UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINA
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÂO EM ENSINO E HISTÓRIA DE CIÊNCIAS DA TERRA

ATENÇÃO
PROCEDIMENTOS PARA A MATRÍCULA
Data da Matrícula: 10 de fevereiro de 2022
A matrícula será totalmente online, não sendo necessário comparecer pessoalmente na Unicamp.
O aluno deverá enviar um e-mail ao endereço
"Matrícula 1s2022 - (nome completo)".

inscricoespgehct@unicamp.br

e informar no assunto -

Receberemos esse e-mail a partir do dia 07/02/2022 até o dia 10/02/2022.
O documento que deverá ser enviado está descrito abaixo:
 Diploma de Graduação devidamente registrado* (excepcionalmente, este pode ser substituído

temporariamente pelo Certificado de conclusão de Graduação).
*No caso de documentos emitidos por instituições sediadas no exterior, consulte:
Documentos produzidos no exterior.
Após análise do documento enviado por e-mail (diploma ou certificado de conclusão) faremos a matrícula
online e será enviado um e-mail automático, do sistema da DAC/SIGA, com as informações de matrícula
realizada.

ATENÇÃO – COMPROVANTE DE VACINAÇÃO
Tendo em vista a DELIBERAÇÃO CEPE-A-21/2021 de 07/12/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19, informamos:
Estudantes ingressantes deverão apresentar a comprovação de, no mínimo, uma dose de vacina contra a
Covid-19, no prazo de 05 dias após publicação do relatório de matrícula.
Esta comprovação deverá ser apresentada no site da DAC > Estudantes > e-DAC , no campo Vacinação Covid-19.
Até a apresentação do comprovante do esquema vacinal completo (dose única ou duas doses), ainda que
matriculado, nenhum aluno poderá frequentar atividades presenciais na Universidade.
O documento apresentado como comprovação de vacina contra a Covid-19 estará sujeito à avaliação da
Universidade, e será submetido à análise do CECOM/UNICAMP, se necessário.
Nos casos de impossibilidade de receber a vacina por motivo de saúde, o estudante deverá encaminhar
atestado médico para o Cecom no e-mail css@cecom.unicamp.br informando nome completo, CPF, número de
RA e indicando que é aluno ingressante. O atestado deverá explicitar o motivo formal da contraindicação
médica à vacina, bem como sua fundamentação técnico-científica. O Cecom poderá solicitar o parecer de uma
equipe de médicos especialistas, visando aprovar ou não a justificativa. Durante este processo o aluno não
deverá frequentar atividades presenciais na Universidade e enquanto não houver parecer favorável, o
estudante não poderá realizar matrícula em disciplina.
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O não cumprimento das exigências desta Deliberação resultará no cancelamento de matrícula nas disciplinas
em que estiver matriculado e na notificação para apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19
para alunos ingressantes. Caso o ingressante não cumpra as exigências no novo prazo concedido, terá sua
matrícula na Universidade cancelada, com consequente perda da sua vaga.

MATRÍCULA EM DISCIPLINAS - Etapa online
O aluno receberá em seu e-mail a senha para acessar o sistema DAC.
A matrícula em disciplinas deverá ser efetuada pelo sistema online da DAC, com a senha recebida, acessando
"Serviços acadêmicos" pela página https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/mobile/signin
As disciplinas a serem oferecidas no 1ª semestre de 2022 estão
https://portal.ige.unicamp.br/sites/portal8.ige.unicamp.br.portal/files/arquivos/202112/Disciplinas%201s2022%20%281%29.pdf

disponibilizadas

em

Por favor, converse com o seu orientador sobre a(s) disciplina(s) que pretende se matricular.
De acordo com a Resolução GR nº. 74/2021, de 12/11/2021, que dispõe sobre a retomada das atividades
presenciais dos alunos de pós-graduação, Art. 1º - As aulas teóricas e práticas do 1º semestre de 2022 serão
presenciais, sendo que as aulas teóricas deverão ser realizadas com até 100% da lotação estabelecida da sala de
aula, caso não haja restrições sanitárias.

ALUNOS ESTRANGEIROS:
Para estudantes estrangeiros que NÃO estiverem em território brasileiro: enviar a documentação abaixo via
Fale Conosco, assunto ATENDIMENTO AO ESTRANGEIRO no site da DAC, preferencialmente, até o dia
01/02/2022. Os demais documentos deverão ser enviados assim que o aluno estiver no Brasil.
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