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Apresentação  
 

Cara e caro estudante, 

 

Seja bem-vindo/a ao Programa de Pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e 

Escolar – PGPDE. 

Este Manual foi criado com o objetivo de apresentar aos estudantes as atividades do 

Programa. Ele sintetiza informações básicas a fim de familiarizar a estrutura e o funcionamento do 

PGPDE à organização discente.  

É importante atentar que o Manual do Estudante é meramente informativo, não sendo um 

documento normativo do PGPDE. Recomenda-se a leitura do Regulamento do Programa, suas 

Resoluções específicas e demais documentos e orientações no site do PGPDE 

<http://www.pgpds.unb.br> 

 

Boa leitura! 

 

 

Organização: 

Claisy Maria Marinho Araujo: Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Psicologia do 
Desenvolvimento e Escolar – PGPDE. 

Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira: Vice coordenadora do Programa de Pós-graduação em 
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar – PGPDE. 

Rute Nogueira de Morais Bicalho: Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Psicologia do 
Desenvolvimento e Escolar – PGPDE. 

  

http://www.pgpds.unb.br/
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Histórico e contextualização do Programa 
 

 

Você sabia que a 

Universidade de Brasíl ia 

(UnB) é a única 

universidade pública federal 

do Distr ito Federal e a 

maior da região Centro 

Oeste? Ela é considerada 

referência no Brasil  e no 

exter ior.  

 
 

 

Desde 1964, o Instituto de Psicologia da UnB oferece curso de Pós-graduação. No período 

entre 2005 e 2007, a partir da recomendação da CAPES, o Programa passou por grandes 

reformulações; os quatro Departamentos do Instituto de Psicologia (IP) criaram seus respectivos 

Programas stricto sensu (Mestrado acadêmico e Doutorado). O Programa de Pós-graduação em 

Psicologia do Desenvolvimento e Escolar (PGPDE) foi um desses novos programas, surgindo, 

naquela época (em 2006), com o nome de Programa de Pós-graduação em Processos de 

Desenvolvimento Humano e Saúde (PGPDS).  

Desde seu início, o Programa ofertou os cursos acadêmicos de Mestrado e Doutorado, 

constituindo-se como referência de qualidade na região central do país para a formação de 

psicólogos, professores e profissionais, que se especializam na interface das áreas da Psicologia, 

e Educação. Houve uma reorganização pedagógica e administrativa e, durante os anos seguintes, 

até 2016, foram realizadas reestruturações na organização curricular, nas legislações internas, na 

gestão das atividades e em planejamentos coletivos para aumento da produção e titulação de novos 

pesquisadores. Em junho de 2016, com o foco sendo orientado às áreas de Desenvolvimento 

Humano e Psicologia Escolar, a reforma do Programa foi aprovada no Decanato de Pesquisa e 

Pós-graduação da UnB.  

A partir dessa mudança, o currículo foi reestruturado, orientando-se pelo compromisso com 

o perfil do discente a ser formado, com ênfase no aprofundamento teórico e metodológico a partir 

da ciência psicológica. Esse perfil, nos cursos de Mestrado e Doutorado, é voltado, principalmente, 

para a pesquisa e a docência no ensino superior, mas considerando, também, a preparação no 

âmbito das políticas públicas e da gestão. O regulamento e a concepção do Programa se coadunam 

ao Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPPI) da Universidade de Brasília (UnB). 

O PGPDE tem atualmente, 16 docentes. Além da docência de aulas na Pós-graduação e na 

graduação, também são responsáveis por atividades de pesquisa, orientação, produção, gestão, 

tarefas administrativas, representações em colegiados e órgãos institucionais e externos à 

Universidade, projetos de extensão, consultorias, editorações, emissão de pareceres, participação 

em bancas, participação em eventos e associações científicos e profissionais, entre outras 

atividades complementares. O trabalho, esforço e compromisso dos docentes do PGPDE foi 

reconhecido em mérito quando da última avaliação quadrienal da CAPES, em 2016, a nota do 

Programa aumentou para 5.  
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Para saber mais sobre os docentes vinculados ao programa, acesse o site do PGPDE 
<http://www.ip.unb.br/index.php?option=com_contact&view=category&id=150&Itemid=439> 

 

No âmbito da UnB, atividades acadêmicas ocorrem entre docentes do PGPDE e de outros 

programas de Pós-graduação (PPG). O PGPDE atua, ainda, junto aos organismos governamentais 

estaduais e federais, desenvolvendo cooperação, assessoria e inserção política.  

O PGPDE tem contado com Pós-doutorandos que participam de atividades de ensino, 

pesquisa, docência, reuniões e estudos de grupos nos laboratórios, acompanhamento de projetos 

de pesquisa de mestrandos, doutorandos, bolsistas de iniciação científica e discentes da graduação, 

além de elaborarem produção científica.  

O Programa têm intercâmbios nacionais por meio de ações conjuntas com pesquisadores e 
Instituições de Ensino Superior (IES) e entre membros dos Grupos de Trabalho (GT) da Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia (Anpepp). As atividades de intercâmbio 
nacional geram mobilidade acadêmica de discentes e docentes, colaboração em pesquisa, 
participação em disciplinas a distância, agendas de eventos e publicações. 

No cenário internacional, o Programa tem atuação contínua desde sua criação. De modo, 

atividades em intercâmbio têm contribuído para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e 

estudos; produção conjunta; participação em eventos científicos; aulas e atividades de formação 

em pesquisa; cotutelas e co-orientações. A internacionalização se fortalece e institucionaliza com 

parcerias de cooperação internacional, especialmente com os países da Europa, América do Norte 

e América do Sul.  

Em 2019, o PGPDE foi contemplado no Programa de Internacionalização da UnB, aprovado 
no edital CAPES/PRINT, fortalecendo parcerias, missões, produções e mobilidade discente e 
docente. 

 

  

http://www.ip.unb.br/index.php?option=com_contact&view=category&id=150&Itemid=439
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Linhas e projetos de pesquisa 
 

Você sabia que o PGPDE se 

organiza em uma única área 

de concentração, duas 

l inhas de pesquisa e três 

laboratór ios, os quais  

agregam docentes e 

discentes em diferentes 

at iv idades? 

 

 

A concepção e as orientações gerais da organização pedagógica do PGPDE, em 

convergência com o Projeto Político-Pedagógico Institucional da UnB, indicam a confluência dos 

eixos de ensino, pesquisa, extensão e gestão na formação dos egressos. A organização do 

Programa se apresenta com uma única área de concentração, identificada como Desenvolvimento 

Humano e Educação, duas linhas de pesquisa e três laboratórios. 

 

Linhas de pesquisas 

 Processos de Desenvolvimento e Cultura: tem o objetivo de investigar diferentes dimensões 
da relação entre desenvolvimento humano e cultura. O interesse desdobra-se em algumas 
tendências investigativas, inter-relacionadas e complementares, que se expressam nos 
temas e objetivos dos projetos de pesquisa em andamento: desenvolvimento dos processos 
e funções psicológicas semioticamente mediadas (linguagem, cognição, afetividade, 
memória, imaginação, estética, processos criativos etc.); trajetórias de desenvolvimento 
humano no curso de vida, considerando as dimensões pessoais, socioinstitucionais e 
culturais ao longo da ontogênese; desenvolvimento do senso de si, que envolve o estudo de 
temas como self, identidade e subjetividade.  

