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Circular n. 005/2020/PPGCTS/FCE                                                                     Em 03 de agosto de 2020. 
 

À: Comunidade Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias em 
Saúde 

Assunto:  Procedimentos e prazos para matrícula ou retirada em disciplina e retomada do 
calendário acadêmico 1º/2020 da Pós-Graduação 

 

Prezada Comunidade Acadêmica, 

Bem-vindos à retomada do primeiro (1º) semestre do ano de 2020. Informamos os prazos e 

procedimentos para realização de ajuste de matrícula em disciplinas (matrícula ou retirada): 

 

1) SENHA NO PORTAL DO ALUNO 

O(a) discente, obrigatoriamente, deverá solicitar a senha para acesso no Matrícula Web (MW) via web 

no Portal do Aluno (https://aluno.unb.br/) para registrar o seu e-mail, antes do período de ajuste. 

 

2) ETAPAS DE AJUSTE DE MATRÍCULA VIA E-MAIL 

1ª Etapa: Ajuste de matrícula pelo aluno via e-mail – o aluno deverá encaminhar o pedido de ajuste 

(matrícula/retirada) em disciplinas para o e-mail do PPGCTS (pgctsfce@unb.br). Para alunos que não têm 

acesso à internet será disponibilizado um canal exclusivo para solicitação do ajuste pelos telefones: 3107-

0521 ou 3107-0522. Período: de 08h do dia 03/08/2020 até 18h do dia 10/08/2020. 

2ª. Etapa: Ajuste via SIPPOS das verificações dos pedidos de matrícula ou retirada de disciplinas pela 

Coordenação/Secretaria. Período: dias 11 e 12/08/2020. 

3ª Etapa: Registro das alterações no SIPPOS (matrículas/retiradas de estudantes) pela Secretaria de 

Pós-Graduação. Período: dias 13 e 14/08/2020. 

4ª Etapa: Resultado Final – verificação do resultado final do ajuste em disciplina pelo aluno via 

Matricula Web no site: https://matriculaweb.unb.br/ no seguinte caminho Serviços > Emissão do Documento 

Digital (utilizar o mesmo usuário e senha do MW). Período: a partir de 15/08/2020. 

 

 

https://aluno.unb.br/
https://matriculaweb.unb.br/
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3) ASSINATURA DO FORMULÁRIO DE AJUSTE PELO(A) ORIENTADOR(A) E DISCENTE 

Informamos que os ajustes, se necessários, deverão ser feitos por formulário próprio (anexo) assinado 

(assinaturas digitais) pelo(a) discente e por seu(sua) orientador(a) e encaminhados para o e-mail do 

Programa, como apresentado no item 2 desta circular (1ª Etapa).  

 

4) PLANOS DE ENSINO DAS DISCIPLINAS 

Os planos de ensino das disciplinas com as devidas adaptações para retomada de forma não 

presencial durante o período de excepcionalidade da pandemia da COVID-19 serão disponibilizados pelos 

docentes na primeira semana de aula. 

 

5) ELABORAÇÃO DE TRABALHO FINAL 

Os(as) discentes que já integralizaram as disciplinas do currículo de seu curso e não possuem 

pendências curriculares no formulário de pendências forpen do SIPPOS deverão matricular-se na atividade 

Elaboração de Dissertação de Mestrado, para isso deverão solicitar o cadastramento na situação de 

Elaboração de Trabalho Final, utilizando o mesmo formulário padrão de ajuste (anexo), a qualquer 

momento do semestre letivo (de 17/08/2020 a 18/12/2020), independente da data de matrícula em 

disciplinas.  

Os discentes que já se matricularam nesta situação neste semestre não precisam solicitar novamente o 

cadastramento na situação de Elaboração de Trabalho Final. 

 

6) TRANCAMENTO DE DISCIPLINAS 

O trancamento de disciplina poderá ser solicitado em formulário próprio disponível na página do 

Programa e deverá ser aprovado pela Comissão de Pós-Graduação de acordo com justificativa do(a) 

aluno(a) e ciência do(a) orientador(a) até o dia 18/12/2020.  
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7) PERÍODO DE AULAS 

As aulas serão realizadas no período de 17/08 a 18/12/2020, conforme o Calendário Acadêmico de 

retomada 1º/2020 da UnB e Calendário do Programa (anexos) e/ou cronograma de cada disciplina e a lista 

de oferta na íntegra estará disponível no portal do aluno https://matriculaweb.unb.br . 

 

8) PRORROGAÇÕES DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO 

Os prazos finais para defesas das dissertações e teses serão prorrogados, subtraindo dos prazos 

regimentais pelo menos o período de suspensão do calendário e o período realizado de forma não 

presencial. O Decanato de Pós-Graduação desde o início da Pandemia e consequente suspensão do 

calendário acadêmico está flexibilizando os prazos de defesas já marcadas ou com prazo a ser vencido.  

A prorrogação dos prazos não prejudicará o discente, conforme Resolução CEPE 0059/2020, Art. 7º. 

 

9) PRÉ-REQUISITOS PARA AS DEFESAS 

 Os pré-requisitos para as defesas do PPGCTS permanecem os mesmos previstos no Regulamento 

do Programa, disponível no site do Programa (www.pgcts.unb.br). 

 

10) CONTATO COM OS DISCENTES 

Os docentes responsáveis pelas disciplinas ofertadas em 2020/01 entrarão em contato com os 

discentes matriculados em suas respectivas disciplinas (preferencialmente pelo e-mail institucional), para 

que estes possam informá-los sobre o plano de ensino, cronograma da disciplina e procedimentos 

pedagógicos adotados. 

Atenciosamente, 

Equipe da Coordenação: 
Profa. Dra. Silvana Schwerz Funghetto 
Coordenadora  
Profa. Dra. Andrea Donatti Gallassi 
Coordenadora Substituta 
 
 
 

https://matriculaweb.unb.br/
http://www.pgcts.unb.br/
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Equipe da Secretaria: 
Núbia Vanessa Soares de Carvalho 
Chefe da Secretaria de Pós-Graduação 
Luanna Ferreira da Silva 
Técnica em Assuntos Educacionais 
Natália Fernandes de Lima 
Rafaela de Oliveira Lopes, 
Assistentes Administrativos 
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