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e Saúde.
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Apresentação
É com grande satisfação que escrevemos estas palavras para introduzir o Guia de
Orientação aos Novos Discentes do Programa de Pós-Graduação em Processos de
Desenvolvimento Humano e Saúde (PGPDS). Este guia, elaborado pela Coordenação do
Programa, tem por objetivo oferecer-lhe algumas informações consideradas importantes e
necessárias para o início da vida universitária PGPDS e na Universidade de Brasília (UnB).
Aqui, você encontrará diversas orientações relevantes para a sua vida acadêmica. O
guia começa trazendo alguns dados sobre o PGPDS e a UnB; em seguida apresenta alguns
dos serviços e nomenclaturas que utilizamos no campus. Mais adiante, você encontrará
informações sobre a Coordenação do PGPDS e sobre a Vida Acadêmica na UnB.
Consideramos a atenção para o capítulo das Orientações Acadêmicas, que foi
organizado na forma de um glossário e que traz informações relevantes para o seu dia-adia na UnB e no PGPDS.
Nosso intuito, é fornecer algumas orientações sobre o campus onde o PGPDS está
situado. Além disso, em cada ingresso serão disponibilizados aos novos discentes uma
cópia do calendário acadêmico vigente (também disponível no site www.saa.unb.br) e um
para você se localizar na UnB.
Esperamos que as informações aqui expostas sejam úteis e que vocês sejam muito
felizes nos próximos anos aqui na UnB.
Contem sempre conosco!
Sejam bem-vindos(as)!
Equipe da Coordenação do PGPDS
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1 - Informações sobre o Programa e os serviços da UnB
O Programa funciona o ano inteiro nos espaços do Instituto de Psicologia da Universidade
de Brasília.
O ensino de pós-graduação abrange a pós-graduação stricto sensu (Cursos de Mestrado
e Doutorado) e lato sensu (Cursos de Especialização).
Os programas de pós-graduação stricto sensu são abertos a candidatos que preencham
os requisitos estabelecidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UnB.
No PPGPDS, o Curso de Mestrado tem como objetivo enriquecer a formação acadêmica,
científica e em docência no ensino superior de graduados em Psicologia e áreas afins.
E o Curso de Doutorado tem o objetivo de proporcionar uma sólida formação científica
que possibilite o desenvolvimento e produção de pesquisa original, com autonomia, bem
como a formação para a docência no ensino superior.
Os Cursos de Especialização (pós-graduação Lato Sensu) têm por objetivo preparar
profissionais graduados em setores específicos de estudos, abrangendo atividades práticas
e teóricas. São regidos pelas normas do CEPE e do Conselho Nacional de Educação (CNE).
Cada curso, objeto de um projeto específico, tem um coordenador responsável pelo seu
funcionamento acadêmico e administrativo. Os cursos de especialização têm duração
mínima de 360 horas e não há exigência de dedicação exclusiva dos alunos.
Atualmente conta com uma área de concentração: Psicologia do Desenvolvimento Humano
e Educação.
E duas linhas de pesquisa:
Processos de Desenvolvimento e Cultura
Proecessos Educacionais e Psicologia Escolar
Há 4 Laboratórios em Funcionamento:
Laboratório de Psicologia e Conhecimento (COGITO)
Laboratório de Psicologia Escolar (LAPES)
Laboratório de Psicologia no Espaço Público (Ágora Psyché)
Laboratório de Microgênese nas Interações Sociais (LABMIS)
As atividades do Programa ocorrem em diversos espaços e é incentivado que os
pesquisadores em formação frequentem os espaços em seu trabalho cotidiano: os
laboratórios, as salas de professores, salas de reunião, biblioteca do IP (subsolo Modulo 1).
Em 2016 será reinaugurada uma sala de estudos para a pós-graduação e também o LIPSI
(subsolo, módulo II) que é um Laboratório do Instituto de Psicologia para coletas, análise e
discussão de dados, incluindo espaços para a coleta em estudos que utilizam a internet e a
EAD.
Além desses espaços, o Instituto de Psicologia tem um laboratório de informática aberto a
todos, com exceção de momentos em há aulas.
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Contatos Secretaria do Programa
e-mail: secpds@unb.br
fones: (+5561) 3107-6831/3107-6897
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Bibliotecas
Serviços da Biblioteca Central (BCE):
Há na biblioteca central do Campus Darcy Ribeiro diversos serviços para apoiar o seu
estudo e revisão de literatura:
Bibliotecários e biblioteconomistas: balcão amarelo à direita, na entrada da BCE: você pode
participar de treinamento nos bancos de dados da BCE, incluindo o capesperiodicos e pedir
auxilio e sugestões para a sua revisão da literatura.
Veja em: http://www.bce.unb.br/servicos-oferecidos/
Bibliotecas Setoriais, no Campus e na Cidade
Há várias bibliotecas setoriais abertas aos estudantes nos campi e na cidade