 Processos Educativos e Psicologia Escolar: tem de investigar a formação e atuação em 
Psicologia Escolar como área de pesquisa e de produção de conhecimento, inserida em 
campos de trabalho educativo, formais e informais. Essa linha também orienta estudos 
acerca da influência dos processos psicológicos de desenvolvimento em diferentes 
contextos e modalidades educativas. Os temas que orientam a produção de conhecimento 
nessa linha de pesquisa relacionam-se a: formação e atuação em psicologia escolar, 
contextos emergentes em psicologia escolar, políticas públicas, processos de ensino-
aprendizagem, formação e atuação docente, formação e atuação profissional, inclusão 
social e educacional, educação especial, altas habilidades e superdotação, etc. 

 

Laboratórios 
 Laboratório de Psicologia Cultural (LabMis) 

 Laboratório de Psicologia Escolar (LabPE) 

 Laboratório de Psicologia no Espaço Público e suas Interdisciplinaridades (Ágora Psyché) 
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Os três laboratórios desenvolvem atividades de Pós-graduação, de graduação, de colaboração 
internacional em pesquisas e mobilidade, projetos de extensão no formato de cursos, palestras, 
assessorias e Projetos de Extensão de Ação Contínua nas áreas da Psicologia do Desenvolvimento 
e Psicologia Escolar, que se articulam às linhas de pesquisa e aos projetos de pesquisa. 

As atividades são desenvolvidas nos Laboratórios e envolvem: discussão de temas de 
interesse comum; reuniões com professores visitantes nacionais e estrangeiros; discussão de 
projetos e informações empíricas; reuniões sistemáticas de grupos de pesquisa; atividades 
individuais ou grupais de estudo, análise, discussão e apresentação de pesquisa; preparação de 
material para estudo, pesquisa, apresentações, consultorias, assessorias, organização de eventos 
científicos; preparação de teses, dissertações e publicações (artigos, livros, resumos, painéis, entre 
outros); realização de oficinas, seminários, palestras. 

 

Para saber mais sobre sobre os principais temas de investigação dos Laboratórios e suas 
atividades, visite a nossa página web <http://www.pgpds.unb.br/#> 

 

  

http://www.pgpds.unb.br/
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Objetivos 
 

Você sabia que o PGPDE 

coloca ênfase na formação 

de futuros pesquisadores e 

docentes para atuação no 

ensino super ior? Observe,  a 

seguir,  os objet ivos 

específ icos dos cursos de 

Mestrado e Doutorado. 

 

 

Geral 

O curso de Mestrado tem como objetivo enriquecer a formação acadêmica e desenvolver a 
capacidade de realizar, analisar e discutir pesquisas científicas sobre os temas que compõem as 
duas linhas de pesquisa do programa, tendo em vista a preparação dos egressos para o exercício 
da docência no ensino superior.  

O curso de Doutorado objetiva preparar pesquisadores e docentes para o ensino superior, 
proporcionando uma sólida formação científica que possibilite o desenvolvimento e produção de 
pesquisa original, com autonomia, bem como a capacidade de análise crítica e de inovação no que 
tange à produção de novos conhecimentos e perspectivas teórico-epistemológicas em sintonia com 
a produção científica internacionalmente reconhecida.  

 

Específicos 

Aplicam-se para mestrandos e doutorandos, com níveis de aprofundamento, avaliações e 
exigências diferenciados, de acordo com as atividades de formação e de pesquisa em cada curso. 

 Formar pesquisadores nas áreas de Psicologia do Desenvolvimento e Psicologia Escolar 
para o trabalho com integridade científica, alicerçado no rigor científico, ético e crítico.  

 Colaborar para ampliação do pólo de produção e disseminação de conhecimento no que 
tange aos Processos de Desenvolvimento e Educação, visando à consolidação qualificada 
de novos pesquisadores e docentes.  

 Formar pesquisadores-docentes para atuação no Ensino Superior nas áreas de Psicologia 
do Desenvolvimento e Psicologia Escolar, e para a orientação de estudantes nos diferentes 
níveis de formação científica e profissional. 

 Fomentar a parceria graduação e Pós-graduação, visando compartilhar o conhecimento e a 
inovação científica e tecnológica.  

 Consolidar intercâmbios e estabelecer novas parcerias com instituições de pesquisa e 
ensino nacionais e internacionais, que possibilitem ampliar a produção de conhecimento nas 
áreas da Psicologia do Desenvolvimento e da Psicologia Escolar, em interface com a 
Educação e as Ciências Humanas. 

 Fomentar a inovação nas pesquisas multi e interdisciplinares, apoiando docentes e 
discentes na abordagem criativa dos fenômenos em investigação, por meio de novas 
metodologias, teorias e epistemologias, que incrementem a qualidade e visibilidade do 
conhecimento produzido, no contexto nacional e internacional. 
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 Promover a formação de pesquisadores e docentes comprometidos com a mitigação das 
diferenças e desigualdades nas condições de desenvolvimento, socialização e de educação, 
colaborando com a avaliação e produção crítica e cooperativa de políticas públicas e 
serviços promotores da cidadania.  

 Promover o uso de tecnologias digitais inovadoras e potencializadoras dos processos de 
ensino e aprendizagem na área da Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano e 
Cultura. 

 Desenvolver tecnologias sociais e de avaliação crítica que visem à democratização do bem 
público (conhecimento, política e direitos), com foco nos espectros sociais tradicionalmente 
desfavorecidos.  

 Colaborar com as comunidades locais, regionais e nacionais, (articulando pesquisa, 
extensão e ensino com serviços, assessorias e consultorias), visando a inserção discente, 
docente e de egressos, por meio da investigação e construção de práticas inovadoras com 
as e nas comunidades, com base em estudos e pesquisas sobre temas contemporâneos e 
de relevância social. 
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Perfil do egresso 
 

Você sabia que o Programa 

mantém uma inic iat iva 

interna de acompanhamento 

de egressos,  por meio de 

redes estabelecidas com os 

or ientadores? 

 

 

Acompanhamento 

As informações coletadas pelo Programa, indicam que os egressos do PGPDE atuam em: 
pesquisas, geralmente dando continuidade em cursos de Doutorado ou Pós-Doutorado; docência, 
Instituições de Ensino Superior públicas ou privadas; sistemas educativos nas suas diversas 
modalidades e níveis; empresas; ministérios; órgãos públicos federais e estaduais; organizações 
não governamentais; outros. A inserção dos egressos em diferentes espaços de atuação indica que 
o perfil e as competências definidas pelo Programa estão sendo desenvolvidas. 

