serão destinadas a pesquisadores envolvidos. Desenvolve um grupo de pesquisa política 
e direito. Descrição: tem como objeto sobre as relações entre Direito e Política, por 
meio de uma análise filosófica dos modos como direito e política se legitimam e de um 
estudo crítico sobre a judicialização da política e do papel político do judiciário. 
Além disso, o grupo está envolvido em uma pesquisa financiada pelo CNPq acerca do 
papel do controle concentrado de constitucionalidade, em meio à relação Direito-
Política, de modo a esclarecer a quem tal controle interessa, qual a legitimidade deste, 
dentre outras dúvidas negligenciadas pela pesquisa existente.  
As atividades do grupo se dão por meio da leitura e debates acerca de textos e 
documentos definidos nas reuniões iniciais do semestre, pesquisa empírica em meio às 
instituições jurídicas e políticas e produção de textos como resultado das discussões. 
Quem pode participar: O grupo é aberto a todos aqueles interessados em estudar e 
pesquisar conjuntamente as relações entre Direito e Política, produzindo textos e 
contribuindo para uma maior compreensão acerca do tema. Os interessados em 
participar devem entrar em contato com algum dos membros do grupo e comparecer às 
reuniões. Há a possibilidade de concessão de créditos pela participação no grupo, tanto 
da graduação como da pós-graduação. 
Espera-se que, ao longo do ano, os integrantes participem na autoria de ao menos um 
trabalho acadêmico vinculado aos debates do grupo. Local e horário dos encontros: O 
grupo realiza reuniões quinzenais, para discussão dos textos designados para o semestre, 
das pesquisas empreendidas e dos trabalhos em andamento. Contato: 
alexandrearcos@unb.br 

 
- Flávia Biroli e Luis Felipe Miguel: coordenam o Grupo Demode - demode.unb.br.  

 
- Mathieu Turgeon: trabalha com pesquisa relacionada com comportamento política de 
forma geral, incluindo o comportamento eleitoral, participação política, opinião publica 
e metodologia de pesquisa (quantitativa e experimental).  No momento tem um grupo 
de pesquisa com 4 alunos, sendo 2 bolsistas PIBIC. Pretende agregar mais alunos pelo 
final do semestre. No caso especifico, os alunos que fizerem a disciplina de métodos 
quantitativos ministrada por ele podem participar do grupo, uma vez que o 
conhecimento é necessário para a realização das tarefas de pesquisa.  

 
- Paulo Nascimento: trabalha com duas linhas de pesquisa – teoria política e identidade 
nacional. A linha de teoria política é bem ampla, envolvendo autores clássicos, 
modernos e contemporâneos (Platão, Aristóteles, Marx, Hannah Arendt) que tratam de 
varias formas a relação entre teoria e pratica no pensamento ocidental. A segunda linha 
enfatiza a formação histórica da identidade nacional brasileira e a questão racial nesta 
formação. Se encontra ampliando o foco para identidades indígenas na America Latina. 
Não possui nenhum grupo de estudo ou pesquisa, mas pretende formar um ao longo do 
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primeiro semestre de 2012 para começar as atividades no segundo semestre, se possível 
no formato PIBIC. 

 
- André Borges: é um dos responsáveis pelo desenvolvimento das linhas de pesquisa do 
Laboratório de Pesquisa em Instituições, Comportamento Político e Políticas Publicas 
(LAPCIPP), que é ligado ao programa de pós-graduação.  Para maiores informações 
sobre o Laboratório acessar: lapcipp.unb.br/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sobre os segmentos do curso  

 

PET/POL 

O Programa de Educação Tutorial em Ciência Política – PET/POL foi fundado 
em 1992 e desde então tem se destacado na formação acadêmica de mais de 100 alunos 
da graduação dentre os quais muitos compõem quadros de cursos de pós-graduação em 
diversas universidades do país e outros desenvolvem atividades profissionais de 
assessoria legislativa e parlamentar ou ocupam cargos no serviço público federal. 

Durante os doze anos do PET/POL várias atividades foram desenvolvidas como 
estudos teóricos sistematizados sobre temas relevantes na Ciência Política englobando 
estudos sobre teoria política moderna e contemporânea, avaliação e análise de políticas 
públicas, elites e processo legislativo, política comparada e comportamento político. A 
produção acadêmica dos “petianos” anual conta com uma monografia individual ou em 
dupla e, em determinados momentos, foram produzidos pequenos artigos e análises de 
conjuntura. 

Alguns projetos foram desenvolvidos pelo PET/POL e posteriormente passaram 
a integrar o conjunto de atividades da graduação em Ciência Política como Cidadania na 
Escola, um projeto de educação política voltado para crianças do ensino público e o 
Programa POLITEIA que simula o funcionamento das atividades legislativas do 
Congresso Nacional com estudantes de instituições universitárias. 

O objetivo geral do Programa de Educação Tutorial é promover a formação 
ampla e de qualidade acadêmica dos alunos envolvidos direta ou indiretamente com o 
programa, estimulando a fixação de valores que reforcem a cidadania e a consciência 
social de todos os participantes e a melhoria dos cursos de graduação.  
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É papel do PET estimular a melhoria do ensino de graduação através do 
desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no âmbito do curso e de 
ações que procurem integrar o ensino, a pesquisa e a extensão, da atuação dos bolsistas 
como agentes multiplicadores, disseminando novas ideias e práticas entre o conjunto 
dos alunos do curso e interação dos bolsistas do Programa com os corpos docente e 
discente da instituição. Assim como oferecer uma formação acadêmica de excelente 
nível, visando a formação de um profissional crítico e atuante, através do 
desenvolvimento de ações coletivas e capacidade de trabalho em grupo, da facilitação 
do domínio dos processos e métodos gerais e específicos de investigação, análise e 
atuação da área de conhecimento acadêmico-profissional; envolvimento dos bolsistas 
em tarefas e atividades que propiciem o aprendizado a partir da experiência, da 
discussão de temas éticos, sociopolíticos, científicos e culturais relevantes para o país 
e/ou para o exercício profissional e para a construção da cidadania e da promoção da 
integração da formação acadêmica com a futura atividade profissional, especialmente 
no caso da carreira universitária, através de interação constante com o futuro ambiente 
profissional. 
(www.petpol.org) 

 

POLITEIA 

     O POLITEIA foi idealizado como um Programa de Ensino, Pesquisa e 
Formação Política, centrado no projeto de simulação das atividades parlamentares. Sua 
função principal é prover aos cidadãos, em especial os estudantes da graduação, o 
conhecimento e a vivência das atividades políticas, incrementando a comunicação entre 
Estado e sociedade civil e proporcionando uma experiência prática do processo político 
nacional. 

O Programa POLITEIA tem como objetivo primordial a conscientização política 
e social. Todo seu processo, da formulação à implantação, é guiado pelo compromisso 
assumido pelo Programa POLITEIA e por seus idealizadores de promover o debate 
sobre problemas políticos nacionais visando uma maior participação dos indivíduos. E 
fazer com que cada participante do POLITEIA reconheça a responsabilidade social que 
cabe a todos nós, brasileiros, de procurar respostas para que a possibilidade da 
construção de um país mais justo e igualitário fique mais próxima da realidade. 