http://www.bce.unb.br/bibliotecas-setoriais/
Se você gosta de diversificar seu local de estudo, há também as bibliotecas do Centro de
Turismo (www.cet.unb.br/), da Fundação Osvaldo Cruz (www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br) que
ficam no Campus Darcy Ribeiro, e a Biblioteca Nacional que fica no setor cultural sul
(www.bnb.df.gov.br), ao lado da Rodoviária de Brasília.
Há bibliotecas públicas abertas para consultas em quase todos os ministérios, no Senado
Federal e na Câmara dos Deputados.
Adesão da UnB à Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) e acesso a eduroam
(education roaming)
Após a adesão da UnB à Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), o Centro de
Informática disponibiliza para toda comunidade o acesso a eduroam (education roaming) ,
serviço mundial de acesso seguro à internet sem fio cujo objetivo é facilitar o roaming da
comunidade acadêmica pelo mundo e da CAFe, no acesso aos diversos serviços entre eles
o Portal de Periódicos da CAPES, que poderá ser acessado de qualquer lugar, não
necessitando mais do uso de proxy.
Para maiores informações acesse:
CAFe/CAPES: http://www.cpd.unb.br/index.php/acesso-a-capes
EDUROAM: http://www.cpd.unb.br/index.php/unb-wireless
Direção do Centro de Informática
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3 - Atividades centrais – informações introdutórias
Os períodos letivos
A UnB tem três períodos letivos anuais:
 Verão que ocorre durante 6 semanas, de forma nos meses de janeiro e
fevereiro de cada ano
 Primeiro semestre: de março a julho de cada ano
 Segundo semestre: de agosto a dezembro de cada ano
Onde obter informações sobre o Programa?
Acesse o site do Programa
Leia o Regulamento (há uma nova proposta de regulamento em avaliação na UnB)
Informações e serviços para alunos de Pós-Graduação podem ser obtidos em
http://unb.br/aluno_de_posgraduacao
Ali você pode verificar a lista de disciplinas nas pós-graduação da UnB em lista de ofertas,
verificar suas menções ao final de cada período em “mençõesweb” e formulários diversos.
Formulários e outras informações referentes às atividades da nossa Pós são encontrados
em nosso site: www.pgpds.unb.br
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4 – Rotinas Acadêmicas
Matrícula
Como funciona?
1º) É necessário que sejam definidas junto com sua orientadora as disciplinas a serem
cursadas. A lista de oferta do período.
2º) Sabendo quais são essas disciplinas basta preencher o formulário de matrícula que
segue em anexo, enviá-lo para sua orientadora que ela o enviará para mim autorizando
fazer a matricula ou vocês podem entregá-lo diretamente aqui na secretaria do Programa,
desde que o formulário esteja assinado pela orientadora.
3º) Caso queiram se matricular em disciplinas de outros departamentos/faculdade da UnB,
você deve verificar oferta por período no site para alunos de pós-graduação (em
http://unb.br/aluno_de_posgraduacao ). Veja as ementas, a lista de bibliografia básica.
Assim que escolher será necessário entregar o formulário de matrícula preenchido e
assinado pela orientadora diretamente no respectivo departamento.
Lembrando que há também um período com datas específicas de início e fim para que
sejam feitos os aproveitamentos de créditos (de acordo com cronograma anual do PGPDS)
e inscrição em Monitoria II (de acordo com calendário de pós-graduação da UnB em
http://www.saa.unb.br).
Neste sistema, você tem acesso ao resultado da matrícula, opta por retirar cada disciplina,
você pode obter seu histórico escolar e a grade horária da sua situação no curso. Caso
você tenha dúvidas, sugerimos buscar orientação com o Coordenador de seu curso.
Plataforma Aprender
Na UnB, utiliza-se uma plataforma de aprendizagem chamada moodle, onde os
professores, geralmente, mantem páginas com as disciplinas, textos e cronogramas.
Para se inscrever, entre em www.ead.unb.br>aprender>cadastro de usuário.
O adminstrador do moodle na UnB te autorizará login e senha.
Cada disciplina tem um código para que você possa se inscrever como aluno, que será
fornecido pelo professor.
Avaliação de Disciplina e Desempenho Docente
O Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação (DPP) tem o prazer de disponibilizar, via Web, o
final de mais um período letivo, o questionário de avaliação de disciplinas de pósgraduação que foi elaborado pela Câmara de Ensino de Graduação e cedido ao DPP. O
objetivo principal da avaliação é captar a percepção dos discentes sobre a dinâmica de
ensino de pós-graduação, seus êxitos e diferenciais, bem como os aspectos que necessitam
ser aprimorados ou modificados. O DPP conclama a todos os discentes a participarem do
processo de avaliação institucional para que sejam partícipes do crescimento da UnB.