Pretende-se que o egresso consiga, ao final do curso, identificar, mobilizar e utilizar 
conhecimentos, saberes, habilidades, afetos, crenças, princípios, posturas, comportamentos, nas 
relações e em ação, no processo de desenvolvimento humano. Para tanto, as competências foram 
entendidas como um conjunto diversificado de recursos científicos, individuais e socioculturais, que 
deveriam ser mobilizados pelos discentes com intencionalidade, de forma articulada e 
interdependente, em situação de formação ou exercício profissional. 

Apresentam-se, a seguir, o perfil e as competências esperados, em níveis de 
aprofundamento diferente para egressos de Mestrado e Doutorado do PGPDE. 

 

Característica do perfil 

 Apropriação da produção histórica da ciência e da Psicologia, nas dimensões 
epistemológicas, teóricas, metodológicas, históricas, sociais, culturais, artísticas. 

 Conhecimento de múltiplos referenciais ontológicos, epistemológicos, conceituais, teóricos 
e metodológicos relacionados à ciência e à Psicologia.  

 Compreensão crítica e análise histórica da conjuntura social, política e econômica.  

 Comunicação facilitadora de diálogo, escuta, encontro, alteridade. 

 Autonomia e protagonismo no planejamento e desenvolvimento de ações autorais 
relacionadas à pesquisa e à construção do conhecimento como pesquisador. 

 Responsabilidade e compromisso com a sua formação e educação continuada e 
permanente. 

 Autonomia pessoal, capacidade de criar e produzir, resolver problemas e tomar decisões 
com responsabilidade. 

 Postura ética, reflexiva e crítica nas ações e relações, no uso e divulgação de informações 
e resultados de pesquisa e produção científica. 
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 Comunicação solidária e ética entre discentes e docentes do Programa, baseada em 
respeito e cooperação, visando qualidade das ações e relações. 

 Compromisso com aprimoramento profissional, de forma ética e responsável. 

 Disponibilidade para articular atividades relacionadas à pesquisa com projetos de ensino, 
atividades gerais do laboratório e do PGPDE entre outras, com iniciativa e engajamento.  

 Pro-atividade, responsabilidade, compromisso com seu projeto e com o grupo. 

 Capacidade para elaborar e conduzir pesquisas e orientar futuros pesquisadores. 

 Capacidade para elaborar e conduzir ações de docência no ensino superior. 

 Apropriação de teorias e métodos para desenvolver atividades de pesquisa e de docência 
universitária. 

 Comunicação clara, escrita e oralmente, articulando argumentos consistentes na redação 
científica. 

 Persistência e perseverança na realização das ações definidas, demonstrando 
comprometimento com a finalização dos trabalhos com qualidade e no prazo determinado. 

 

Científicas 

 Conhecer fundamentos filosóficos, epistemológicos, teóricos, conceituais e metodológicos 
das diversas matrizes da Psicologia e de áreas afins. 

 Avaliar criticamente as linhas de pensamento em Psicologia e áreas afins, demonstrando 
conhecimento das bases epistemológicas, teóricas e metodológicas presentes na 
construção da pesquisa.  

 Conhecer fundamentos, pressupostos, teorias e metodologias ligadas à Psicologia do 
Desenvolvimento e à Psicologia Escolar. 

 Conhecer o PGPDE (funcionamento, dinâmica, proposta curricular, linhas de pesquisa) e o 
trabalho do orientador (produções, projetos). 

 Saber estabelecer diálogos entre sua filiação teórico-metodológica e outras teorias e áreas, 
internas e externas à Psicologia.  

 Utilizar adequadamente os métodos de investigação científica.  

 Utilizar adequadamente métodos de pesquisa qualitativa.  

 Utilizar adequadamente métodos de pesquisa quantitativa.  

 Utilizar adequadamente os recursos da escrita, da informática, da estatística para 
preparação, análise e apresentação de dados de pesquisa. 

 Saber como planejar aulas. 

 Utilizar recursos metodologias diversificadas e amparadas em evidências para ministrar 
aulas. 

 Utilizar recursos diversificados e amparados em evidências para avaliar a produção discente. 

 Avaliar criticamente as aulas que ministra. 

 Promover, em sala de aula, um ambiente no qual o estudante se sinta seguro e valorizado. 

 Apresentar entusiasmo pela atividade docente. 

 Acompanhar e orientar os estudantes de Pós-graduação envolvidos em atividades de ensino. 

 

Técnicas/metodológicas 

 Identificar, definir e formular temas, problemas, questões de investigação científica, com 
clareza, coerência e ética nas decisões metodológicas e interpretação de resultados. 

 Elaborar projetos de pesquisa criativos, inovadores, socialmente relevantes e que 
expressem coerência entre objeto de estudo, referenciais teóricos e escolhas metodológicas. 

 Levantar, de forma independente, informação bibliográfica relevante em bases de dados 
bibliográficos, indexadores e demais fontes científicas especializadas por intermédio de 
meios convencionais, eletrônicos e outros, sendo capaz de sintetizar e sistematizar 
informações com clareza de objetivos. 

 Planejar e realizar, de acordo com o problema, objetivos e contextos de pesquisa, 
estratégias de construção de informações como entrevistas, questionários, observações e 
outros procedimentos.  
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 Elaborar relatórios de pesquisa, artigos científicos, ensaios, dissertação, tese, 
apresentações escritas e orais, outras produções científicas, de acordo com as normas da 
APA. 

 Ser capaz de sintetizar e sistematizar teorias com clareza de objetivos, visando contribuir, 
de modo significativo e sistemático, para a área de conhecimento do Programa. 

 Apresentar domínio de leitura, comunicação e produção em língua inglesa. 

 Ampliar o alcance das pesquisas e estudos científicos para produzir articulação e abertura 
para novas demandas pessoais, coletivas e institucionais da sociedade.  

 Saber argumentar teoricamente, produzir inferências a partir da empiria e expressar-se em 
produção escrita, de forma correta e autoral. 

 Observar, descrever, analisar e interpretar comunicações verbais e não-verbais como fontes 
de acesso a processos subjetivos e intersubjetivos, no contexto de pesquisa. 

 Apresentar trabalhos científicos em modalidades diversas, em eventos nacionais e 
internacionais, ao longo do processo de formação 

 Desenvolver atividades específicas à prática docente (planejar e dar aulas, escolher 
metodologias de ensino e processos avaliativos, outros), na forma de monitoria, estágios de 
docência e atividades de extensão.  

 Comprometer-se com práticas de pesquisa relevantes socialmente, coadunadas a 
problemas sociais e coerentes com o desenvolvimento da Psicologia, comprometendo-se 
com o enfrentamento e respostas a problemas reais. 

 Expressar-se com clareza e precisão, escrita e oralmente, analisando, refletindo e 
articulando teorias e argumentos com base nas normas da redação científica.  

 Desenvolver pensamento crítico e criativo. 

 Participar de processos grupais, internos aos laboratórios e no coletivo do Programa, 
contribuindo para objetivos comuns. 

 

Transversais 

 Apresentar sensibilidade, curiosidade, abertura para pensar, imaginar e criar, buscando 
aprimoramento contínuo, para além da sua própria pesquisa. 