O objetivo do POLITEIA é proporcionar ao estudante a oportunidade de se 
familiarizar com dois processos fundamentais da política: (i) o processo legislativo e (ii) 
o processo de formação das políticas públicas. Com esse intuito, ao invés de fazer uso 
de métodos didáticos tradicionais, tais como a realização de cursos, seminários ou 
fóruns, o POLITEIA se propõe a utilizar uma metodologia diferente e inovadora, onde o 
aluno estará participando diretamente da construção de uma proposta de política pública 
e encaminhará essa proposta para apreciação dos colegas com base em um processo 
decisório que guarda grande semelhança com o processo legislativo adotado no país. 

Essa simulação proporcionará ao aluno a possibilidade de se familiarizar não 
apenas com os principais debates sobre políticas públicas que ocorrem no país, mas 
também a oportunidade de compreender como funciona o Congresso Nacional e, em 
última instância, conhecer melhor a dinâmica das instituições democráticas do país. 
(http://www.politeiaunb.com/) 

 

STRATEGOS 
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A Strategos – Empresa Jr. de Consultoria Política é, desde 2006, a Empresa 
Júnior do Curso de Ciência Política da Universidade de Brasília (UnB). Situada na 
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (F.A.), a Strategos é apoiado pelo Instituto de 
Ciência Política (IPOL), e orientada por parte de seu corpo docente. 

Uma empresa júnior é uma entidade sem fins lucrativos, formada por alunos de 
graduação e orientada pelo corpo docente de suas respectivas instituições. Sua principal 
finalidade é aplicar ao mercado de trabalho o que a academia gera como tecnologia, 
focando sempre a inovação e a capacitação como seus dois principais elos. Seus 
membros não recebem remuneração direta e todo o dinheiro arrecadado em projetos 
externos é utilizado para aprimorar o know-how de cada um dos associados. 

Os próprios membros são os responsáveis pela parte administrativa da empresa, 
guiados sempre pelo Planejamento Estratégico 2011-2014, iniciado e 2008 e finalizado 
em 2011, e por seus documentos guia (Estatuto, Regimento Interno e Código de Ética). 

Buscando sempre sofisticar a prática de consultoria política no Brasil, a empresa 
trabalha com soluções inovadoras, que alinham problemas do mercado político nacional 
com as tecnologias mais recentes encontradas na academia. 

Pensando diferente, a Strategos desenvolveu práticas mais eficientes e eficazes 
de consultoria e gestão onde trabalha, principalmente, com Pesquisas de Opinião 
Eleitoral e Parlamentar, Fortalecimento Institucional, Agendas Legislativas e 
Acompanhamento dos Poderes. 
(http://www.strategos.org.br/strategosinstitucional/) 

 

 

POLÍTICA NA ESCOLA 

O Política na Escola é um projeto de extensão de ação contínua vinculado ao 
Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Nesse projeto são 
desenvolvidas atividades sobre política, participação, democracia, direitos etc. com 
crianças no ambiente escolar. Durante os oito anos de atuação do projeto, o projeto atua 
em cidades do entorno do Plano Piloto, tais quais Ceilândia e Taguatinga. A partir do 
ano de 2010, as atividades passaram a se concentrar na Cidade Estrutural. 

As crianças têm, em geral, entre nove e doze anos. Esta faixa etária foi escolhida 
porque se acredita que é quando são formados os conceitos morais do indivíduo e o 
intuito do projeto não é ensinar conteúdos, mas construir, junto com as crianças, uma 
nova postura diante da política. Com a consciência de que as aulas expositivas cansam 
facilmente estudantes nessa idade, procura-se sempre planejar encontros dinâmicos e 
participativos, com dinâmicas, histórias em quadrinho e teatros. 

Uma das maiores preocupações é não doutrinar as crianças segundo as crenças 
políticas dos membros do projeto. Acredita-se que não existe uma única opinião correta 
e as atividades propõem aos estudantes que eles reflitam e encontrem as próprias 
explicações para o mundo político que os rodeia. Muitas vezes, as crianças apresentam 
soluções e visões de mundo que inovadoras, de modo que tanto educando quanto 
educador aprendem no processo. 

Nesse sentido, a extensão se distingue totalmente do assistencialismo. Enquanto 
membros da academia, os membros do projeto não se consideram detentores da 
sabedoria definitiva que saem da universidade para compartilhar o conhecimento com a 
comunidade. Ao contrário, valorizam toda forma de saber e saber-fazer como 
igualmente válidas e vemos a extensão como uma via de mão dupla na qual se trocam 
ideias e experiências. 
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Quanto ao enfoque temático, trabalha-se o aspecto não institucional do agir 
político. Dessa forma, embora sejam abordados assuntos como eleições e 
representantes, o enfoque principal está na política do cotidiano, no sentido em que 
todos são agentes políticos e têm capacidade de interferir no meio social em que estão 
inseridos. 

O Política na Escola é aberto para todos (as) os (as) estudantes da Universidade 
de Brasília, e possui vínculo de comprometimento semestral, mas o comprometimento 
anual se faz mais interessante dentro do contexto escolar. As reuniões são semanais, 
intercaladas de encontros com as crianças, de modo que toda semana há atividade do 
projeto.  
(http://politicanaescola.wordpress.com/) 

 

E EU COM ISSO? 

O Eu com isso? é um projeto de extensão desenvolvido com estudantes do 
ensino médio da rede pública do Distrito Federal. Os alunos de Ciência Política, 
juntamente com parceiros de outros cursos, criaram este projeto a partir de algumas 
inquietações. O PET/POL faz parte da iniciativa deste projeto. 

Em alguns momentos somos levados a pensar sobre nosso papel na sociedade. A 
compreensão deste papel começa com o entendimento de que não estamos sozinhos, de 
que nossas ações não são isoladas, mas estão em constante interação com o meio em 
que vivemos.  Deste modo, para refletir sobre a sociedade como um todo não é preciso 
ir muito longe, ao contrário, a partir de nossas experiências é possível compreender o 
contexto social e assim pensar nosso papel diante dele. Este projeto de extensão 
pretende ser um espaço de oportunidade para essa reflexão da realidade com todos os 
participantes do projeto (os estudantes de ensino médio, os extensionistas e a escola) a 
partir das vivências dos participantes e de temas de seu cotidiano, associando-os a temas 
tratados tanto no âmbito da política quanto da filosofia, sociologia e cultura. 

Os objetivos são aprofundar discussões já feitas na escola, assim como propor 
outras, buscando interligá-las às temáticas do cotidiano dos estudantes por meio de 
atividades alternativas ao modelo tradicional de ensino, além de buscar conexão entre os 
assuntos desenvolvidos dentro da sala de aula com o que passa fora dela, procurando 
compreender a realidade social a partir das experiências dos estudantes de ensino 
médio. 