[ 10 ]

Manual de Orientação aos Novos Discentes do PGPDS

Bolsas de Estudo
Para aqueles que solicitaram bolsa de estudos, seguimos uma lista de classificação da
seleção e as instruções do Colegiado de Pós-Graduação.
No nosso site, há instruções para bolsistas e informações sobre licença maternidade,
entrega de relatórios etc.: www.pgpds.unb.br> bolsas.
Plataforma Lattes:
É muito importante que todos mantenham seus cvs Lattes atualizados, ao longo do curso e
nos 3 anos que se seguem após sua finalização.
Aproveitamento de Créditos e Equivalência de Disciplinas
Os formulários e informações detalhadas estão disponíveis também em www.pgpds.unb.br
O aproveitamento de créditos (para disciplinas cursadas nas pós-graduações da UnB) e a
equivalência de disciplinas (quando quiser aproveitar créditos de disciplinas que foram
cursadas em pós-graduações fora da UnB) são solicitados de acordo com calendário anual
da Pós da UnB e do PPGPDS.
Serão aproveitadas apenas disciplinas cuja menção final é MS ou SS (equivalente a 7,010,0 pontos, A e B, em outros sistemas).


Para aproveitamento de créditos de alunos especial no
Programa: apresentar formulário e histórico escolar.

Para aproveitamento de créditos de disciplinas cursadas em outros programas da UnB:
apresentar formulário, histórico escolar e programa da disciplina. Para aproveitamento de
créditos de disciplinas cursadas em outras pós-graduações no Brasil e mundo: apresentar
formulário, histórico escolar e programa da disciplina e documento que informem sobre a
pós-graduação em que as cursou.
Plano de Trabalho
O Regulamento do programa de pós-graduação requer a apresentação de um plano de
trabalho (há um formulário disponível em www.pgpds.unb.br) que será solicitado no
segundo semestre do curso.
Jornada de Projetos
O Regulamento do programa de pós-graduação prevê a participação de mestrandos na
jornada de projetos que é organizada no segundo semestre de curso. A jornada é
organizada por docentes e doutorandos e consiste de mesas redondas organizadas a partir
de projetos que tenham temas em comum, seguida por discussão.
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Projetos de Extensão e outras atividades:
Há, atualmente, 4 projetos de extensão ocorrendo no Departamento, relacionados à
atividades em comunidades do DF.
E, periodicamente, há cursos que são desenvolvidos pelo sistema UAB com possibilidades
de atuação diferenciadas (tutoria, produção de textos didáticos, orientação de
monografias). Pergunte em seu laboratório e na secretaria de Curso.
Foreign Students:
For information, contact us by e-mail and our International
(www.int.unb.br)
Read also:
http://www.int.unb.br/incoming (Portuguese) or in English at:
http://www.int.unb.br/enus/ and http://www.int.unb.br/enus/mobility
http://www.int.unb.br/images/UnB%20International%20Student%20Guide.pdf