 Evidenciar crescente organização, planejamento, autonomia e disciplina no trabalho em 
geral. 

 Ser criativo para buscar soluções viáveis e inovadoras para resolução de problemas ao 
longo do processo da pesquisa. 

 Exercitar constante questionamento reflexivo e crítico sobre suas decisões, ações, 
escolhas e posturas, ciente das próprias potencialidades e limitações. 

 Desenvolver generosidade, flexibilidade, humildade, empatia e solidariedade nas relações 
acadêmicas e com participantes de pesquisa. 

 Persistir e perseverar, a despeito de insucessos circunstanciais. 

 Apresentar postura proativa e autônoma. 

 Colaborar com projetos de colegas ou atividades de estudantes de outras modalidades de 
ensino vinculados aos laboratórios, orientando, cooperando e disponibilizando seus 
saberes.  

 Refletir e comprometer-se com seu próprio processo de desenvolvimento e aprendizagem 
para superar obstáculos e implicar-se no contínuo aperfeiçoamento. 

 Gerenciar tempo para coordenar o cumprimento do cronograma de pesquisa com as 
demais atividades formativas, pessoais e de lazer. 

 Acolher críticas e avaliações, e trabalhar com bom humor e otimismo.  

 Analisar e avaliar situações do contexto de trabalho para a tomada de decisão.   

 Apresentar compromisso ético, como pesquisador e cidadão, em relação à qualidade da 
ciência, do Programa e da própria pesquisa. 

 Buscar rever conhecimentos, crenças e pontos de vista a partir de novas orientações, 
informações ou atualizações.  

 Respeitar hierarquias. 

 Comprometer-se com uma atuação cidadã, com responsabilidade política, social e 
ambiental.  



 

 

 13 

 Pautar-se pelo reconhecimento do esforço social e recursos públicos (orçamento, bolsas e 
outros) necessários ao fomento da Pós-graduação.  

 Conhecer as normas internacionais, nacionais e do PGPDE sobre propriedade intelectual, 
plágio e autoplágio.  

 Desenvolver o senso de pertencimento à comunidade acadêmica do Programa, 
considerando a diversidade humana e os objetivos coletivos. 

 

Em síntese, no PGPDE, o perfil e as competências aderem aos objetivos e linhas de 
pesquisa, enfatizando a preparação para a pesquisa e a docência no Mestrado e Doutorado, com 
base em conhecimentos científicos e no desenvolvimento de competências transversais.  

No Mestrado as características do perfil e das competências científicas, metodológicas e 
transversais voltam-se tanto para o aprimoramento do exercício da profissão quanto à ampliação 
do conhecimento científico sobre um tema de interesse acadêmico, estimulando a reflexão teórica 
de forma coerente com a preparação para a atuação docente e as atividades de pesquisa.  

Para o Doutorado, perfil e competências enfatizam o desenvolvimento de pesquisa científica 
em alto nível, de forma autônoma, independente e criativa. O futuro doutor deverá dominar 
conhecimentos teóricos e metodológicos aliados a várias competências transversais. A ênfase da 
formação recai para a identificação e o planejamento de questões de investigação científica que 
levem o doutorando a formular, de maneira inovadora, uma tese com segurança nas várias etapas 
do processo de pesquisa. Ele será levado a desenvolver um perfil que o capacite, ainda, para 
orientar pesquisas futuras, compromisso com a ampla divulgação do conhecimento e para a 
docência no ensino superior. 
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Proposta curricular 
 

Você sabia que a 

conf iguração do Programa, 

desde 2016, é mais 

condizente ao perf i l  e 

expert ises dos docentes, 

que desenvolvem proje tos 

vinculados integralmente às 

l inhas de pesquisa e à 

proposta curr icular? 

 

 

A proposta curricular passou a ser orientada para a colaboração em pesquisa e para o 
desenvolvimento de estudos e projetos. Apesar da maior parte das atividades ocorrerem 
conjuntamente nos cursos de Mestrado e Doutorado, as exigências são distintas, de acordo com os 
objetivos propostos. Confira a seguir! 

 

Atividades Comuns e Trajetórias de Formação 

 

 Atividades contínuas de acolhimento: 

 
 No início do semestre. 

 Ao longo do semestre. 
 

 Atividades contínuas de acompanhamento dos discentes: 

 
 Sob a responsabilidade da coordenação, de orientadores e participantes dos 

laboratórios. 
 

 Disciplinas: 

 
 Obrigatórias e optativas: oferta contínua em forma individual ou coletiva. 

 Intralaboratoriais (creditadas e com oferta contínua, optativas). 

 Interlaboratoriais (creditadas e com oferta contínua, optativas). 
 

 
Participação de discentes em congressos nacionais e internacionais, em missões e 
visitas técnicas: 

  Articulação em cada laboratório. 
 

 Créditos: 

 

 Mestrado => total de 28 créditos, os quais devem integralizados entre, no mínimo, 
doze meses e, no máximo, 24 meses.  

 Doutorado => total de 36 créditos, os quais devem ser integralizados entre, no 
mínimo vinte e quatro meses e, no máximo, quarenta e oito meses. 
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Diferentemente do Mestrado, o curso de Doutorado não tem disciplinas obrigatórias. O 
estudante pode cursar os créditos entre as disciplinas do Programa, de outros cursos de Pós-
graduação da UnB ou, eventualmente, de outras IES.   

Caso o estudante participe de duplo Doutorado, o exame de qualificação e a coleta de dados 
deverão ocorrer antes do início do terceiro ano, juntamente com início da estadia na outra 
universidade. Se o plano de trabalho do estudante prever o Doutorado-sanduíche, o Regulamento 
do Programa orienta que o exame de qualificação ocorra até o 5º semestre, sugerindo que o 
discente inicie seus estudos na universidade parceira até o segundo semestre do terceiro ano. Para 
os doutorandos que obtiverem bolsa, é exigido que cumpram um ano em atividades de docência, 
ressaltando-se a expectativa quanto ao nível de conhecimento e especialização requerido à atuação 
cientifica, docência e orientação de pesquisa na graduação ou na Pós- graduação, acompanhado 
do orientador. 

 

Estrutura Curricular 

Tendo como norte assegurar a formação necessária à área de concentração e às linhas de 
pesquisa do programa, a estrutura curricular do PGPDE organizou os componentes disciplinares 
em categorias. As disciplinas ofertadas abordam um conjunto de temas e tópicos específicos aos 
objetivos do PGPDE, no sentido de possibilitar uma trajetória sólida, desde discussões das 
questões clássicas em Psicologia a estudos e vivências atualizadas, relacionadas à especificidade 
das perspectivas do Programa acerca dos temas contemporâneos. Observe, a seguir, as 
especificidades.  

