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INSTRUÇÕES 
 
Este é um guia para os alunos do Programa de Pós-Graduação em 
Computação Aplicada, que compila todas as informações e orientações 
repassadas para a turma de 2019, visando auxiliar e apoiar os discentes.  
 
Este documento foi elaborado por alunos, não sendo um documento 
oficial da UnB. Sua elaboração correu no ano de 2022 portanto é 
importante verificar e atualizar informações aqui contidas.  
 

É importante que o aluno sempre busque fontes oficiais da UnB e do 
PPCA, no site do curso: http://ppca.unb.br/  

 

http://ppca.unb.br/
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 É de extrema importância que a 
turma escolha o quanto antes um 
representante e um suplente. 
(a turma de 2019 utilizou o Google Form para 
votação sendo o representante a pessoa mais 
votada e o suplente a segunda mais votada) 
 
Assim que forem definidos o nome e 
contato devem ser informados para a 
coordenação. 
 
O representate será responsável por 
ser o canal de comunicação direto 
entre os professores, a coordenação e 
os alunos. 
 
Visando falicitar a comunicação dos 
alunos é interessante definir um meio 
de comunicação único e eficiente, 
isso auxilia muito durente o curso 
(a turma de 2019 utilizou o whatsapp e se 
mostrou muito eficiente) 
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 ACESSOS 

 
Para acessar o portal do aluno da UnB acesse o site: https://aluno.unb.br/ 
 
Para solicitar senha acesso aos portais da UnB basta acessar: 
https://aluno.unb.br/solicitar-senha 
 
Para mudar a senha de acesso aos portais basta acessar: 
https://aluno.unb.br/alterar-senha 
 
Com a senha em mãos é possível acessar o site MatriculaWeb, site para emissão 
dos documentos, cujo usuário é a matrícula. 
 
Para acessar o portal do office (utilizado para acessar o e-mail da UnB – Outlook, 
e o Teams para as aulas remotas) o usuário é o e-mail do aluno. 
 
O e-mail do aluno é constituido pelo numero da matrícula + @aluno.unb.br 
(exemplo 12345679@aluno.unb.br). 
 
Para acesso às bases cientificas basta entrar no site: 
https://www.periodicos.capes.gov.br/ 
Depois deve clicar em “Acesso CAFe" 

 
Depois escolha a UnB – Universidade de Brasília, depois clique em “Enviar” 

 
Depois disso basta fazer o login e senha utilizando sua matrícula e a senha criada 

 

 

https://aluno.unb.br/
https://aluno.unb.br/solicitar-senha
https://aluno.unb.br/alterar-senha
mailto:12345679@aluno.unb.br
https://www.periodicos.capes.gov.br/
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 LINKS IMPORTANTES 

 
Site para emissão de documentos da UnB como comprovante de matrícula, 
grade horária, entre outros: 
https://servicos.unb.br/documentodigital/#/home 
 
Matricula Web, site para acompanhar a matrícula: 
https://matriculaweb.unb.br/posgraduacao/sec/login.aspx 
 
Site Aprender 3, ambiente virtual de aprendizagem: 
https://aprender3.unb.br/login/index.php 
 
Portal do office: https://portal.office.com 
 
Bases científicas. 
Para acessar precisa estar na rede da UnB OU acessar por meio do acesso 
CAFe. 
Para acessas as bases pelo site de periódicos, vá no menu “Acervo” e selecione 
a opção “Lista de Bases”  
 

 
 
No campo de busca altere a forma de procupra para “Inicia com a palavra” e 
procure pelo nome as principais bases como SCOPUS e Web of Science 
 

 

https://servicos.unb.br/documentodigital/#/home
https://matriculaweb.unb.br/posgraduacao/sec/login.aspx
https://aprender3.unb.br/login/index.php
https://portal.office.com/
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 DOCUMENTOS IMPORTANTES 

 
É de suma importância que os alunos se atentem aos documentos oficiais do 
PPCA. 
 
Estes estão disponíveis no site do PPCA, na opção “Documentos” no menu. 
 

 
 
Dos documentos apresentados, aquele que define todas as diretrizes do curso 
está no “Regimento Interno”. Que aborda desde os objetivos do programa até 
os requisitos para se obter a diplomação. 
 
Para evitar que este guia fique obsoleto não serão incluidas as informações 
contidas no Regimento para os alunos, pois o mesmo pode ser alterado e 
atualizado. 
 
Portanto é extremamente recomendado que todos os alunos leiam o 
regimento interno do PPCA! 
 

 

 
Contatos do PPCA 
 
O contato da coordenação e da secretaria do PPCA se encontra no site do 
PPCA em dois lugares: 
 
Em “Pessoas” depois “Administrativo” e 

 
Em “Contato” 
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 DISSERTAÇÃO 

 
Todo aluno regular tem um orientador já definido. A divulgação do 
orientador normalmente ocorre após o fim das disciplinas do “tronco-
comum”. 
 
Tanto o processo de Qualificação quanto o de Defesa Final devem ser abertos 
no SEI pelo orientador e devem passar por aprovação do colegiado. 
 
A dissertação deve ser realizada em LATEX e deve ser usado o modelo da 
UnB como base, que está disponível pelo link: 
https://github.com/UnB-CIC/Monografia 
(Dica: utiliza a ferramenta overleaf para fazer a edição: https://pt.overleaf.com/ ) 
 
Após a Defesa Final o aluno deve seguir as orientações contidas no “KIT 
DEFESA PPCA”, este documento é enviado pela secretaria para o orientador. 
 
O prazo final depende do resultado da defesa, podendo ir de 7 dias (se a 
defesa for aceita) até 30 dias (se a defesa for aceita com ajustes)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://github.com/UnB-CIC/Monografia
https://pt.overleaf.com/