Office

After your arrival you will be required to obtain a CPF and go to the Federal Police to have
your student register done. For instructions on how to proceed, read the Student guide,
p.13: http://www.int.unb.br/images/UnB%20International%20Student%20Guide.pdf
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5 – Onde ocorrerão as aulas
Onde ocorrem as aulas?
As
aulas
ocorrem
em
diversos
espaços
(veja
o
mapa
http://www.unb.br/noticias/downloads/Campus%20Darcy%20Ribeiro.pdf)
 Em salas de aula do ICC Sul, centro ou norte (também chamado de Minhocão)
 No módulo 1, que fica no Subsolo da Psicologia
 Em laboratórios da Pós-Graduação
 No Bloco Sul de aulas (BSA), que ficam à direita da Psicologia
 Nos Pavilhões que ficam na parte norte do Campus Darcy Ribeiro

em

Como encontrar as salas no Minhocão (ICC)?
Para localizar a sala de aula no Instituto Central de Ciências, além da numeração acima e
ao lado das portas das salas de aula, você pode se localizar olhando para cima e seguindo
a numeração que está especificada nas colunas.
Primeiro dia de aula na UnB: como não se perder?
(http://www.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=6309)
Saiba como localizar as salas de aula nos quatro campi da universidade
Francisco Brasileiro - Da Secretaria de Comunicação da UnB
Vida nova para os calouros da UnB. Retomada com gás total para os veteranos. O primeiro
dia de aula do ano, nesta segunda-feira 12, é um misto de emoções para todo corpo
docente - que volta às atividades depois de quase três meses de férias. Para que as aulas
possam começar sem atropelos é preciso estar atento a algumas recomendações para se
orientar no novo ambiente.
A UnB pode ser um labirinto para quem não está acostumado: são cerca de 120 prédios só
no campus Darcy Ribeiro. Mas não há motivo para pânico. A primeira dica é checar os
números das salas de aula que estão indicados na descrição de cada disciplina na lista de
oferta do site Matrícula Web.
Edu Lauton/UnB Agência

Códigos de endereçamento ficam posicionados em cima
de todas as portas da UnB
O código indica a sigla do prédio, o bloco, o pavimento (subsolo, térreo, primeiro andar) e
as coordenadas de localização daquela sala. Por exemplo, quem estiver matriculado na
turma B da disciplina Introdução a Teoria Literária vai descobrir que o código da sala é ICC
BT 552. "ICC" é o Instituto Central de Ciências, o famoso Minhocão, principal prédio do
campus Darcy Ribeiro.
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"B" significa Bloco B, que fica a esquerda de quem caminha da ala sul para ala norte do
prédio. "T" indica o térreo, se fosse "1" seria o mezanino, se fosse "SS", o subssolo. O
número 552, por sua vez, refere-se ao comprimento do prédio: quanto maior o número
mais próximo ele fica da ponta da ala norte. Também é possível encontrar endereços com
dois números separados por uma barra (/): eles vão indicar a posição da sala em relação
ao comprimento e a largura do prédio.
PLACAS - O raciocínio é igual para toda a universidade. Primeiro se descobre qual é a sigla
do prédio (veja mapa - clique para ampliá-lo), depois o bloco, o andar e, por fim, a posição
da sala. O aluno vai encontrar o mesmo código em placas azuis afixadas em cima de cada
porta - seja de salas de aulas como de laboratórios e das secretarias dos departamentos.
Se ainda assim ficar difícil ou o número da sala ainda não estiver definido na oferta, vale
pedir ajuda para a coordenação do curso.

