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Antes de indicarmos os procedimentos para a inscrição como Aluno Especial em 

disciplinas isoladas da Pós-Graduação, informamos que cada Programa de Pós-

Graduação mantém regras específicas para a consideração e aceite de estudantes 

especiais, além das regras gerais para o ingresso comuns a todos os Cursos de Pós do 

IFCH. Dessa maneira, é fundamental atentar-se as estas especificidades quando da 

manifestação de interesse em cursar alguma disciplina de Pós-Graduação. Abaixo 

disponibilizamos os critérios gerais e específicos dos Programas: 

Critérios e Informações Gerais: 

 Os ingressantes como Alunos Especiais não poderão cursar disciplinas 

obrigatórias. 

  Autorização formal do(s) docente(s) responsável(eis) pela disciplina(s) no 

período de pré-inscrição, sendo esta autorização informada a Secretaria da 

Comissão de Pós-Graduação do IFCH (CPG/IFCH). 

 As vagas para alunos especiais estão sujeitas ao limite oferecido à cada 

disciplina; 

 Seguir os procedimentos estabelecidos pela CPG/IFCH e presentes neste 

edital; 

Critérios e Informações Específicas: 

No caso dos Programas de Antropologia Social, Ciência Política, Ciências 

Sociais, Demografia, História e Sociologia só serão admitidos na categoria de alunos 

especiais aqueles regularmente inscritos em programa de pós-graduação stricto sensu em 

outra instituição de ensino superior, desde que faça a pré-inscrição seguindo as regras e o 

calendário estabelecido pela Comissão de Pós-Graduação. 

Em relação ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia, serão admitidos aqueles 

que já sejam graduados, também obedecendo às normativas estabelecidas pela Comissão. 

Quanto aos Programas de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade e Relações 

Internacionais, os interessados em cursar disciplinas isoladas nestes dois programas 

deverão se atentar as datas e regras disponibilizadas na página dos mesmos. Isto porque 

estes são executados em conjunto, respectivamente, pelo NEPAM (Núcleo de Estudos e 

Pesquisas Ambientais) e San Tiago Dantas (convênio estabelecido entre a UNICAMP, 

UNESP e PUC) e sendo as normativas estabelecidas por estes órgãos.  
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Procedimentos para a Pré Inscrição dos Alunos Especiais 

A pré-inscrição será realizada através de envio de mensagem eletrônica entre os 

dias XX a XX de XX de 2012, sendo consideradas apenas as mensagens recebidas até as 

17:30 horas do dia XX de XXX de 2012.  

Os interessados deverão encaminhar uma mensagem diferente para cada disciplina 

que pretendem cursar, anexando em cada mensagem o  formulário de pré-inscrição, para 

o endereço eletrônico disponibilizado pela Secretaria de Pós-Graduação abaixo 

relacionado. No e-mail, no campo assunto, mencione o programa de seu interesse. 

As inscrições devem ser feitas pelo contato via e-mail do atendimento da 

Secretaria de Pós-Graduação do IFCH: scpgifch@unicamp.br  

No Formulário de pré-inscrição o candidato deverá informar obrigatoriamente todos 

os campos do mesmo: 

a) A sigla e o nome da disciplina escolhida; 

b) Nome do professor responsável; 

c) Titulação acadêmica.  

d) Tipo de vínculo com outra instituição; 

e) Um pequeno texto justificando a opção e seus objetivos com a disciplina. 

Leia com atenção os critérios de cada curso antes de solicitar a pré-inscrição. Os 

resultados da pré-seleção serão divulgados no Site: http://www.ifch.unicamp.br/pos no 

dia XX de Fevereiro de 2012 após as 18:00h. 

(O RESULTADO NÃO SERÁ FORNECIDO POR TELEFONE). 

Somente os candidatos selecionados deverão comparecer à Secretaria de Pós-

Graduação do IFCH/UNICAMP para efetuar sua matrícula nos dias 29 de Fevereiro e 01 

de Março de 2012. 

Os candidatos que estiverem na Lista Final de Aprovados poderão assistir a primeira 

aula, mesmo que ainda não tenham efetuado a matricula. 

Documentos necessários para matricula: CÓPIA AUTENTICADA. 

a) Formulário de matricula (preencher e imprimir) Inscrição de Estudante Especial; 

b) Cópia do diploma de graduação; 

c) Cópia de identidade; 

d) Cópia do CPF; 

e) Comprovante de vinculo em outra instituição, no caso de exigência do curso. 
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