 

Para conhecer as disciplinas, créditos e ementas, acesse a nossa página web: 
<http://www.pgpds.unb.br/images/PGPDSSITE/SELECOES/SELECAO_2016-
2017/Discplinas_do_Programa_AP%C3%93S_NOVO_REGULAMENTO.pdf> 

 

 

 Disciplina de Estágio Supervisionado em Prática de Ensino: 

 

Provê a oportunidade da experiência docente, sob tutoria, em disciplina de graduação 
afinada ao seu tema de pesquisa, bem como a orientação de monitores de graduação. 
O discente é acompanhado pelo professor orientador desde a etapa do planejamento do 
curso, o desenvolvimento de estratégias de ensino- aprendizagem, de avaliação ao 
longo do curso e de todas as atividades relativas à docência em sala de aula. A criação 
da disciplina Estágio Supervisionado em Prática de Ensino 3, específica ao Doutorado, 
oportuniza ampliar a atuação do doutorando em parceria com o orientador, em 
disciplinas de Pós-graduação. 

 

 Disciplinas de oferta individual: 

 
Estudo e Pesquisa em Psicologia 1, 2 e 3 (para o Mestrado e Doutorado) e 4, 5, e 6 
(somente Doutorado), têm por objetivo possibilitar o desenvolvimento das atividades do 
trabalho de campo do projeto de pesquisa, sob orientação. 

 

 Disciplinas de Estudos Laboratoriais e Interlaboratoriais: 

 

Caracterizam-se como uma inovação na proposta curricular do Programa e fazem parte 
das ações de ensino, pesquisa e extensão dos três laboratórios. São disciplinas 
ofertadas semestralmente, por um ou mais professores do laboratório, cujas propostas 
podem focar em temas específicos ou transversais a vários objetos de pesquisa, bases 
teóricas ou metodológicas. 

 

 Disciplinas de domínio conexo: 

 Visam promover a integração e interdisciplinaridade entre áreas do conhecimento e dos 
programas da própria universidade, bem como entre outras universidades, ampliando as 
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possibilidades teóricas e metodológicas para os temas ou abordagens específicas do 
projeto de pesquisa de cada estudante, tanto do Mestrado quanto do Doutorado. 

 

 Disciplinas de elaboração de tese/dissertação: 

 

Consistem na escrita do relatório de pesquisa e fazem parte dos semestres finais do 
percurso formativo. Essa é uma possibilidade que os estudantes têm de um componente 
curricular exclusivamente destinado ao processo de escrita, como parte fundamental da 
elaboração do conhecimento científico. 

 

 Disciplina de Monitoria II: 

 

É uma atividade de ensino realizada pelos estudantes em uma disciplina da Pós-
graduação, supervisionada pelo docente responsável. É regulamentada por normativa 
específica do Decanato de Pós-graduação da Universidade de Brasília. Pode ser 
realizada em parceria com um colega do Programa, o que possibilita aos Pós-
graduandos envolvidos vivenciarem uma atividade colaborativa em preparação para a 
co-docência. 

 

Atividades Complementares 

O PGPDS promove, regularmente, debates e diálogos com pesquisadores e com a 

sociedade civil sobre resultados de pesquisa, trajetórias de pesquisadores e assuntos de interesse 

contemporâneo. O corpo docente e discente participa anualmente de várias reuniões dentro e fora 

do Distrito Federal como congressos, simPósios, rodas de conversa; os professores são convidados 

para consultorias, conferências, produção de materiais, palestras, entrevistas e outros, nas áreas 

de suas expertises. Há participação, ainda, em diversas atividades advindas de parcerias e acordos 

de cooperação internacionais.  

   

  



 

 

 17 

Infraestrutura 
 

Você sabia que as 

instalações do Programa se 

extendem para outros 

espaços do Inst ituto de 

Psicologia (IP) ,  como o 

Int ituto de Biologia, o CPD 

e o CDT? 

 

 

Recursos didáticos-tecnológicos 

Para além do Instituto de Psicologia, o PGPDE também utiliza diferentes espaços disponíveis 
na Universidade. Os laboratórios, salas de professores, salas de reunião e secretaria do programa 
têm acesso à internet (via Rede UnB) e wifi e têm materiais e equipamentos necessários à 
manutenção dos serviços ofertados. No período de ensino presencial, o Instituto de Psicologia, 
atende às necessidades de pesquisa de docentes e Pós-graduandos disponibilizando os terminais 
no Laboratório de Ensino de Psicologia via Informática (LEP/IP), que oferta também assinatura 
institucional dos principais softwares utilizados para análises de dados de pesquisa empírica. 

 

Ensino a Distância 

Os cursos de Mestrado e Doutorado do PGPDE funcionam na modalidade presencial, mas, 
a partir da pandemia do Covid-19, o trabalho tem sido realizado de forma remota. A Universidade 
de Brasília mantém, na Plataforma Moodle, o Ambiente Aprender – um AVA (Ambiente Virtual de 
Aprendizagem), que utiliza recursos digitais para apoio à aprendizagem presencial aplicados ao 
ensino de graduação e Pós-graduação.  

Esse ambiente e outros (Teams, Zoom, Meet, etc.) são utilizados pelos professores tanto 
nas disciplinas do PGPDE como para orientação de estudantes que se encontram realizando 
atividades de Doutorados sanduíches, para reuniões entre grupos nacionais e internacionais de 
pesquisa e videoconferência. A utilização de recursos virtuais tem favorecido a participação de 
colaboradores brasileiros e estrangeiros na formação e atualização dos discentes e docentes. 

Também são utilizadas várias plataformas de dados: <https://bce.unb.br/>, <http://www-
periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php?>, Scopus, Scielo, IBICT, entre 
outros. Os docentes também buscam disponibilizar as produções em diferentes sites na internet, 
como no Google acadêmico, researchgate, academia.edu, e repositório da UnB 
<https://repositorio.unb.br/> 

 

Biblioteca 

A Biblioteca Central da UnB (BCE) tem como principal objetivo promover e garantir à 
comunidade universitária o acesso à informação científica e ao compartilhamento do conhecimento 
científico no âmbito do Sistema de Bibliotecas da UnB, contemplando o ensino, a pesquisa e a 
extensão. Ela está localizada no campus do Plano Piloto e funciona sete dias na semana (de 7h às 
23h45 em dias úteis, e de 8h às 17h45, nos finais de semana), sendo muito acessível ao público. 

https://bce.unb.br/
http://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php
http://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php
https://repositorio.unb.br/
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Trata-se da maior biblioteca pública da região Centro-Oeste, com acervo superior a 1,5 milhão de 
volumes. 

Além da Biblioteca Central, há ainda nos outros campi da UnB a Biblioteca da Faculdade 
UnB Gama (FGA), Biblioteca da Faculdade UnB Ceilândia, Biblioteca da Faculdade UnB Planaltina, 
Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU/Cediarte), Biblioteca do Hospital 
Universitário de Brasília. 