Imagem, Ana Rita Grilo/UnB Agência
É importante ainda que o aluno também fique atento para a última oportunidade de retirar
ou incluir disciplinas na grade horária.
Na pagina principal da UnB (www.unb.br) à direita, busque em calendário de pósgraduação para verificar as atividades e o cronograma da Universidade a cada período de
aula.
A secretaria de Pós-Graduação também envia um cronograma semestral informando
atividades a serem desenvolvidas, reuniões e editais internos, de acordo com o
planejamento do Coelgiado de Pós-Graduação formado por docentes e representantes
discente de Mestrado e Doutora.
Também nesta página há várias entradas com informações úteis: segurança, serviços
diversos, secretarias e órgãos institucionais, além de listas completas de telefones úteis.
Leia dicas de como chegar aos quatro campi
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ORIENTAÇÃO
Edu Lauton/UnB Agência

Placas de sinalização espalhadas pela UnB orientam a
comunidade acadêmica
Há no total, 6,5 mil placas e mapas com informações
espalhadas pelos quatro campi. Além dos códigos das
salas, são placas de orientação dentro dos prédios,
símbolos indicando a função dos aposentos (banheiros,
sala de aula, laboratórios), nomenclatura (coordenação
de graduação, secretaria, etc) ou sinalização nas vias de
acesso ao campus.
Todos os textos e fotos podem ser utilizados e reproduzidos desde que a fonte seja citada.
Textos: Secom UnB. Fotos: nome do fotógrafo/Secom UnB.
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6 – Outras informações importantes
Serviços em geral, verificar em: www.unb.br>serviços ou
http://www.unb.br/servicos/para_a_comunidade/saude
Orientações sobre os serviços
https://aluno.unb.br/orientacoes

da

UnB:

há

informações

disponíveis

em:

E-mail institucional
Como solicitar um e-mail?
Fazer o email da unb ou registrar e-mail alternativo é importante, inclusive para acessar o
capesperiódicos de fora do campus
O endereço de correio eletrônico poderá ser obtido através do endereço www.aluno.unb.br.
Para obter a senha o aluno deverá informar dados pessoais, como consta no seu registro
de matrícula, no link solicitar senha. Após a concordância com o Termo de Uso do serviço,
será mostrada uma mensagem informando ao aluno que o "login", "senha" e o "e-mail"
serão enviados para o e-mail registrado durante seu ingresso na UnB, caso não tenha
registrado esse e-mail alternativo, favor procurar os postos da SAA e fazer a atualização.
Após este procedimento o aluno estará habilitado. O mesmo procedimento serve para
quem precisa recuperar a senha.
 Troca de senha
Para trocar a senha é necessário informar a senha atual e digitar uma nova senha duas
vezes (devendo ter obrigatoriamente pelo menos seis caracteres, permitindo o uso de
letras ou números, ou ainda uma combinação entre eles).
No caso de esquecimento da senha, utilize a ferramenta solicitar senha, informando os
dados solicitados e a senha será apresentada.
 Troca de login
O aluno poderá modificar uma única vez o login padrão fornecido.
Será permitido doravante a criação de um novo login para uso do Correio Eletrônico
(webmail aluno).
 Redirecionamento
O aluno poderá indicar um endereço eletrônico alternativo que tenha em outro provedor
para que o seu email @aluno.unb.br seja encaminhado, permitindo assim, maior facilidade
e comodidade na leitura dos seus emails.
 Direitos
O aluno de graduação e pós-graduação regularmente matriculado tem direito a um
endereço de correio eletrônico.
O aluno terá direito ao endereço de correio eletrônico enquanto estiver regularmente
matriculado na UnB. A partir do seu desligamento terá 30 dias de conta ativa; ao findar
este prazo será cancelado definitivamente. Fica sob a responsabilidade do aluno que for
desligado, efetuar o backup (fazer cópia de suas mensagens e/ou arquivos) de suas
informações armazenadas no servidor de e-mail.
Cada aluno terá direito a 20MB de espaço para armazenamento, aí incluído as pastas de
envio (sent-mail) e outras que o aluno criar para armazenar as mensagens recebidas.
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 Acesso
Só será possível acessar o serviço webmail através de navegador (browser) no endereço
http://www.aluno.unb.br ou através do Portal da UnB http://www.unb.br, no link Webmail
Aluno, localizado na parte inferior da página. Os demais programas de leitura de correio
eletrônico do tipo Microsoft Outlook, Outlook Express ou Eudora (conexões POP3/IMAP),
não poderão ser utilizados.
Qualquer computador conectado a Internet poderá ser usado para o acesso ao serviço
webmail, desde que tenha um browser instalado.
O aluno deverá providenciar o seu acesso a Internet, como consta no Termo de Uso do
serviço.
 Serviços
O endereço de correio eletrônico do aluno é reconhecido na Internet por se tratar de um
domínio válido.
O servidor de e-mail da UnB possui programa anti-vírus. Entretanto, é recomendável que o
aluno possua em seu próprio computador um programa anti-vírus atualizado, além de
evitar abrir mensagem de origem desconhecida e que não tenha sido solicitada (com
extensões .exe; .com; .vbs; .scr; .pif).
Assim que o aluno acessar a pasta em seu correio, o tamanho ocupado por suas
mensagens é exibido no topo. Quando estiver acima de 80% de ocupação aparecerá com a
cor amarela e em 90%, aparecerá em vermelho. Quando for exibido 90% o aluno deverá
proceder com a remoção de mensagens, pois uma vez ocorrendo o estouro de quota, o
aluno ficará impossibilitado de receber novas mensagens.
As mensagens descartadas não poderão ser recuperadas, pois a mesma é removida em
definitivo do servidor de e-mail.
Motivos que podem estar contribuindo para que não complete o processo de entrega ou
recebimento de mensagens:
 sua caixa postal pode estar cheia;
 o servidor de e-mail do remetente pode estar passando por dificuldades de conexão;
 o remetente está enviando arquivos que contenham vírus, dentre outros.
O aluno poderá tanto enviar como receber arquivos anexados a mensagem. O tamanho
máximo permitido para ambos os casos é de 2MB.
O aluno deverá usar recursos de compressão de arquivos antes de anexá-los. Desta
maneira, estará otimizando o seu espaço de armazenamento, além de racionalizar o uso
dos enlaces de comunicação com a internet.
 Suporte
Para obter auxílio ou esclarecimento sobre o serviço e seu uso, envie através de um
endereço de e-mail auxiliar (externo ou de outro provedor) mensagem
parasuportealuno@aluno.unb.br
Entre em contato com o suporte através do link fale conosco ou através do emailsuportealuno@aluno.unb.br
Carteira Estudantil
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 Biblioteca Central (BCE) ou no mezanino do ICC Norte.
Fique atento, pois as datas variam conforme o calendário letivo vigente.