A metodologia se baseia na condução de atividades dinâmicas com base em três 
grandes temas: Sociedade, Política e Cultura. Outros subtemas são trabalhados nos 
encontros, como aqueles que são recorrentes da convivência dos sujeitos envolvidos. 
(http://projetoeeucomisso.wordpress.com/) 

 

GRUPO DE ESTUDOS HUMANISTAS 

O projeto Estudos Humanistas surgiu em Janeiro de 2010. Inicialmente eram 
realizados semanalmente vários colóquios culturais, onde havia a possibilidade de 
discussão, de forma lúdica, acerca de diversos clássicos do pensamento político, 
econômico, literário e filosófico. 
     Posteriormente foi decidido ampliar a proposta do grupo criando também um grupo 
de Estudos. Já com um cronograma de atividades e diversas iniciativas que foram se 
acrescentando aos colóquios e ao Grupo de Estudos, o grupo foi aprovado pelo Edital 
PiBeX 2010 como projeto de Extensão da UnB. 
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No momento ele conta com o trabalho contínuo de seis estudantes, trabalhando em três 
frentes: 
1 – Colóquios, que envolvem leituras, resumo das obras, seleção de temas para explorar 
em debates, bem como divulgação; 
2 – Grupo de Estudos, que visam a promover uma maior interação entre os estudantes 
de Humanidades através da leitura de textos clássicos; 
3 – Palestras, conferências e mesas redondas, que consideramos um espaço privilegiado 
para o aprendizado e o embate entre ideias. Assim pode-se levar o conhecimento 
produzido na Universidade para um grupo muito mais amplo, sempre procurando trazer 
acadêmicos de áreas diferentes (ex.: professores do IPOL, ECO e REL na palestra sobre 
Teoria da Justiça). 
 
     Cada um desses três trabalhos contribui, à sua maneira, para a concretização do 
objetivo maior: redesenhar comunidades e romper tradicionais fronteiras do 
conhecimento. 
     A proposta do GEH é mostrar o caráter multidisciplinar das obras clássicas, as quais 
servem de subsídio e inspiração para diversas áreas do conhecimento. Como a 
participação em seus eventos é voluntária e os temas e obras são variados, cada um pode 
se aprofundar apenas naquilo que mais lhe interessa. Tentar mostrar a utilidade geral de 
obras tidas apenas como cânones de alguma ciência humana ou social tem sido um dos 
principais desafios. 
 O objetivo central é despertar o interesse por obras clássicas das humanidades. Neste 
ano a proposta é explorar as conexões entre a Filosofia Política, a Teoria Econômica, a 
Literatura e a Sociologia para a compreensão da Liberdade, suas diversas definições, os 
desafios que se colocam em seu desfrute e seu preço. 
     Espera-se aumentar o interesse pela leitura, não apenas a leitura obrigatória cobrada 
pelo colégio ou pelo vestibular, mas, sobretudo a leitura guiada pelas aptidões 
individuais. É nesse sentido que é oferecido pelo grupo um vasto leque de obras, 
eventos e dinâmicas pedagógicas. Inicialmente, são feitas discussões e debates sobre as 
obras filosóficas que são cobradas no PAS. A longo prazo, no entanto, pretende-se 
fomentar clubes de leitura para a comunidade. 
     A cada dia o grupo procura também ampliar seu público, atraindo pessoas que já não 
estão mais nem no colégio, nem na Universidade. Muitos destes foram privados de uma 
formação humanista e outros até tiveram, mas precisaram se distanciar de discussões 
interdisciplinares sobre problemas perenes nas sociedades e nos indivíduos. A estes se 
tenta oferecer os colóquios, que são momentos lúdicos de aprendizado, e deles são 
recebidas perguntas e opiniões que fogem bastante daquilo que encontramos na 
academia. 
 Este é o projeto de Estudos Humanistas. Uma proposta inovadora de ensino, pesquisa e 
extensão com pretensões ambiciosas (quem sabe, uma “bildung” [formação ampla]), 
porém arriscadas. Assim como os clássicos que a Ciência Política abrange, o Projeto de 
Estudos Humanistas se entrega ao penoso teste do tempo. Unindo áreas de 
conhecimento, promovendo o diálogo entre épocas e despertando interesses 
desconhecidos, busca-se fomentar uma cultura de independência intelectual, liberdade, 
pluralidade e tolerância. 
(http://estudoshumanistas.blogspot.com) 
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Diretório Central dos Estudantes 

 
O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UnB recebe o nome de Honestino 

Guimarães, que foi um líder estudantil brasileiro que foi preso por lutar contra o regime 
militar e teve seu desaparecimento denunciado por presos políticos.  

Em 2012 a Gestão Aliança pela Liberdade está à frente no Diretório, tendo como 
principal ponto o apartidarismo (maiores informações acerca da gestão em: 
http://www.dceunb.org/gestao/).  

Está estruturalmente divido em coordenadorias: geral; organização; finanças e 
patrimônio; comunicação; integração estudantil; cultura, esportes e eventos; ensino, 
pesquisa e extensão; formação política e movimentos sociais e assistência estudantil.  

No site http://www.dceunb.org/, pode-se encontrar varias informações que 
podem ser úteis no dia a dia na UnB, indo de eventos, a segurança, informações para as 
monitorias, oportunidades de estágio, Centros Acadêmicos, caronas, grupos/coletivos 
organizados e pesquisas acadêmicas. Ainda possui páginas nas redes sociais 
(http://www.facebook.com/dceuniverdadedebrasilia e https://twitter.com/#!/dceunb) 

e um blog (http://www.dceunb.org/blog/), no qual há textos escritos pelos componentes 
da gestão. 
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Matrícula web 
 
Pré-matrícula 

A pré-matrícula é a oferta personalizada de um bloco de disciplinas, feita pelo 
Sistema de Informações Acadêmicas de Graduação (SIGRA), com base no fluxo do 
curso, resultando na geração de proposta de oferta de disciplinas para cada aluno no 
período letivo. 

 
Matrícula 

A matrícula pode ser feita via internet ou de maneira convencional nos 
departamentos. É nesse momento que o aluno deve aceitar ou fazer alterações (liberadas 
somente para estudantes a partir do 2º semestre. Calouros só podem confirmar ou, em 
caso de necessidade, precisam do coordenador para fazer mudanças). Caso o aluno 
confirme as disciplinas, estará automaticamente matriculado. Quando houver alterações, 
o aluno passará pelo ajuste. 

 
Como efetuar a matrícula pela internet 
1º passo – acesse o site www.matriculaweb.unb.br; 
2° passo – escolha o nível Graduação; 
3° passo – leia as orientações da Secretaria de Assuntos Acadêmicos (SAA) sobre a 
Matrícula Web; 
4° passo – na parte superior da página selecione "clique aqui para fazer o login"; 
5° passo – preencha o campo login com sua matrícula e coloque sua senha (ambos estão 
no documento de registro na UnB); 
6° passo – confirme ou recuse as disciplinas da proposta de pré-matrícula, conforme os 
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códigos apresentados na página; 
7° passo – inclua as demais disciplinas que pretende cursar no semestre e informe a 
prioridade. Identifique-as por meio do nome, código e turma da lista de oferta; 
8° passo – confirme a lista de disciplinas pretendidas (incluindo as retiradas e 
confirmadas) e clique em enviar. 
 
Como resgatar senha 

Caso esqueça a senha para efetivar a matrícula, o estudante deve acessar a 
página Aluno Webmail, no lado superior esquerdo do Portal UnB (www.unb.br) e 
selecionar a opção “Solicitar senha”, na seção “Serviços”. No campo, o aluno precisa 
informar o nome, a matrícula, o curso, o número da identidade e a data de nascimento. 