A BCE-UnB dispõe de um portal de internet atualizado, que permite a consulta eletrônica a 
todo o seu acervo, a pesquisa bibliográfica em sites de busca e bancos de dados (com volume 
superior a 7 mil bases de informação), em especial, o Portal de Periódicos Capes. São cerca de 
cinquenta bases de dados específicas de Psicologia disponíveis via portal de Periódicos Capes, 
podendo quintuplicar, caso se considere também as bases de dados que permitem o acesso a 
conhecimento científico relevante para a área de Psicologia e afins (Filosofia, Sociologia, Educação, 
Antropologia, Ciências da Saúde etc.). Além daquelas que são acessíveis via portal de periódicos 
Capes, outras Bases de Dados são de relevância para as linhas de pesquisa do Programa. 

Outras fontes de recursos relevantes para as atividades de pesquisa do PGPDE são os 
acervos bibliográficos específicos dos laboratórios (obtidos mediante doação, permutas ou através 
de recursos de pesquisa) e dos próprios dos docentes do Programa.  

Os estudantes também têm tido acesso ao estudo de línguas oferecido pela Escola de 
Línguas da UnB (UnB Idiomas). <http://www.unbidiomas.unb.br/> 

 

Para conhecer a estrutura da Biblioteca e obter outras informações, acesse o site: 
<https://bce.unb.br/> 

  

http://www.unbidiomas.unb.br/
https://bce.unb.br/
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Rotinas Acadêmicas 
 

Você sabia que o Programa 

oferece um conjunto de 

or ientações sobre a rot ina 

estudant i l,  v isando facil itar 

a trajetór ia acadêmica dos 

estudantes? 

 

 

Ingresso e matrícula em disciplinas do Programa 

O ingresso dos discentes no Programa para ambos os cursos – Mestrado e Doutorado - 

ocorre por seleção pública, mediante edital próprio, de acordo, nos termos da Resolução 0098/2020 

do CEPE e das normas vigentes. A admissão do discente se concretiza com o seu registro na 

Secretaria de Administração Acadêmica (SAA), após todos os ritos processuais da seleção pública. 

A matrícula nas diferentes disciplinas do Programa é realizada pelos próprios alunos 

regulares, ou seja, vinculados ao Programa. Ainda poderá ser admitida a matrícula em disciplinas 

isoladas, de acordo com a disponibilidade de vagas, para os “alunos especiais”, isto é, alunos que 

não têm vinculo formal com a Pós. Os procedimentos para a efetivação da matrícula podem ser 

encontrados abaixo. 

 

 

Aluno regular 

A cada semestre, seguindo as datas do calendário universitário para a Pós 
<http://saa.unb.br/pos-graduacao>, os estudantes devem acessar o sistema, através de 
login próprio <https://www.matriculaweb.unb.br/>, buscar as disciplinas ofertadas pelo 
Programa e/ou outros programas da universidade e selecionar aquelas de seu interesse. 
A seleção das disciplinas deve ser previamente acordada com o respectivo orientador/a.  

Sugerimos que os estudantes acessem as ementas das disciplinas ofertadas pelo 
Programa, disponíveis na página principal da UnB <www.unb.br> => “Aluno de Pós-
graduação” => “Matricula Web” => “Campus Darcy Ribeiro”. 

 

 

Aluno especial 

O Programa aceita matrícula de “alunos especiais” nas disciplinas que oferece 
semestralmente, desde que comprovada a existência de vaga, após o atendimento de 
discentes regularmente matriculados. O “aluno especial” realiza as disciplinas de forma 
isolada sem qualquer vínculo com o curso. Podem ser alunos especiais aqueles 
portadores de diploma de curso superior; alunos regulares matriculados no último ano da 
graduação; alunos regulares de outra instituição de ensino superior; e interessados com 
processo de revalidação de diploma em tramitação na UnB. 

As disciplinas do Programa exigem uma elevada carga de leitura em língua inglesa, razão 
pela qual o “aluno especial” deve possuir essa competência. Caso queira mais 

http://saa.unb.br/pos-graduacao
https://www.matriculaweb.unb.br/
http://www.unb.br/
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informações sobre os professores que ministrarão as disciplinas, há disponível no site 
<http://www.pgpds.unb.br/#>. 

 

o Inscrição e Emissão de GRU (para “aluno especial”):  
As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site 
<www.inscricaoposgraduacao.unb.br>. Neste link <http://www.pgpds.unb.br>, na 
aba => “Discente” => “Aluno Especial”, é possível encontrar o passo a passo da 
inscrição na plataforma online e como emitir a Guia de Recolhimento União (GRU) 
referente ao pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 71,00 (setenta e um 
reais). A taxa de inscrição é única (semestralmente), independentemente da 
quantidade de disciplinas nas quais o/a candidato/a se inscreveu. 
 

o Documentos necessários para anexar à solicitação como “aluno especial”: 
1. Currículo Lattes atualizado; 
2. Cópia do Diploma de Graduação (frente e verso); 
3. Histórico Escolar de Ensino Superior; 
4. Cópia da Carteira de Identidade e do CPF; 
5. Cópia do Passaporte (para estrangeiros); 
6. Cópia do Título de Eleitor  
7. Comprovante de votação da última eleição (1° e 2° turnos) ou Certidão de 

Quitação Eleitoral emitida nos últimos 30 dias contados da abertura do 
edital. 

8. Cópia do Comprovante de Reservista, para candidatos do sexo masculino; 
9. Comprovante original do pagamento da Guia de Recolhimento da União 

(GRU) referente à taxa de inscrição. 
 

o Resultado: 

O resultado da solicitação é divulgado no site do Programa <www.pgpds.unb.br>. 
Após a divulgação do resultado, o/a candidato/a com inscrição deferida deverá 
efetuar o pagamento da taxa da matrícula correspondente ao número de créditos 
da(s) disciplina(s) deferida(s). Cada crédito tem o valor de R$ 101,00 (cento e um 
reais), por semestre. Exemplo: para cada disciplina de 2 (dois) créditos, o valor 
total será de R$ 202,00 (duzentos e dois reais); e para cada disciplina de 4 (quatro) 
créditos, o valor total será de R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais). O/a 
candidato/a que tiver sua inscrição deferida em mais de uma disciplina deverá 
pagar uma taxa separada para cada disciplina. O/a candidato/a aprovado/a que 
tiver sua inscrição deferida em mais de uma disciplina pode selecionar quais 
disciplina irá cursar, não sendo obrigatório cursar todas as disciplinas deferidas. 
O comprovante original do pagamento da taxa de matrícula deve ser enviado para 
o e-mail da secretaria <secpgpde@unb.br>. 

 

 

Trancamento de matrícula 

O Trancamento Geral de Matrícula só́ poderá́ ocorrer por motivo justificado, sendo 

necessário que fique comprovado o impedimento involuntário do discente para exercer suas 

atividades acadêmicas. O Trancamento Geral não poderá ser concedido por mais de um período 

letivo durante a permanência do discente no curso de Mestrado e por mais de dois períodos letivos 

durante a permanência do discente no curso de Doutorado, exceto por razões de saúde do discente. 

No caso de licença maternidade, a necessidade de trancamento de matrícula será regido pela 

Resolução CPP/DPG 04/2020. 

O Trancamento em disciplinas deverá ser encaminhado à SAA pelo Coordenador do 

Programa mediante parecer circunstanciado do orientador do discente e aprovação do Colegiado.  

