
  
 

  
 

 

 
 
 
 
 

Coordenadoria de Provimento Docente (CPROV) 
Equipe: 

Coordenadora: Karina Karolina Alves Santos 
Supervisor: Francisco das Chagas de Sousa 

Servidore: Onofre Rodrigues de 
Miranda 

3107-0390 / 0450 
E-mail Institucional: cprov@unb.br 
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 Coordenadoria de Atendimento (COATE): 

Todas as dúvidas referentes à Gestão de 
Pessoas (remuneração, auxílios, ficha 
funcional, pagamentos, aposentadoria...) 
poderão ser tratadas com a Coordenadoria 
de Atendimento (COATE), que fica no 1º 
andar do Prédio da Reitoria, ou através do 
email dgpatendimento@unb.br e do 
telefone 3107-0578 / 3107-0579. 

 Matrículas FUB e SIAPE: disponíveis em 
torno de 20 dias após efetivo exercício. 
Procurar a secretaria do departamento para 
obter o número da matrícula. Caso a 
secretaria não consiga acesso, procurar o 
setor responsável no DGP por meio do e-
mail dgpatendimento@unb.br. Envie para 
este e-mail seu nome completo, CPF e 
número do seu processo solicitando sua 
matrícula. (COREF – 3107-0420 ou 
COATE – 3107-0578) 

 Sistema de Gestão de Acesso do Ministério 
do Planejamento (SIGAC): Cadastro após 
matrícula SIAPE – Passo a passo para o 
acesso –em concursos.un.br. 

 Aplicativo SOUGOV : é 
um aplicativo que disponibiliza serviços 
de gestão de pessoas para os servidores 
ativos, aposentados e pensionistas do Poder 
Executivo Federal.  

 E-mail Institucional - Secretaria de 
Tecnologia da Informação (STI). No site da 
STI é possível encontrar todas as 
informações a respeito do e-mail 

institucional: https://sti.unb.br/ser-e-mail-
institucional. Dúvidas: (61) 3107-0102 

  Estágio Probatório: Coordenadoria de 
Gestão de Desempenho/COGED: 3107-
0428 / 0430  ou no e-mail 
dgpdesempenho@unb.br 

 Progressão funcional e informações sobre 
carreira: Coordenadoria de 
Acompanhamento de Carreira (DGP/CAC) 
– 3107-0434/0435 ou no e-mail 
dgpcarreira@unb.br 

VIDA ACADÊMICA 
 Secretaria de Administração Acadêmica 

(SAA): Campus Darcy Ribeiro, Centro de 
Vivência, Térreo, Telefone para contato: 
3107-3741 (site: http://saa.unb.br/) 

 Decanato de Ensino de Graduação (DEG):  
Atendimento virtual pelo e-mail: 
deg@unb.br  (Site: www.deg.unb.br) 

 Decanato de Pós-Graduação (DPG): 
Contato da receção do DPG: 3107-4221 
(Site: http://dpg.unb.br/) 

 
INFORMAÇÕES GERAIS 

 Associação dos Docentes da Universidade 
de Brasília (ADUNB): Contatos: 
adunbss@adunb.org.br  ou 3307-1157. 
(Site: /www.adunb.org.br) 

 Biblioteca Central (BCE/UnB): Campus 
Universitário Darcy Ribeiro, Contato: 
informacoes.bce@unb.br  ou (61)3107-
2703 www.bce.unb.br 

 FUNPRESP – Adesão automática (90 dias 
para cancelamento) – Site: 
https://www.funpresp.com.br/ 

 
CONVÊNIOS 

 Fundação de Apoio Científico e 
Tecnológico do Hospital Universitário de 
Brasília (FAHUB): Contatos: 3771-3900 
ou contato@fahub.org.br (Site: 
https://fahub.org.br/) 

 Fundação de Empreendimentos Científicos 
e Tecnológicos (FINATEC): Contatos: 
3348-0400 ou finatec@finatec.org.br (Site: 
https://www.finatec.org.br/) 

 
PLANOS DE SAÚDE 

 Para solicitar o auxílio saúde: 
dgpauxiliosaude@unb.br 

 Planos de saúde conveniados: 
 

 GEAP: sem carência, 60 dias, a partir da 
posse. Contato: 0800.728 8300 - SETOR 
HOTELEIRO NORTE, QUADRA 2 
BLOCO K - ED.BRASÍLIA IMPERIAL, 
ASA NORTE, BRASÍLIA/DF - CEP: 
70.702-110 (SITE: 
HTTPS://WWW.GEAP.ORG.BR/) 

 Grupo Aliança: www.aliancaadm.com.br. - 
0800 254 2622: sem carência até 30 dias, a 
partir da posse. 

 ASSEFAZ - www.assefaz.org.br - 0800 
703 4545  

 Outros Planos: Quando o servidor for 
titular de outro plano de saúde não 
vinculado a FUB. 