 
Retirada de disciplinas 

A Secretaria de Administração Acadêmica (SAA) permite que estudantes a 
partir do 2º semestre retirem disciplinas da pré-matrícula. Há uma recomendação para 
que não o façam, pois, uma vez retirada, a vaga é perdida pelo aluno. Com isso, ele 
pode atrasar o fluxo por não conseguir mais a disciplina, já que deixa de ter prioridade. 

 
Ajuste 

Quando o aluno faz alterações na pré-matrícula, a documentação segue para 
processamento coletivo, feito por computador, em que são incluídas as prioridades para 
cada disciplina, como alunos formandos. A partir daí, é criada uma lista com as 
prioridades, enviada aos coordenadores de cursos. Esse é o processo mais lento porque 
o sistema precisa cruzar dados de alunos, cursos e disciplinas, por conta da 
interdisciplinaridade característica da UnB. Cabe aos coordenadores analisar os pedidos 
e as possibilidades de atendê-los. 

 
Responsáveis pela análise das disciplinas 
- Decanato de Ensino de Graduação; 
- Unidade acadêmica; 
- Coordenadores de graduação; 
- Diretoria de Administração Acadêmica. 
 
Informações consideradas no processamento  

1. Fluxo de curso; 
2. Oferta de disciplinas/turmas no período letivo; 
3. Histórico escolar do (a) aluno (a). 

 

Critérios de ordenação para obtenção de vagas 
1º. Calouros (as) 
2º. Prioridade de opção:  

a) Opção principal; 
b) Opção secundária. 

3º. Aderência ao fluxo 
4º. Posição relativa do (a) estudante no curso (quanto mais perto da conclusão do curso 
maior é a prioridade para obtenção da vaga) 
5º. Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) 
6º. Para casa estudante: 

a) Tipo de disciplina: 
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1 – obrigatória; 
2 – optativa. 

b) Prioridade no fluxo 
7º. Estudantes que obtiveram reprovação com menção SR (sem rendimento) 

 
 
 
Outras dúvidas 

Para problemas no processo de matrícula, ligue para (61) 3307 2203. 
Para problemas de conexão, ligue para (61) 3307 2280. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Trancamento de Matrícula 
 

1) Trancamento Automático 
Definição 

Suspensão, requerida pelo aluno, de todas as suas atividades acadêmicas, 
sem perda do vínculo regular com a Universidade de Brasília, concedida sem 
necessidade de apresentação de justificativa e documentação comprobatória, 
para até dois períodos letivos, consecutivos ou não. 

Aplicação 
Aluno regular. 

 Pontos Fundamentais 

• A situação acadêmica do aluno deverá enquadrar-se em uma das opções: 
1. ter cursado na UnB, na categoria de aluno regular, pelo menos 

uma disciplina com aproveitamento; 
2. ter recebido as menções DP (dispensado) e CC (créditos 

concedidos), que serão desconsideradas; 
3. não estar sob condição imposta em processo de desligamento no 

período letivo do requerimento. 
• Para solicitar o TGM automático, não é necessário estar matriculado em 

disciplina. 
• Concedido o TGM automático, não será permitida sua anulação. 
• Quando o TGM automático se estender por mais de um período letivo, 
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será exigida a renovação semestral do pedido. 
• Os períodos com registro de TGM automático não serão computados 

para contagem do tempo de permanência no curso estabelecido pelo 
CNE. 

• O pedido de TGM automático, mesmo quando deferido, será tornado sem 
efeito sempre que houver registro de aprovação em disciplina no período. 

• O aluno com TGM não poderá exercer monitoria ou qualquer tipo de 
bolsa, no período em que o trancamento estiver registrado. 

• O aluno sob condição de desligamento não pode ser beneficiado com o 
TGM automático. 

Solicitação 

Local 
Posto avançado da SAA. 

Período 
Estabelecido no “Calendário Universitário”. 

Procedimentos 
Preencher o formulário “Solicitação do Aluno”. 

Responsável 
Posto avançado da SAA. 

Critérios 
Observância dos limites de TGMs permitidos: 

• nove TGMs justificados e um TGM automático, ou. 
• oito TGMs justificados e dois TGMs automáticos. 

Resultado 

Registro 
A informação TRANCAMENTO GERAL DE MATRÍCULA será consignada 
no histórico escolar, no período correspondente. 

Ciência do aluno 

• Mediante a ciência no formulário “Solicitação do Aluno”. 
• Por via postal, quando não for possível a decisão imediata. 

Legislação Básica 

• Resolução CEPE nº 016/86, de 24/12/86. 
• Resolução CEPE nº 008/92, de 05/03/92. 

2) Trancamento Justificado 
Definição 
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Suspensão, requerida pelo aluno, de todas as suas atividades acadêmicas, 
sem perda do vínculo regular com a Universidade de Brasília, concedida em 
situação excepcional, desde que devidamente comprovada. 

Aplicação 
Aluno regular. 

Pontos Fundamentais 

• Para solicitar o TGM justificado, não é necessário estar matriculado em 
disciplina. 

• O pedido de TGM justificado por motivo de saúde será submetido a 
parecer da Junta Médica Oficial da FUB. 

• Os períodos com registro de TGM justificado não serão computados para 
contagem do tempo de permanência no curso estabelecido pelo CNE. 

• O aluno sob condição de desligamento não poderá solicitar TGM 
justificado para realizar estudos no exterior. 

• No caso de retorno antecipado do aluno, poderá ser deferida, 
excepcionalmente, a interrupção do TGM justificado, mediante 
apresentação de justificativa circunstanciada. 

• Quando o TGM justificado se estender por mais de um período letivo, 
exceto em caso de afastamento do país, será exigida a renovação 
semestral do pedido. 

• O pedido de TGM justificado, mesmo quando deferido, será tornado sem 
efeito sempre que houver registro de aprovação em disciplina no período. 

• O pedido de TGM justificado por motivo não especificado na legislação 
vigente somente será recebido pelo posto avançado da DAA quando o 
aluno já houver utilizado os dois períodos de TGM automático. 

• O deferimento/registro de TGM justificado para períodos passados só 
altera situação/condição de desligamento se tiver sido solicitado dentro 
do prazo. 

• O aluno com TGM não poderá exercer monitoria ou qualquer tipo de 
bolsa no período em que o trancamento estiver registrado. 

• Os pedidos de afastamento para estudos no exterior serão previamente 
submetidos ao colegiado do curso para análise e parecer sobre a 
pertinência dos estudos a serem realizados quanto ao curso ao qual o 
aluno está vinculado na UnB e só posteriormente serão homologados 
pela Câmara de Ensino de Graduação – CEG. 

• O registro de TGM em período(s) passado(s) somente alterará a situação 
de desligamento se solicitado dentro do prazo. 

 Solicitação 

Local 
Posto avançado da SAA. 

Período 
Dentro do período letivo. 
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Procedimentos 

• Preencher o formulário “Solicitação do Aluno”. 
• Apresentar a Exposição de Motivos e a documentação comprobatória. 

Análise 

Responsável 

• Posto avançado da SAA; 
• Câmara de Ensino de Graduação. 