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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.
UnB Idiomas
http://www.unbidiomas.unb.br/
Os cursos oferecidos pelo UnB Idiomas destinam-se ao público adulto. Em razão disso, não
são processadas matrículas de menores de 18 anos, exceto a de alunos regularmente
matriculados em cursos da Universidade de Brasília.
Lazer
Brasília tem atividades interessantes de lazer:
Há um ônibus da Fundação Banco do Brasil que passa no Campus Darcy Ribeiro vai até o
Centro Cultural BB (Trecho 2 do Setor de Clubes Esportivos Sul).
O ônibus gratuito torna o CCBB um dos pontos mais acessíveis da cena cultural da cidade.
O CCBBus é grátis e faz o trajeto passando pela parada de ônibus do Teatro Nacional,
segue para o Setor Hoteleiro Sul, no Hotel Nacional, Setor Hoteleiro Norte, no Manhattan
Plaza. Depois, vai para a Galeria dos Estados, no Setor Bancário Sul, passa pela Biblioteca
Nacional, entra na UnB (em frente ao prédio antigo do IDA (Instituto de Artes) e à agência
do Banco do Brasil na UnB e parte para o ponto final, no CCBB, de onde parte fazendo o
caminho inverso.
Para a programação do CCBB:
http://culturabancodobrasil.com.br/portal/distrito-federal/
Para pontos turísticos
 http://www.soubrasilia.com/brasilia/pontos-turisticos/
 https://www.tripadvisor.com.br/Attractions-g303322-ActivitiesBrasilia_Federal_District.html
Teatros, museus e cinemas:
Para pagar meia, você deve levar a carterinha de estudante e um selo que comprova sua
matrícula na UnB que está disponível na secretaria do PGPDS.
Se acaso não tiver buscado o selo, você pode imprimir o histórico escolar do semestre, ou
a comprovante de matricula do site de aluno da UnB e mostrar junto com a carteira de
estudante.
Professores também pagam meia no DF. Leve sua carteira profissional ou um contracheque
recente.
Atividades Físicas
Há academias em várias quadras de Brasília, para a prática de exercícios físicos, dança,
natação, balé, danças, yoga, além de o Parque da Cidade (Asa Sul, Eixo Monumental,
Sudoeste) e o Parque Olhos D´Água (Asa Norte).
As ciclovias estão sendo aumentadas e o Eixão é fechado para o trânsito de 8h as 18h nos
domingos e feriados.
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Na UnB, a Faculdade de educação Física oferece atividades comunitárias no Centro
Olímpico, no Campus Darcy Ribeiro:
As atividades comunitárias são oficinas de diversas modalidades de artes marciais, esportes
e danças oferecidas para a comunidade interna e externa da UnB por valores acessíveis,
proporcionando a todos uma maior possibilidade de realizá-los como diversão e
entretenimento. As atividades podem ser realizadas no horário de almoço e no noturno.
Telefone: (61) - 3107-2500
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Telefones de emergência no Campus Darcy Ribeiro:
1)
Local
Telefone
Achados e Perdidos
3107-5855
Emergência Médica da UnB 3307-2110
Plantão Elétrico
3107-3333
Posto Polícial PMDF
3307-2870
3107-5851
Vigilância UnB
3107-5839
3107-3400
Central Telefônica
3107-3300
Plantão Hidráulica
3107-3444
Posto de Vigilância da PRC 3107-3310
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7 – Utilidade Pública
Sugestões:
 Se acabou de chegar na cidade, busque informações e localize
os serviços perto de onde vai morar: supermercados, lugares
para práticas de esporte, lazer, postos/centros de saúde e upas
(só em cidades do DF).
 Anote também telefones de seus colegas e de sua orientadora.
Postos de Saúde e Hospitais na Asa Norte (perto do Campus)
O Hospital Universitário é o mais próximo, logo na saída do Campus, e atende pelo SUS.
O HUB possui emergência pediátrica e adulta. Para ter acesso ao serviço, basta se dirigir ao
local e preencher a ficha de atendimento.
Pronto Socorro:
O HRAN, fica no começo do Eixinho Norte (lado das quadras 100).
Smhn Quadra 1 - Asa Norte
Telefono:(61) 3325-4300
Postos de Saúde na Asa Norte (funcionam de seg a sexta, de 07h às 18horas)
O mais perto da UnB:
Centro de Saúde de Brasília Nº 12
EQN 208/408, S/n
(61) 3274-3455
Em outras quadras:
Centro de Saúde 11-FHDF
SGAN 905 s/n md D
(61) 3273-3962
Centro de Saúde 13
EQN 114/115, Asa Norte
(61) 3273-9233
Centro de Saúde 10
SHLN QI 03 Área Especial. Lago Norte.
(61) 3577-2092, (61) 3368-8283, (61) 3368-8282
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Telefones úteis
Ambulância 192
Bombeiros 193
Centro de Valorização da Vida (CVV) 141
Comunicação para portadores de necessidades especiais 142
Delegacia da Mulher 180
Delegacias Regionais do Trabalho 158
Defesa Civil 199
Detran 154
Direitos humanos 100
Disque denúncia 181
Governo Federal 138
Ibama 152
Justiça Eleitoral 148
Polícia Civil 197
Polícia Federal 194
Polícia Militar 190
Polícia Rodoviária Federal 191
Prestadora de água e esgoto 115
Prestadora de energia elétrica 116
Procon 151
Transporte público 118
Vigilância Sanitária 150
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