 

http://www.pgpds.unb.br/
http://www.inscricaoposgraduacao.unb.br/
http://www.pgpds.unb.br/
http://www.pgpds.unb.br/
mailto:secpgpde@unb.br
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Desligamento e reintegração 

O discente será automaticamente desligado do curso pela SAA na ocorrência de uma das 

seguintes situações: após duas reprovações em disciplinas do curso; após duas reprovações no 

exame de qualificação; se não efetivar matrícula; se for reprovado na defesa de tese ou dissertação; 

se ultrapassar o prazo máximo de permanência no curso; por motivos disciplinares previstos no 

Regimento Geral da UnB. Caso o discente deseje reingressar no curso após desligamento, ele só 

poderá fazê-lo mediante nova seleção pública. Neste caso, os créditos das disciplinas já cursadas 

poderão ser aproveitadas. 

 

Aproveitamento de créditos 

O discente pode solicitar o aproveitamento de créditos em disciplinas já cursadas, seja no 

próprio PGPDE, em outros programas da UnB ou outras instituições nacionais ou estrangeiras 

reconhecidas, de acordo com as datas previstas em calendário <http://saa.unb.br/pos-graduacao>. 

Após análise do mérito, com parecer positivo do professor orientador, a Comissão de PGPDE 

poderá reconhecer a solicitação do discente até o limite de de 50% do total de créditos exigidos, 

respeitando o que consta no Regulamento do Programa. A menção das disciplinas cursadas deve 

ser acima de MS, equivalmente a uma nova superior a 7,0. Além disso, a disciplina deverá ter sido 

realizada em até cinco anos anteriores ao início do curso. Para solicitar o aproveitamento, o discente 

deverá apresentar junto à secretaria do Programa, 

 

Obtenção do diploma 

Para obter o título de Mestre ou Doutor, o discente deverá cumprir uma série de requisitos: 

 

 Mestrado 

 
Integralizar, no mínimo, 28 (vinte e oito) créditos em disciplinas, sendo, no mínimo 12 
créditos em disciplinas obrigatórias e, no mínimo, 14 créditos em disciplinas Optativas. 

 
Ter sua dissertação autoral, exclusivamnte elaborada para tal propósito, defendida em 
sessão pública e aprovada por uma Comissão Examinadora. 

 

 Doutorado 

 
Integralizar, no mínimo, 36 (trinta e seis) créditos em disciplinas. Como não há disciplinas 
obrigatórias para o doutorado, os créditos poderão ser cursadas em disciplinas 
obrigatórias ou optativas. 

 Ser aprovado em exame de qualificação até o 5º período de curso. 

 
Ter pelo menos um artigo aceito para publicação em periódico científico com corpo 
editorial revisor, com Qualis equivalente a A1 a A4 ou fator de impacto compatível com 
Qualis A. 

 
Ter pelo menos um segundo artigo submetido para a publicação em periódico científico 
com corpo editorial revisor, com Qualis equivalente a A1 a A4 ou fator de impacto 
compatível com Qualis A. 

 
Ter sua tese autoral, exclusivamnte elaborada para tal propósito, defendida em sessão 
pública e aprovada por uma Comissão Examinadora. 

 

Fique atento aos prazos, pois a data da defesa da dissertação (Mestrado) ou tese 

(Doutorado) ocorrerá em prazo não inferior a 30 dias nem superior a 90 dias a partir do envio oficial 

do arquivo por parte do discente os professores que comporão a Comissão Examinadora (banca). 

http://saa.unb.br/pos-graduacao
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Observe ainda que a produção das dissertações e teses devem seguir rigorosamente as normas 

da American Psychological Association (APA), <https://www.apa.org/> 

 

Para saber mais sobre sobre as especificidades das rotinas acadêmicas, consulte o 
Regulamento do Programa <http://www.pgpds.unb.br> 

 

Cômite de Ética 

De acordo com a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), as pesquisa 
envolvendo seres humanos devem ser submetidas a apreciação e deliberação de um cômite de ética. 
Dependendo da especificidade da pesquisa do estudante, é possível submeter o projeto de dissertação 
ou tese ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Ciências da Saúde da 
UnB <https://www.cepchs.unb.br/> ou ao  Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais 
(CEP/CHS) <http://fs.unb.br/sobre-cep-fs>. Nos respectivos sites, é possível encontrar as datas das 
reuniões para deliberação dos projetos, os documentos, os modelos, além dos fluxos de 
encaminhamento. Os projetos devem ser encaminhados ao CEP via Plataforma Brasil, que é é o sistema 
oficial de lançamento de pesquisas para análise e monitoramento do CEP/CONEP (Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa). <https://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf>. 

 

Plataforma Lattes 

Como parte da rotina acadêmica, é muito importante que os discentes mantenham os 
respectivos CV Lattes atualizados, ao longo do curso e nos 3 anos que se seguem após sua 
finalização. Comumente, o Programa realiza levantamento das informações com a finalidade de 
compor os dados de egressos para relatórios administrativos e o relatório quadrienal da Pós-
graduação. 

 

Concessão de bolsas e recursos aos discentes 

Os discentes, a partir de critérios específicos para cada situação, poderão ter a concessão 

de bolsa durante seus estudos, bem como usufruir de outros benefícios descritos abaixo. 

 

Bolsas de Estudo 

O Programa dispõe de cotas de bolsas CAPES e CNPq. Cada agência de fomento possui 

exigências e características próprias, as quais se somam a classificação dos estudantes na seleção 

pública. Por isso, os critérios para seleção dos bolsistas são organizados internamente e divulgados 

aos estudantes. Estes devem manifestar interesse pela bolsa e fazer a solicitação formal ao 

Programa.  

É importante ter ciência dos critérios para tornar-se um bolsista, exigidos pelas agências 

CAPES e CNPq. Os principais critérios são: ter dedicação integral às atividades do Programa; 

apresentar desempenho acadêmico satisfatório; estar liberado das atividades profissionais quando 

tem vínculo empregatício; ser classificado no processo seletivo; realizar estágio de docência. 

 

Apoio aos estudantes 

O Programa visa estimular e viabilizar a execução de projetos de pesquisas científicas, 

tecnológicas e de inovação desenvolvidos no Programa mediante pagamento de Auxílio Financeiro 

ao Estudante para apoio à pesquisa. Para tanto, periodicamente, são elaborados e divulgados 

editais para esse fim. Fique atento, por meio da consulta regular ao site do Programa.  

<http://www.pgpds.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=634> 

 

https://www.apa.org/
http://www.pgpds.unb.br/
https://www.cepchs.unb.br/
http://fs.unb.br/sobre-cep-fs
https://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf
http://www.pgpds.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=634
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Representação discente 

De acordo com o Art. 12 da Resolução CEPE Nº 0098/2020, cada Programa de Pós-
graduação deve ter um colegiado constituído por docentes credenciados no Programa e uma 
representação discente de cada curso (Mestrado e Doutorado). A representação discente é 
responsável pela mediação entre os estudantes do Programa, a coordenação e o colegiado. Desse 
modo, quaisquer questões referentes ao andamento da rotina e atividades acadêmicas, podem ser 
encaminhadas aos representantes. 