Obs.: O TGM solicitado por motivo de saúde será submetido à Junta Médica da 
FUB para posterior análise pela CEG. 

Critérios 

• Constatação de excepcionalidade: 
1. Afastamento por motivo de saúde, mediante comprovação, por 

atestado médico, laudo ou outro documento que comprove a 
situação do interessado. 

2. Afastamento para estudos no exterior, mediante comprovante de 
obtenção de bolsa de estudos ou de aceitação da instituição a que 
se destina pelo prazo máximo de dois semestres letivo; 

3. Afastamento do País, em serviço público da União, dos estados 
ou dos municípios, no máximo por 4 semanas; 

4. Afastamento do Distrito Federal, no País, de aluno servidor 
público, por necessidade imperiosa do serviço, pelo prazo que 
corresponda, no mínimo, a 25% do semestre letivo e, no máximo, 
a quatro semestres letivos, mediante apresentação de declaração 
do órgão empregador; 

5. Afastamento de servidor da FUB de quem o aluno seja 
dependente, para aperfeiçoamento fora do DF, pelo prazo 
estipulado pela Universidade; 

6. Afastamento para participação em programa de intercâmbio, 
mediante solicitação formal da Secretaria de Assuntos 
Internacionais – INT, respeitado o limite máximo de dois 
semestres letivos; 

7. Afastamento para incorporação ao serviço militar obrigatório ou 
admissão em curso de preparação de Oficial da Reserva (CPOR, 
NPOR), pelo prazo em que perdurar a obrigação militar, 
respeitado o limite máximo de dois semestres letivos; 

8. Afastamento de gestante, durante o período de três meses, 
iniciado a partir do oitavo mês de gravidez, ou de portador de 
afecção prevista no Decreto-Lei nº 1.044/69, desde que 
caracterizada a impossibilidade absoluta de aplicação de 
exercícios domiciliares, mediante apresentação de atestado 
médico; 

9. Óbito de cônjuge, parente de 1º grau em linha reta ou 2º grau 
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colateral, ocorrido durante o semestre do requerimento; 
10. Participação em curso de formação, seminário público, militar ou 

civil, no máximo por duas semanas. 

Resultado 

Registro 
A informação TRANCAMENTO GERAL DE MATRÍCULA JUSTIFICADO 
será consignada no histórico escolar, no período correspondente. 

Ciência do aluno 

• Mediante a ciência no formulário “Solicitação do Aluno”. 
• Por via postal, quando não for possível a decisão imediata. 

Legislação Básica 

• Resolução CEPE nº 016/86, de 24/12/86. 
• Resolução CEPE nº 009/89, de 14/08/89. 
• Resolução CEPE nº 008/92, de 05/03/92. 
• Resolução CEG nº 001/92, de 22/06/92. 
• Decisão CEG n° 1197/09., de 14/04/09 
• Resolução CEPE n° 563/09, de 28/09/09 

 

3) Trancamento Parcial de matrícula (TR) 
 

Definição 
Suspensão, requerida pelo aluno, de matrícula em disciplina, sem 

prejuízo da avaliação de seu rendimento acadêmico. 

Aplicação 
Aluno regular. 

Pontos Fundamentais 

• É direito e prerrogativa do aluno solicitar o trancamento parcial de 
matrícula (TR). 

• O TR da disciplina implicará, obrigatoriamente, o TR da disciplina co-
requisito (se houver). 

• O TR será concedido apenas uma vez em cada disciplina. 
• Concedido o TR, não será considerado pedido que tenha por fim anular 

os efeitos da concessão. 
• O aluno deverá atentar para a obrigatoriedade de cursar, com aprovação, 

o mínimo de quatro disciplinas a cada dois períodos letivos consecutivos. 

Solicitação 
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Local 
Coordenação de graduação. 

Período 
Estabelecido no “Calendário Universitário”. 

Procedimentos 
Solicitar o TR ao coordenador de graduação. 

Análise 

Responsável 
Coordenador de graduação. 

Critérios 

• Constatação de que a disciplina não tenha sido objeto de solicitação de 
TR anteriormente. 

• Análise dos prejuízos acadêmicos ao aluno. 

Resultado 

Registro 
O código TR será consignado no histórico escolar, no período correspondente. 

Ciência do aluno 

• Mediante a ciência no formulário “Matrícula: Trancamento”. 

Legislação Básica 

• Resolução CEPE nº 016/86, de 24/12/86. 
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Intercâmbio 
 

Objetivo 
Regular a relação de reciprocidade entre as Instituições Federais no que refere à 

mobilidade de alunos de graduação.  
 
Beneficiados 

Alunos regularmente matriculados em cursos de graduação de Instituições 
Federais de Ensino Superior brasileiras. 

 
Requisitos 
- O aluno deverá ter integralizado TODAS as disciplinas previstas para o primeiro ano 
(1º. e 2º. Semestres) letivos do curso, na Instituição de origem (remetente);  
- O aluno deverá possuir, no máximo, uma (01) reprovação por período letivo (ano ou 
semestre).  
- Somente serão aceitas solicitações de participação no Programa de alunos que 
TENHAM INGRESSADO NA IES DE ORIGEM ATRAVÉS DE CONCURSO 
VESTIBULAR ou que estejam efetivamente matriculados em disciplinas em sua 
instituição de origem no período de solicitação.  
- O aluno de outra IES após seu registro na UnB, obedecerá a Legislação Básica das 
Normas Acadêmicas para Matrícula em disciplinas, Acompanhamento Acadêmico, 
Trancamento de Matrícula, Formas de Desligamento, e demais normas internas à UnB;  
- O aluno da UnB ao ser registrado em outra IES deverá seguir as normas acadêmicas da 
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Instituição que o receber;  
- É vedada a participação de alunos do convênio em Estágios extras curriculares, que 
não sejam comprovadamente da área especifica do curso de graduação do aluno, 
monitorias e programas remunerados internos à UnB.  
 
 Do Processo 
- A DAIA-DEG receberá solicitações de participação no Intercâmbio até no máximo 60 
(sessenta) dias antes do início do período letivo solicitado para admissão no programa;  
- O coordenador do curso na UnB terá o prazo de 8 (oito) dias consecutivos para 
analisar o pedido de matrícula e retornar o processo a DAIA/DEG; 
- No caso do deferimento do pedido, a DAIA-DEG encaminhará o processo à SAA para 
registro de matrícula;  
- Após o registro na SAA, de posse do número de matrícula, o aluno deverá dirigir-se ao 
Departamento com a cópia do deferimento do Coordenador do Curso e assim efetivar 
sua matrícula; 
- Quando da existência de pré-requisito (na UnB) de disciplina solicitada para ser 
cursada durante o período de intercâmbio, cabe ao coordenador do curso de origem do 
solicitante, justificar ao coordenador do curso na UnB sua dispensa, com base na 
equivalência de disciplinas já cursadas na instituição de origem.  
- A DAIA enviará o Histórico Escolar do aluno a sua instituição de origem ao final do 
semestre em curso;  
- No caso de pedido de alunos da UnB, a Coordenação do Curso enviará o processo a 
DAIA/DEG, que o encaminhará a Instituição onde o aluno pretende matricular-se, 
juntamente com a carta de apresentação da Diretoria de Acompanhamento e Integração 
Acadêmica – DAIA;  
-O aluno deverá comunicar através de carta sua desistência do programa ao coordenador 
do curso, que comunicará a DAIA – DEG.  
 
