
Universidade Estadual de Campinas 

Instituto de Geociências 

Programa de Pós-Graduação em Geociências 
 
 

ATENÇÃO 
 

PROCEDIMENTOS PARA A MATRÍCULA 
 
Data da Matrícula:  07 de fevereiro de 2023 
 
A matrícula será totalmente online, não sendo necessário comparecer pessoalmente na Unicamp. 
 
O aluno deverá enviar um e-mail ao endereço  inscricoespgehct@unicamp.br  e informar no assunto - 
"Matrícula 1s2023 - (nome completo)". 
 
Receberemos esse e-mail a partir do dia 03/02/2023 até o dia 07/02/2023. 
 
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. 
 

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 2023 estão disponibilizadas em  
https://ige.unicamp.br/disciplinas-de-posgraduacao  
 
Por favor, converse com o seu orientador sobre a(s) disciplina(s) que pretende se matricular. 
 
As aulas serão ministradas de forma presencial. 
 
ALUNOS ESTRANGEIROS: 
 
Os estudantes estrangeiros deverão enviar a documentação abaixo via Fale Conosco, assunto 
ATENDIMENTO AO ESTRANGEIRO no site da DAC, preferencialmente, até o dia 30/01/2023: 
 

 página de identificação do passaporte 
 página do passaporte que contém o visto 
 página do passaporte com o carimbo de entrada no país 
 Carteira de Registro Nacional de Migrante (CRNM) ou protocolo de registro de visto ou 

agendamento para registro na Polícia Federal 
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Os alunos ingressantes nos cursos de Pós-Graduação deverão fazer o upload do comprovante de 
imunização contra Covid-19 (doses obrigatórias e de reforço)  até o prazo final de alteração de matrícula, 
no sistema e-Dac, conforme Deliberação CEPE-A-021/2021, de 07/12/2021 e Resolução GR-046/2022, de 
11/11/2022. 
 
www.dac.unicamp.br > Estudantes > E-Dac > Identificação do usuário + senha > Vacinação COVID-19 > No 
canto inferior direito haverá um botão laranja chamado "Registrar" 
 
 
 

Campinas, 21 de dezembro  de 2022. 
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