Quadro 1.2 – Macroprocesso de Ensino
Macroprocesso:

Ensino

UNIDADES RESPONSÁVEIS
Decanato de Graduação (DEG)
Decanato de Pós-Graduação (DPG)
DESCRIÇÃO
Graduação
O processo de ensino de graduação tem como propósito promover uma universidade inovadora e inclusiva,
comprometida com as finalidades essenciais de ensino, pesquisa e extensão, integradas para a formação de
cidadãs e cidadãos éticos e qualificados para o exercício profissional e empenhados na busca de soluções
democráticas para questões nacionais e internacionais, por meio de atuação de excelência.
Pós-Graduação
O macroprocesso de ensino de pós-graduação tem como propósito formar mestres e doutores para atuarem no
ensino superior e na pesquisa.
PRODUTOS/SERVIÇOS
Graduação
Promoção do ensino de graduação com qualidade, da avaliação institucional e da construção de política de
acompanhamento, apoio e permanência acadêmica.
Pós-Graduação
Formação de especialistas, mestres e doutores.
FORNECEDORES
PRINCIPAIS CLIENTES
Graduação
Graduação
Secretaria de Acompanhamento Acadêmico, Coordenadores de Estudantes de graduação do ensino
Graduação das Unidades Acadêmicas, Decanato de Planejamento, presencial e a distância da UnB.
Orçamento e Avaliação, Decanato de Assuntos Comunitários, Pós-Graduação
Decanato de Extensão, Decanato de Pesquisa e Inovação, Diretoria Estudantes, sociedade e comunidade
de Assuntos Internacionais, Editora da UnB, Centro de Ensino a acadêmica.
Distância, Cespe e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e
Seleção
e
de
Promoção
de
Eventos
Pós-Graduação
Outros Decanatos, Unidades Acadêmicas e Administrativas.
SUBUNIDADES RESPONSÁVEIS
Graduação
Diretoria Técnica de Graduação (DTG), Diretoria de Acompanhamento e Integração Acadêmica (DAIA) e
Diretoria de Inovação e Estratégias para o Ensino de Graduação (DIEG).
Pós-Graduação
Diretoria de Pós-Graduação (DIRPG) e Diretoria de Iniciação Científica (DIRIC). A Diretoria de PósGraduação (DIRPG) faz o acompanhamento administrativo e acadêmico dos programas de Pós-Graduação da
UnB. Realiza estudos e propostas que auxiliam o DPG na formulação de políticas para apreciação na Câmara
de Pesquisa e Pós-Graduação (CPP) e do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE). A DIRPG
interage com as Coordenações dos Programas de Pós-Graduação e com os órgãos financiadores e de avaliação
da Pós-Graduação, além de participar da Comissão de Planejamento e Gerência do PROF/CAPES. A
Diretoria de Iniciação Científica (DIRIC) tem como atribuições formular e gerir (executar, coordenar e
avaliar) a política e o programa de iniciação científica da UnB. À DIRIC cabe propor, às instâncias
competentes, normatizações pertinentes para o funcionamento eficiente e eficaz do programa de iniciação
científica. É atribuição da DIRIC realizar, sob supervisão do(a) Decano(a), a interlocução com as agências de
fomento no campo da iniciação científica. Os Editais de iniciação científica são elaborados com base em
consulta ao Comitê Institucional Gestor (CIG), o qual é constituído por equidade de professores das três
grandes áreas de conhecimento da UnB: Ciências da Vida, Ciências Humanas, Ciências Exatas e
Tecnológicas.
Fonte: DEG e DPG.

Quadro 1.2 – Macroprocesso de Pesquisa.
Macroprocesso:

Pesquisa

UNIDADES RESPONSÁVEIS
Decanato de Pós-Graduação (DPG)
Decanato de Pesquisa e Inovação (DPI)
DESCRIÇÃO
Pós-Graduação
O macroprocesso de pós-graduação envolve a produção de conhecimentos científicos e tecnológicos.
Pesquisa e Inovação
O macroprocesso de pesquisa e inovação tem a finalidade de dar suporte à produção de conhecimento nas
áreas sociais, culturais, artísticas, da vida e da saúde e tecnológicas, de maneira integrada ao ensino, à
graduação, à pós-graduação e à extensão, com o intuito de gerar desenvolvimento científico, econômico e
social, além de apoiar a construção de um ambiente de inovação no âmbito do Distrito Federal e do entorno.
PRODUTOS/SERVIÇOS
Pós-Graduação
Produção e disseminação de conhecimentos por meio das dissertações, teses, artigos científicos e apresentação
em eventos científicos e tecnológicos.
Pesquisa e Inovação
Desenvolvimento de ações de fomento à criação, acompanhamento e aprimoramento da infraestrutura de
pesquisa na UnB, com o apoio da Comissão Permanente de Avaliação da Infraestrutura de Pesquisa na UnB,
coordenada pela Diretora de Pesquisa/DPI; ações de fomento à produção científica qualificada por meio de
editais, com recursos da UnB; acompanhamento do Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do
Conhecimento Tradicional Associado (SISGEN); regulamentação da tramitação dos projetos de pesquisa,
ensino, extensão, inovação e desenvolvimento institucional, que envolvam Termos de Execução
Descentralizada (TEDs), convênios, contratos e acordos entre a UnB e outros parceiros, nacionais e
internacionais; implantação da Câmara de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos
(CAPRO), para acompanhamento e controle da execução de projetos na UnB; equipe de assessoramento à
comunidade universitária na execução de projetos que tenham como objeto atividades de pesquisa, ensino,
extensão, inovação e desenvolvimento institucional, fazendo observar o cumprimento das normas internas da
instituição e da legislação que rege a matéria; apoio técnico para o desenvolvimento de projetos com
qualidade acadêmica, transparência e eficácia na gestão dos recursos e prestação de contas (acadêmica e
financeira); ações de estímulo, coordenação e supervisão de execução de projetos de inovação e geração de
produtos de inovação na UnB; promoção do desenvolvimento tecnológico e do empreendedorismo, por meio
da integração entre UnB, setor produtivo, governo e sociedade em geral, contribuindo para o crescimento
econômico e social; reforço do papel da agência de inovação (CDT): na proteção e transferência de
conhecimento/tecnologias; em ações para o desenvolvimento empresarial; e em atividades de ensino, pesquisa
e difusão do empreendedorismo; e cooperação institucional da UnB com o seu ambiente externo para a
inovação.
FORNECEDORES
PRINCIPAIS CLIENTES
Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação
Pós-Graduação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Estudantes, sociedade, comunidade
(CAPES); Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e acadêmica e órgãos de fomento à
Tecnológico (CNPq); Financiadora de Estudos e Projetos pesquisa.
(FINEP); Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP- Pesquisa e Inovação
DF); Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos Comunidade acadêmica, órgãos e
(FINATEC); outros Decanatos, Unidades Acadêmicas e entidades da administração pública,
Administrativas.
setor produtivo, sociedade e órgãos de
fomento à pesquisa.
SUBUNIDADES RESPONSÁVEIS
Pós-Graduação
Diretoria de Pós-Graduação (DIRPG) e Diretoria de Iniciação Científica (DIRIC). A Diretoria de PósGraduação (DIRPG) faz o acompanhamento administrativo e acadêmico dos programas de Pós-Graduação da
UnB. Realiza estudos e propostas que auxiliam o DPG na formulação de políticas para apreciação na Câmara
de Pesquisa e Pós-Graduação (CPP) e do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE). A DIRPG
interage com as Coordenações dos Programas de Pós-Graduação e com os órgãos financiadores e de avaliação

da Pós-Graduação, além de participar da Comissão de Planejamento e Gerência do PROF/CAPES. A
Diretoria de Iniciação Científica (DIRIC) tem como atribuições formular e gerir (executar, coordenar e
avaliar) a política e o programa de iniciação científica da UnB. À DIRIC cabe propor, às instâncias
competentes, normatizações pertinentes para o funcionamento eficiente e eficaz do programa de iniciação
científica. É atribuição da DIRIC realizar, sob supervisão do(a) Decano(a), a interlocução com as agências de
fomento no campo da iniciação científica. Os Editais de iniciação científica são elaborados com base em
consulta ao Comitê Institucional Gestor (CIG), o qual é constituído por equidade de professores das três
grandes áreas de conhecimento da UnB: Ciências da Vida, Ciências Humanas, Ciências Exatas e
Tecnológicas.
Pesquisa e Inovação
Diretoria de Pesquisa (DIRPE), Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos (DPA) e Centro de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnológico (CDT).
Fonte: DPG, DPI.

Quadro 1.3 – Macroprocesso de Extensão
Macroprocesso:

Extensão

UNIDADE RESPONSÁVEL
Decanato de Extensão – DEX
DESCRIÇÃO
O macroprocesso de extensão tem como propósito desenvolver, por meio das unidades acadêmicas e
administrativas, processos educativos, culturais e científicos, articulados com o ensino e a pesquisa. É por
meio da ação extensionista, envolvendo professores, estudantes e técnicos, que a UnB interage com a
sociedade, em um exercício de contribuição mútua, por intermédio de projetos e programas, contínuos e
especiais, assim como por meio de cursos e eventos.
PRODUTOS/SERVIÇOS
Atendimento às demandas da sociedade de caráter técnico, cultural e social, através de programas, projetos,
cursos, consultoria, ações culturais, eventos e outras formas.
FORNECEDORES
PRINCIPAIS CLIENTES
Decanatos, as unidades acadêmicas e administrativas. Comunidade acadêmica, movimentos
Ministério Público do Trabalho - MPT, Fundação de Apoio a sociais e a sociedade de modo geral.
Pesquisa do Distrito Federal- FAP-DF, Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência- SBPC, Ministério do Trabalho,
Exército Brasileiro, Fundação de Empreendimentos Científicos
e Tecnológicos – Finatec, Ministério da Educação - MEC,
Grupo Montevideu, Organização dos Estados Ibero-Americanos
- OEI, entre outras instituições de ensino superior brasileiro.
SUBUNIDADES RESPONSÁVEIS
Diretoria Técnica de Extensão (DTE), Diretoria de Difusão Cultural (DDC) e Diretoria de Integração Social e
Desenvolvimento Regional (DDIR).
Fonte: DEX.

