
ALUNOS ESPECIAIS 

2º SEMESTRE DE 2011 

PROCEDIMENTOS PARA PRÉ-INSCRIÇÃO  

Informamos primeiramente que o processo de participação como aluno especial nos 

Programas de Pós-Graduação do IFCH-UNICAMP é constituído de duas fases:  

1. Pré-Inscrição e divulgação da lista de aprovados: que está melhor detalhada 

abaixo; 

2. Matrícula: somente para aqueles autorizados via Secretaria, mediante 

divulgação prévia de lista com o nome dos aptos a serem alunos especiais e das 

suas respectivas disciplinas. Abaixo também explicamos os procedimentos para 

a matrícula. 

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

6 e 10 de Junho de 2011, sendo consideradas apenas as mensagens recebidas até as 

17:30 horas do dia 10 de Junho/2011. 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 e que está 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:  

1. A sigla e o nome da disciplina escolhida; 

2. Nome do professor responsável; 

3. Titulação acadêmica; 

4. Vínculo com outra instituição caso exista; 

5. 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 01 de Agosto de 2011 até 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 3 e 4 de Agosto de 

2011. 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. 

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

2. Cópia do diploma de graduação; 

3. Cópia de identidade; 

4. Cópia do CPF; 

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

http://www.ifch.unicamp.br/pos/cp/selecao/2011/form_pre_inscricao_alunos_especiais.doc
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