UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

EDITAL – ALUNOS ESPECIAIS - 2º SEMESTRE/2016
INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA PRÉ-INSCRIÇÃO E MATRÍCULA

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 PósGraduação, 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 os quadros de disciplinas do 2º semestre/2016:
- Antropologia Social:
http://www.ifch.unicamp.br/ifch/doutorado-antropologia/disciplinas/2016/2o-semestre
- Ciência Política:
http://www.ifch.unicamp.br/ifch/doutorado-ciencia-politica/disciplinas/2016/2osemestre
- Ciências Sociais:
http://www.ifch.unicamp.br/ifch/doutorado-ciencias-sociais/disciplinas/2016/2osemestre
- Demografia:
http://www.ifch.unicamp.br/ifch/doutorado-demografia/disciplinas/2016/2o-semestre
- Filosofia:
http://www.ifch.unicamp.br/ifch/doutorado-filosofia/disciplinas/2016/2o-semestre
- História:
http://www.ifch.unicamp.br/ifch/doutorado-historia/disciplinas/2016/2o-semestre
- Sociologia:
http://www.ifch.unicamp.br/ifch/doutorado-sociologia/disciplinas/2016/2o-semestre

2) Escolher disciplinas que aceitem alunos especiais (verifique no quadro de disciplinas,
na coluna “alunos especiais”, as disciplinas em que constam “sim”).
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3) Preencher um formulário de pré-inscrição em disciplina para cada disciplina de
interesse.
4) Encaminhar, no período de 19 a 23 de agosto de 2016, para o endereço eletrônico
soniabia@unicamp.br, o(s) arquivo(s) do formulário de pré-inscrição em disciplina.
A Secretaria de Pós-Graduação e a Coordenação do IFCH não se responsabilizam 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 impossibilitem 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(s) arquivo(s).
O resultado da pré-inscrição será divulgado no site http://www.ifch.unicamp.br/pos no dia 26
de julho de 2016, após às 18h00.
O RESULTADO NÃO SERÁ FORNECIDO POR TELEFONE.
5) Os candidatos aprovados na pré-inscrição deverão realizar matrícula, no dia 29 de
agosto de 2016, na Secretaria de Pós-graduação do IFCH (Rua Cora Coralina, 100,
Campinas/SP, CEP 13083-896, prédio da pós-graduação, térreo), das 09h30 às 11h30
e das 13h30 às 15h30.
Documentos em papel a serem entregues no ato da matrícula:
 1 foto 3x4;
 Cópia autenticada do Diploma de Graduação (frente e verso);
 Ficha de inscrição preenchida e assinada (a ficha de inscrição será
encaminhada aos candidatos aprovados, via email, até dia 27 de julho de
2016).
OBSERVAÇÕES:
1.

É possível a realização de inscrição em mais de uma disciplina desde que o
candidato encaminhe um formulário de pré-inscrição para cada uma das disciplinas.

2.

Não é necessário entrar em contato com o professor responsável pela disciplina.
A Secretaria de Pós-Graduação, após receber o formulário de pré-inscrição
devidamente preenchido, encaminhará o documento ao professor para autorização.

3. Conforme calendário oficial da DAC, as aulas terão início no dia 29 de agosto de
2016. O candidato que for aprovado na seleção deverá verificar nos quadros de
disciplinas a data da primeira aula e a sala/local onde será oferecida.

2

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

4.

O estudante especial poderá desistir da matrícula na(s) disciplina(s), devendo
entregar até 20 de setembro de 2016 o formulário de desistência de disciplina
(http://www.dac.unicamp.br/sistemas/formularios/desistencia_matricula_pos.php),
devidamente preenchido e assinado, na Secretaria de Pós-Graduação do IFCH
(horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 09h30 às 11h30 e das 13h30
às 15h30).
Campinas, agosto/2016.
PROF. MARCOS TOGNON
Coordenador Geral de Pós-Graduação
IFCH/UNICAMP

Secretaria de Pós-Graduação – IFCH/UNICAMP
Programa de Pós-Graduação em Filosofia
Secretária: Sônia Beatriz Miranda Cardoso
Rua Cora Coralina, 100, Campinas/SP, Brasil, CEP 13083-896
E-mail: soniabia@unicamp.br
Fone: 55 19 3521-1684
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