Intercâmbio (exterior)  
O intercâmbio acadêmico discente faz parte da internacionalização do ensino da 
Universidade de Brasília. O objetivo principal é que o aluno conheça a cultura e, na 
maioria das vezes, o idioma de um país estrangeiro enquanto realiza parte de seus 
estudos. 
Por meio dos programas de intercâmbio a UnB visa uma formação mais diversificada 
culturalmente, tanto dos nossos alunos, quanto dos alunos estrangeiros que estudam na 
UnB por meio dos programas. 
Atualmente, a universidade conta com 156 acordos de cooperação ativos. Só no último 
edital, 190 vagas em universidades estrangeiras, em quatro idiomas, foram abertas. O 
edital da INT é único, mas novas vagas são oferecidas com frequência no site da 
assessoria. A recomendação é que os estudantes se mantenham atualizados visitando a 
página da INT (http://www.int.unb.br/). 
 
Os estudantes podem escolher apenas a língua em que querem estudar, que pode ser 
espanhol, inglês, francês ou português. Os alunos devem se candidatar para o mesmo 
curso que faz na UnB. A escolha da universidade é feita pelos candidatos de acordo com 
a classificação.  
Requisitos 
Quem quer participar do programa de intercâmbio deve ser aluno de graduação da UnB 
e ter cursado, no mínimo, 40% dos créditos, não estar na condição de provável 
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formando e não ter 90% dos créditos concluídos. Além disso, deve ter Índice de 
Rendimento Acadêmico (IRA) igual ou superior a três. 
Importante: 
As universidades conveniadas com a UnB isentam os estudantes de pagar taxas. Mas os 
gastos com passagens, hospedagem, alimentação e cursos extracurriculares são de 
responsabilidade do estudante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoria 

Da Natureza e Finalidades 
A monitoria é entendida como instrumento para a melhoria do ensino de 

graduação, através do estabelecimento de novas práticas e experiências pedagógicas que 
visem fortalecer a articulação entre teoria e prática e a integração curricular em seus 
diferentes aspectos. Tem como finalidade promover a cooperação mútua entre discentes 
e docentes e a vivência com o professor e com as suas atividades técnico-didáticas. 

Existem duas categorias de monitores: a dos bolsistas, que terão uma retribuição 
financeira, sob forma de bolsa o valor total de R$ 450,00 dividido em duas parcelas no 
decorrer do semestre, e a dos voluntários, que não terão nenhuma compensação 
financeira pelo exercício de monitoria, ambos contam dois créditos no histórico do 
estudante. 

  
Das Inscrições 

As inscrições para monitoria seguirão rigorosamente os prazos estabelecidos no 
calendário acadêmico. 

Os estudantes devem procurar as secretarias dos departamentos/institutos e 
preencherem o formulário próprio de solicitação de inscrição. 
  
Calendário da Monitoria de Graduação - 1º/2012 

Inscrição de candidatos à monitoria e 
divulgação dos resultados nas unidades 

A critério dos 
colegiados de 
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acadêmicas cursos 

Inscrição e substituições de monitores no 
SIGRA– período em que o sistema estará 
aberto Até 23/03/2012 

Envio à DAIA da listagem dos monitores 
selecionados Até 23/03/2012  

Envio à DAIA da 1ª frequência dos monitores 
voluntários e remunerados. 
(UnBDoc e e-mail: monitoriadaia@unb.br  Até 20/04/2012 

Envio à DAIA da 2ª frequência dos monitores 
voluntários e remunerados. 
(UnBDoc e e-mail: monitoriadaia@unb.br) Até 22/06/20121 

Emissão e distribuição da lista de avaliação de 
monitores aos professores 

A critério dos 
colegiados de 
cursos 

Envio da lista de avaliação dos monitores 
remunerados e voluntários aos postos 
avançados da SAA para apropriação dos 
créditos. Até 10/07/2012 

Início do semestre: 12/03/2012 
Fim do semestre: 14/07/2012 
 

 
Dos objetivos 
- Estimular a participação de alunos dos cursos de Graduação no processo educacional, 
nas atividades relativas ao ensino e na vida acadêmica da universidade; 
- Favorecer a oferta de atividades de reforço escolar ao aluno com a finalidade de 
superar problemas de repetência escolar, evasão e falta de motivação; 
- Criar condições para a iniciação da prática da docência, através de atividades de 
natureza pedagógica, desenvolvendo habilidades e competências próprias desta 
atividade; 
- Propor formas de acompanhamento de alunos em suas dificuldades de aprendizagem; 
- Pesquisar novas metodologias de ensino adequadas ao ensino da disciplina 
participante do programa; 
- Contribuir, através da formação de monitores de ensino, com a formação de recursos 
humanos para o ensino superior; e estimular a participação em projetos de ensino, no 
âmbito da disciplina. 

  
Dos requisitos para participação 
- Ser aluno regularmente matriculado em curso de graduação da Universidade;  
- Ter obtido aprovação na disciplina na qual pleiteia a monitoria, demonstrando domínio 
da mesma; 
- Ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas; 
- Não estar usufruindo de qualquer outro tipo de bolsa remunerada oferecida pela 
Universidade. (para monitores remunerados). 
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Das atribuições dos Departamentos/Institutos 
- Depois de feitas as seleções dos monitores, as secretarias dos departamentos/institutos 
deverão registrar os monitores selecionados no SIGRA, durante o período estabelecido 
no calendário acadêmico; 
- Encaminhar à Diretoria de Acompanhamento e Integração Acadêmica – DAIA, em 
formulário próprio, os dados de cada um dos bolsistas remunerados para confecção das 
duas folhas de pagamentos, via UnBDOC e virtual (E-mail); 
- No final do semestre encaminhar aos postos avançados do SAA as avaliações 
(cumpriu/ não cumpriu) dos monitores remunerados e voluntários para concessões de 
créditos, devidamente assinadas pelos professores responsáveis pelas disciplinas; 
- Enviar a DAIA as frequências dos monitores para registro e acompanhamento. 
  
Do número de bolsas 
- A UnB oferece 1000 bolsas de monitoria semestralmente; 
- O número de bolsas a ser distribuído aos departamentos ou institutos é fixado pelo 
Reitor, considerando-se o disposto no orçamento da Universidade para essa atividade; 
- A distribuição das bolsas entre as coordenações de curso é competência do Decanato 
de Ensino de Graduação - DEG, órgão responsável pelo acompanhamento da execução 
do Programa; 
  
Das seleções dos candidatos 
- A seleção dos estudantes candidatos será de inteira responsabilidade de cada 
departamentos/institutos; 
- Os critérios de avaliação para o exercício das atividades de monitoria serão elaborados 
pelas coordenações de graduação de cada departamento/instituto. 
- O estudante designado monitor será supervisionado pelo professor da disciplina. 
  
