
 

 

Aluno Especial é o estudante que, não estando matriculado em curso de Pós-Graduação 
da UNICAMP e sendo graduado, recebe autorização das respectivas Coordenadorias de 
Pós-Graduação, para cursar uma ou mais disciplinas isoladas de Pós-Graduação em um 
determinado período letivo. 

Além das regras gerais para ingresso comuns a todos os Cursos de Pós-Graduação, cada 
um dos Programas do IFCH mantém critérios específicos para aceitação dos estudantes 
especiais. 

Para participar da seleção, o candidato deve: 

1) Verificar o quadro de disciplinas do 1º semestre/2012 (disponível no site de cada 
um dos Programas do IFCH). 

2) Escolher disciplinas que aceitem alunos especiais, conforme última coluna do 
quadro de disciplinas. 

3) Preencher um formulário de pré-inscrição para cada disciplina de interesse. 
4) Encaminhar os formulários preenchidos, no período de 16 a 20 de janeiro de 2012, 

para o email  de atendimento da Secretaria de Pós-Graduação: 
scpgifch@unicamp.br.  

A Secretaria de Pós-Graduação e a Coordenação do IFCH não se responsabili zam por 
solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros 
fatores que impossibilit em a transferência de dados.  

A pré-inscrição somente será considerada efetuada após o envio de mensagem eletrônica, 
encaminhada pela Secretaria de Pós-Graduação ao candidato, confirmando o recebimento 
do formulário. 

Os critérios específicos de cada um dos Programas estão disponíveis nos respectivos 
sites. O candidato deverá consultar os critérios específicos antes de efetuar a pré-
inscrição. 

O número de vagas para alunos especiais está sujeito ao limite oferecido em cada 
disciplina. 



 

O resultado da pré-inscrição será divulgado no site http://www.ifch.unicamp.br/pos no 
dia 17 de fevereiro de 2012, após às 18h00. 

O RESULT ADO NÃO SERÁ FORNECIDO POR TELE FONE. 

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 à primeira aula, 
mesmo que ainda não tenha efetuado matrícula. 

 

1) Formulário de matrícula de Inscrição de Estudante Especial, disponível no site da 
Diretoria Acadêmica (DAC): 
http://www.dac.unicamp.br/sistemas/formularios/template_formulario.php?pagina
=inscricao_ee.php  PREENCHER E IMPRIMIR. 

2) Cópia autenticada do Diploma de Curso Superior ou Certificado de Conclusão de 
Curso. 

3) Cópia autenticada de documento de identidade. 
4) Cópia autenticada do CPF. 
5) Comprovante de vínculo em outra instituição, no caso de exigência do 

Programa/Curso. 