Os representantes são selecionados entre os estudantes do Programa, os quais 
voluntariamente se comprometem em participar das reuniões formais, comissões e demais 
atividades de interesse dos estudantes. Além dos espaços presenciais, os estudantes do Programa 
se organizam por meio de lista de e-mail e grupo de WhatsApp. 
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Informações adicionais 
 

Você sabia que o Programa 

está atento as dúvidas dos 

estudantes e,  portanto,  

busca responder as 

pr incipais perguntas 

discentes? 

 

 

Mapa de salas de aulas 

Uma questão que sempre desafia o estudante é sua localização na universidade. Como dito 
anteriormente, o Programa utiliza diferentes espaços do campus e, nesse sentido, para não se 
perder mais, destacamos as informações a seguir. Inicialmente, tome nota que as aulas presenciais 
podem ocorrer: 

o Em salas de aula do ICC Sul, centro ou norte (também chamado de Minhocão). 
o No módulo 1, que fica no Subsolo da Psicologia. 
o Nos laboratórios do Programa. 
o No Bloco Sul de aulas (BSA), que ficam à direita do Instituto de Psicologia. 
o Nos Pavilhões que ficam na parte norte do Campus Darcy Ribeiro. 

 

Identificado o nome do prédio ou bloco, o próximo passo é entender a lógica das marcações 
das salas. As salas de aula são localizadas a partir de uma numeração específica, por exemplo: 
ICC BSS 127. Essas numerações são obtidas a partir da metragem dos prédios, como em um plano 
cartesiano. A metragem é, obviamente, progressiva; então, se você acabou de passar pelo metro 
100, está no metro 105 e sua aula é no metro 120, tem de continuar andando por mais 15 metros. 

O ICC (Minhocão) é dividido nos blocos A e B, e possui subsolo, térreo e primeiro andar. 
Para encontrar uma determinada sala (que não seja um anfiteatro), é necessário seguir a 
numeração. A sala “ICC B1 138” localiza-se no bloco B, no primeiro andar (SS = subsolo; T = térreo; 
1 = primeiro andar), e no metro 138 a contar da extremidade sul do prédio. No caso do ICC, a 
metragem está pintada no teto e nos pilares do jardim, de modo a orientar os estudantes. 

No caso dos pavilhões gêmeos (PAT e PJC), a numeração de cada um varia entre 12 
(extremidade sul, que aponta para o ICC) e 160 (extremidade norte). O PAT possui apenas o bloco 
A, ao passo que o PJC tem só o bloco B. A sala PJC BT 100 localiza-se, portanto, no PJC, no 
centésimo metro a partir de sua entrada. Veja que no site da UnB há mapas e vídeos para auxiliar 
outros aspectos da sua localização. 

 

Carteira estudantil 

Os alunos regularmente matriculados em cursos de graduação e Pós-graduação da UnB 
podem retirar a carteirinha de estudante da instituição. No início de cada semestre, a empresa 
responsável pela confecção do documento – a Promofoto – monta um estande de atendimento na 
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Biblioteca Central (BCE) ou no mezanino do ICC Norte. Os interessados devem se dirigir ao estande 
com uma cópia da carteira de identidade e com o comprovante de registro de matrícula ou 
declaração de aluno regular. Essas certidões devem ser pedidas na secretaria de cada curso ou 
programa de Pós-graduação. Para ter a carteirinha, o aluno deve pagar uma taxa.  

Caso o estudante perca as datas em que a Promofoto estiver no campus, ele deve ir 
diretamente à empresa – na SHCL 213, bloco A, loja 9. O telefone da Promofoto é (61) 3345-5622.  

Fique atento, pois as datas variam conforme o calendário letivo vigente. Para mais 
informações, acesse <https://bce.unb.br/2020/02/emissao-da-identidade-estudantil-na-bce/> 

 

Emissão de documentos 

A UnB já faz a emissão de distintos documentos administrativos e academicos através dos 
seus sistemas. Por exemplo, o estudante da Pós-graduação pode solicitar a emissão dos seguintes 
documentos: ccomprovante de matrícula; declaração de aluno regular; declaração de grade horária, 
declaração de matricula em disciplinas; declaração de monitoria, declaração de participante dos 
programas de assistência estudantil; declaração de pendências para conclusão do curso; histórico 
escolar e lista de ementas do Programa. Para tanto, o estudante deve acessar o link: 
<https://www.matriculaweb.unb.br/posgraduacao/sec/login.aspx>, em seguida, clicar em “Emitir 
Documento Digital”, selecionando o documento desejado. Os documentos podem ser emitidos nos 
idiomas português e inglês. 

 

Sites e telefones úteis 

Telefones e sites da UnB: 

Todos os telefones e sites dos diferentes espaços da universidade: reitoria, faculdades, 
programas, responsáveis, etc. podem ser acessados neste link: 
<http://noticias.unb.br/images/Telefones_unb/mprazer.pdf> 

 Para saber informações o e-mail institucional, consulte o site da Secretaria de Tecnologia 
da Informação <http://sti.unb.br/index.php/acesso-a-capes> 

 

Sites úteis gerais: 

o CNPq: <www.cnpq.br> 
o CAPES: <https://www.gov.br/capes/pt-br> 
o CAFe/CAPES: <https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/> 

 

Telefones úteis gerais: 

o Corpo de Bombeiros - 193 

o Policia Militar - 190 

o Polícia Rodoviária Federal - 191 

o Polícia Rodoviária Estadual - 198 

o Defesa Civil - 199 

o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU - 192 

o Centro de Valorização da Vida – CVV – 188 

o Central de Atendimento à Mulher no Brasil - 180 

o Correios - Nacional - 0800-725-7282 

o Direitos Humanos - 100 

o Disque-Defensorias Públicas - 129 

o Ouvidoria do Ministério Público - 127 

o Procon- 151 

o Receita Federal (Receita Fone) – 146 

o Vigilância Sanitária 150 

  

https://bce.unb.br/2020/02/emissao-da-identidade-estudantil-na-bce/
https://www.matriculaweb.unb.br/posgraduacao/sec/login.aspx
http://noticias.unb.br/images/Telefones_unb/mprazer.pdf
http://sti.unb.br/index.php/acesso-a-capes
http://www.cnpq.br/
https://www.gov.br/capes/pt-br
https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/
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Relatório Sucupira/CAPES 2019-2020 do Programa de Pós-graduação em Psicologia do 

Desenvolvimento e Escolar. 

Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão nº 0098/2020, que Regulamenta os 
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http://ppgcom.fac.unb.br/wp-content/uploads/2020/12/CEPE-0098-2020-PROGRAMAS-P%C3%93S.pdf
http://ppgcom.fac.unb.br/wp-content/uploads/2020/12/CEPE-0098-2020-PROGRAMAS-P%C3%93S.pdf
https://www.flickr.com/photos/unb_agencia/albums/72157643762136205