Atribuições do Professor responsável 
- Orientar o monitor no desempenho das atividades programadas; 
- Capacitar o monitor no uso de metodologias de ensino/aprendizagem adequadas à sua 
atuação nas atividades propostas; 
- Promover o aprofundamento dos conhecimentos do monitor quanto aos conteúdos da 
disciplina; 
- Avaliar, de forma contínua, o desempenho do monitor através de critérios previamente 
estabelecidos, e que sejam do conhecimento do monitor;  
- Acompanhar o desempenho do aluno nas disciplinas de seu curso, identificando 
possíveis interferências das atividades da monitoria sobre o seu desempenho escolar, a 
fim de evitar comprometimento de seu processo de aprendizagem como um todo. 
  
Do calendário e da inclusão/exclusão de Monitoria 
- Por interesse particular do aluno/monitor; 
- Por indicação do professor da disciplina a qual o monitor está vinculado, após 
aprovação do Colegiado de Curso;  
- Por suspensão imposta ao aluno no período em que se encontrar no exercício da 
monitoria;  
- Por trancamento de matrícula;  
- Por obtenção de frequência inferior a oitenta por cento nas atividades de monitoria, a 
cada mês; 
- Em hipótese alguma será admitida a inclusão de monitoria no SIGRA após a data 
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limite de inclusão estabelecida no calendário acadêmico mesmo que exista ociosidade 
de vagas de monitoria. 
  
Disposições gerais 
- Caberá ao Decanato de Ensino de Graduação - DEG definir um calendário com a 
fixação de prazos, de modo a garantir execução dos processos seletivos, feitos pelos 
departamento/institutos, pagamentos das bolsas remuneradas, bem como a concessão de 
créditos feita pela SAA, no final de cada semestre. 
- Excluir-se-á em qualquer hipótese, a configuração de vínculo empregatício do monitor 
com a Universidade de Brasília – UnB. 
- Os casos omissos serão resolvidos pelo Decanato de Ensino de Graduação – DEG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Coordenadoria de Serviço de Orientação ao Universitário 

Serviço de Orientação ao Universitário - SOU 

O SOU é o órgão de apoio acadêmico e de orientação psicoeducacional criado para 
atender você estudante da UnB. 

 
Na estrutura administrativa da Universidade de Brasília, o SOU é uma das 

coordenações da Diretoria de Acompanhamento e Integração Acadêmica (DAIA) do 
Decanato de Ensino de Graduação (DEG). Está presente em cada um dos campi da 
UnB: no Darcy Ribeiro - Asa Norte, na Faculdade UnB Ceilândia (FCE), na Faculdade 
UnB Gama (FGA) e na Faculdade UnB Planaltina (FUP).  

A missão do SOU é apoiá-lo em seu desenvolvimento acadêmico, pessoal, social 
e profissional, ao longo de sua trajetória acadêmica.  

No SOU você dispõe de acompanhamento acadêmico durante a permanência no 
curso, podendo o atendimento ser individual ou em grupo. O SOU também participa da 
elaboração de políticas institucionais uma vez que dialoga com estudantes, professores e 
funcionários a respeito das relações acadêmicas. 

E o que o SOU faz? 
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• Acolhe, atende e orienta estudantes de graduação em suas dúvidas e questões 
acadêmicas e pessoais, apoiando-os para o pleno desenvolvimento do ser universitário e 
universitária; 
• Identifica obstáculos na estrutura e funcionamento institucional que impeçam o 
desenvolvimento educacional e informa aos órgãos competentes, solicitando 
providências e propondo mudanças que viabilizem melhores condições para o processo 
de ensino-aprendizagem; 
• Apoia os professores e os funcionários na construção de seus papéis de educadores; 
• Colabora com coordenadores de curso na orientação aos estudantes do seu curso; 
• Acolhe os pais ou responsáveis que se interessam e desejam conhecer mais a 
Universidade de Brasília para melhor acompanhar seus filhos e filhas, agora na 
condição de estudantes universitários.  

Com uma proposta interdisciplinar pautada no diálogo e uma equipe 
multiprofissional composta de psicólogos e pedagogos, o SOU atua de modo a 
promover o desenvolvimento integral do universitário, atendendo-o em suas 
necessidades específicas. 

Para conhecer melhor o SOU, eis algumas questões mais presentes nos nossos 
atendimentos: 

A transição do ensino médio para o superior e a chegada à UnB: o movimento de 
acolher e inserir o estudante na UnB e no próprio curso; 
• A orientação quanto às especificidades do curso como currículo, disciplinas, créditos, 
tempo de permanência para se formar, professores, outros setores de atendimento e 
apoio ao estudante na UnB, o sistema de avaliação geral adotada na graduação;  
• As relações interpessoais e os vínculos estabelecidos no decorrer da vida acadêmica; 
• As normas de acompanhamento acadêmico e os procedimentos vigentes na graduação 
como trancamentos de matrícula, mudança de curso, aproveitamento de créditos, 
transferência, dupla opção, mínimo de créditos do curso por semestre, tempo máximo 
de permanência, situação de risco de desligamento, desligamento, reintegração; 
• A participação em atividades complementares à formação acadêmica como estágios, 
bolsas de graduação, de extensão e pesquisa, mobilidade acadêmica (intercâmbio 
nacional) e intercâmbio internacional, tutorias e monitoria;  
• A orientação para os estudos, o rendimento nas disciplinas e o desempenho acadêmico 
geral, a elaboração de plano de estudos que contemple as horas extras de estudo nas 
disciplinas e acompanhamento para o desenvolvimento de novas estratégias de estudos 
adequadas às exigências e realidade do ensino superior;  
• O acompanhamento individual em momentos importantes da vida universitária, entre 
eles a reintegração, a formatura, o início da vida profissional, a continuação dos estudos 
na pós-graduação; 
• O acompanhamento aos estudantes com necessidades especiais juntamente com o 
PPNE, o Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais da UnB; 
• Reflexões sobre os direitos e deveres no contexto universitário; 
• Situações de ordem pessoal e familiar interferindo nos estudos (problemas de saúde 
pessoal ou familiar, saída da casa dos pais, mudança de cidade, de país, problemas de 
ordem financeira e de apoio familiar, envolvimento com drogas lícitas e ilícitas); 
• Demandas de estudantes que trabalham, estudantes que são pais e mães, estudantes 
cuidadores de pais e familiares. 



48 
 
 

 

 Atividades propostas: Encontros no SOU 

No formato de oficinas e rodas de conversa, as atividades são desenvolvidas em 
pequenos grupos para reflexão e troca entre os participantes de suas impressões e 
experiências sobre a vida acadêmica na UnB: são exemplos dessas oficinas: “Eu, 
calouro (a)”, “Eu, universitário (a)”.  

Com quem você vai conversar no SOU? 

No campus Darcy Ribeiro – UnB Asa Norte 
1) Térreo da Reitoria, na DAIA:  
• Coordenadora Psicóloga Aparecida Miranda Cunha 
• Pedagogas Dalva Gomes Gulart 
Contato: 3307 2669 ou sou@unb.br 
Horário de atendimento: das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30. 

2) No ICC SUL, sala AT 152:  
• Psicólogas  
Juliana Regina A. da Nóbrega 
Marina Figueredo Machado 
Fabiana Coelho F. Meira 
Madalena Maria Cavalcante Ribeiro 
Luciana Gomes de Sousa 
• Psicólogo Rodrigo Cyrillo Rodrigues (Estagiário Técnico)  
• Pedagoga Natacha Batista Gomes (Estagiária Técnica) 
• Estagiário de Graduação: Matheus Medeiros de Oliveira 

Formatura 

Como e onde pedir o diploma 

Todos os semestres, a Secretaria de Administração Acadêmica (SAA) fixa a 
relação de prováveis formandos do período nos murais dos postos avançados. Quem não 
encontrar seu nome na lista, deve entrar em contato com o coordenador de graduação 
para verificar o motivo da ausência. 

A solicitação da emissão ou registro do diploma deve ser feita na Secretaria de 
Comunicação Administrativa (SCA), no térreo do prédio da Reitoria, nas datas 
definidas no calendário letivo. O estudante deve preencher um formulário, conferir os 
dados do espelho do diploma e verificar se há débito de documentação. 

Nos casos de dupla habilitação, não é necessário fazer duas solicitações. A 
descrição da conclusão será averbada no verso do diploma. A regra, porém, não vale 
para o estudante que tiver mais de um grau de formação. O bacharelado e a licenciatura 
devem vir em diplomas distintos. 

Para garantir a entrega do certificado de conclusão, o aluno não deve ter débito 
junto à Biblioteca Central (BCE), à Casa do Estudante Universitário (CEU) e a 
laboratórios e órgãos que emprestem equipamentos. 

Para outras informações, entre em contato com a SAA, pelo telefone (61) 3307 
2627. 
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Telefones úteis 
Contatos 
  
Atendimento ao Usuário/Empréstimos 
Telefone: 3107-2680 
E-mail: emprestimos@bce.unb.br 
  
Informações 
Telefone: 3107-2676 
E-mail:  informacoes@bce.unb.br 
  
Núcleo de Informática 
Telefone: 3107-2663 
E-mail:   nit@bce.unb.br  
  
Coleção de Obras Raras/Arquivo Carlos Lacerda 
Telefone: 3107-2684 
E-mail: obrasraras@bce.unb.br 
  
Coleções Especiais/Multimeios 
Telefone: 3107-2674 
E-mail:  colecoes@bce.unb.br 
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Comutação Bibliográfica – COMUT 
Telefone: 3107-2701 
E-mail:  comut@bce.unb.br 
  
Processos Técnicos 
Telefone: 3107-2681/2679 
E-mail:  catalogacao@bce.unb.br 
  
Periódicos 
Telefone: 3107-2683 
E-mail:  periodicos@bce.unb.br 
  
Seleção/Intercâmbio 
Telefone: 3107-2678 
E-mail:  selecao@bce.unb.br 
  
Restauração 
Telefone: 3107-2668 
E-mail:  comut@bce.unb.br 
  
Recolocação 
Telefone: 3107-2677 
E-mail:  restauracao@bce.unb.br 
  
Laboratório de Acesso Digital 
Telefone: 3107-2672 
  
Secretaria da Biblioteca/Direção/Vice-Direção 
Telefone: 3107-2665 
  
Bibliotecas Digitais 
Telefone: 3107-2687/2688 
E-mail:  gid@bce.unb.br 
  
Espaço Cassiano Nunes 
Telefone: 3107-2702  

 
Universidade de Brasília  
Campus Universitário Darcy Ribeiro  
Brasília - DF 
CEP 70910-900 
Telefone geral: (55 61) 3107 3300 / 3350 / 3400 
unb@unb.br 
Reitoria 
Campus Universitário Darcy Ribeiro 
Gleba A, Reitoria 
Brasília - DF 
CEP 70910-900 
Fax: (55 61) 3272 0003 
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Telefone: (55 61) 3307 2600 / 2210 / 2004 / 1750  
 
Vice-reitoria  
Fax: (55 61) 3272 3355 
Telefone: (55 61) 3307 2201 / 2211 / 3272 2001 
 
Graduação 
Fax: (55 61) 3107 0504  
Telefones: (55 61) 3107 0259 e 3107 0261 
deg@unb.br 
 
Pós-graduação 
Telefones: (55 61) 3107 0264/ 0201/ 0263/ 0470 
dppunb@unb.br 
 
Extensão 
Telefones: (55 61) 3107 0309/ 0310  
redex@unb.br 
 
Cespe (vestibular, PAS e concursos) 
Fax: (55 61) 3448 0159  
Telefone: (55 61) 3448 0100 e 3448 0115. 
sac@cespe.unb.br e cespe@unb.br 
 
 
União Nacional dos Estudantes (UNE) 
Lúcia Stumpf  
Telefone: (55 11) 5574 5145 
http://www.une.org.br/ 
 
Associação de Moradores da Colina (AMOCOL) 
Weglisson Medeiros  
Fax: (55 61) 3273 0067 
Telefones: (55 61) 3307 2851 e 3273 8845 
 
Biblioteca Central (BCE) 
Sely Maria de Sousa Costa 
Fax: (55 61) 3107 2700 
Telefones: (55 61) 3107 2665 / 2664 
  
Hospital Universitário (HUB)  
Armando Raggio 
Fax: (55 61)3448 5388 
Telefones: (55 61) 3448 5000/5536 
  
Coordenadoria de Capacitação (Procap) 
Vilma Silva Rodrigues 
Telefones: (55 61) 3307 0436/0439 
procap@unb.br 
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Comissão Disciplinar Permanente 
José Benedito Pinheiro Ribeiro 
Fax: (55 61) 3272 0003 
Telefones: (55 61) 3307 3240 
  
Escola de Informática (INF/CPD)  
Nilton Moreira  
Telefones: (55 61) 3107 6385/6386/6387 
  
Programa de Apoio ao Portador de Necessidades Especiais (PPNE) 
José Roberto Fonseca Vieira 
Fax: (55 61) 3307 2972 
Telefones: (55 61) 3307 2971 / 2972 
ppne@unb.br 
http://www.unb.br/ppne/ 
  
Restaurante Universitário (RU) 
Cristiane Moreira da Costa 
Fax: (55 61) 3274 3362 
Telefones: (55 61) 3107 1073 / 1074 
falaru@unb.br 
http://www.unb.br/ru/ 
  
Serviço de Convênios e Contratos (SCO/DAF)  
Maria de Jesus Queiroz 
Fax: (55 61) 3307 3208 
Telefones: (55 61) 3307 2237 / 3208 / 2677 
redex@unb.br 
http://www.unb.br/portal/administracao/convenios/ 
  
Casa da Cultura da América Latina (CAL/UnB) 
Ana Queiroz 
Fax: (55 61) 3321 5811 
Telefone: (55 61) 3321 5811/3325 6543 
  
Editora UnB 
Lúcia Helena Cavasin Zabotto Pulino 
Fax: (55 61) 3035 4230 
Telefones: (55 61) 3035 4200 
editora@unb.br 
http://www.editora.unb.br/ 
http://www.livrariauniversidade.unb.br/ 
 
Instituto de Ciências Política (IPOL)  
Marilde Loiola de Menezes 
Telefones: (55 61)3107 0775/0776/0777/0779 
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diretoriaipol@unb.br 
http://www.unb.br/pol/ 
Coordenadora: Graziela Dias Teixeira 
Telefones: (61) 3307 2865/2866 
cienciapolitica@unb.br 
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