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ABRE INSCRIÇÕES PARA A SELEÇÃO DE 

ESTUDANTES DO CURSO DE TECNOLOGIA EM 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DUPLO 

DIPLOMA DA FACULDADE DE TECNOLOGIA DA 

UNICAMP. 

A coordenação dos cursos de graduação na área 

Informática da Faculdade de Tecnologia da 

Universidade Estadual de Campinas baixa o 

seguinte. 

E D I T A L 

Artigo 1o – O Programa Duplo Diploma é uma iniciativa do curso de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade de Tecnologia da Universidade Estadual de Campinas e do curso 

de Licenciatura em Engenharia Informática da Universidade de Coimbra. 

§1º O objetivo do programa é promover a internacionalização dos cursos de ambas as Universidades em que 

se realizam os cursos por meio do intercâmbio de estudantes, com vistas à obtenção simultânea do diploma 

de Licenciatura em Engenharia Informática da Universidade de Coimbra (UC) e do diploma de Tecnólogo em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

Artigo 2o – Podem se candidatar ao Programa Duplo Diploma os alunos do curso de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas (TADS) da UNICAMP que possuem Coeficiente de Rendimento (CR) igual ou 

superior a 0,7 e que já concluíram pelo menos 50% do curso TADS.  

§1º Serão selecionados até cinco (5) alunos do curso de TADS com o melhor Coeficiente de Rendimento 

dentre os que se inscreveram. 

§2º Os documentos para inscrição são um requerimento enviado ao coordenador do curso TADS declarando 

o interesse em participar do Programa Duplo Diploma e o Histórico Escolar de Graduação. 

§3º As inscrições deverão ser feitas na secretaria de graduação do curso de TADS, das 14h às 20h, de 

segunda a sexta-feira. 

§4º O prazo para inscrição se encerra no dia 12 de agosto de 2013. 

§5º O resultado da seleção será publicado no site da Faculdade de Tecnologia até o dia 19 de agosto de 

2013. 
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Artigo 3o – Para ter direito ao Duplo Diploma o estudante deve cumprir as seguintes ações: 

I. Ter cursado os três primeiros semestres no curso de TADS, completando o ciclo básico. 

II. Cursar dois semestres subsequentes na Universidade de Coimbra, de setembro a julho, de acordo 

com a matriz curricular do curso Licenciatura em Engenharia Informática. 

III. Obter, pelo menos, 30 European Credit Transfer System (ECTS); cada ECTS corresponde a 27 horas de 

esforço na UC ou 30 ECTS equivalem a 5 disciplinas de 4 créditos cada nos cursos de graduação da 

UNICAMP. 

IV. Cursar o último semestre no curso de TADS da Unicamp, incluindo o Trabalho de Conclusão de Curso 

ou Estágio Supervisionado. 

Artigo 4o – Os estudantes selecionados devem elaborar junto com a Coordenação do curso de TADS, antes 

da viagem à Coimbra, um plano de estudos onde se especificam as equivalências entre disciplinas, atividades 

pedagógicas e, eventualmente, estágios que o aluno deve cumprir para satisfazer as exigências da 

Universidade de Coimbra e validar o duplo diploma. 

§1º A ida à Universidade de Coimbra sem um plano de estudos não garante a convalidação dos créditos, 

nem a obtenção do Duplo Diploma. 

Artigo 5o – O estudante será o responsável por todas as despesas decorrentes da sua viagem à Universidade 

de Coimbra, incluindo despesas com o visto de estudante para Portugal, seguro, passagens, alojamento, 

alimentação, transporte local, compra de material para estudos e outras despesas pessoais. 

§1º Os custos referentes à matrícula na Universidade de Coimbra são cobertos pelo Programa Duplo 

Diploma. 

Artigo 6o – As informações referentes ao Programa Duplo Diploma podem ser obtidas no site 

http://www.ft.unicamp.br/graduacao/duplodiploma ou diretamente com o coordenador do curso TADS. 

 

Prof. André Leon S. Gradvohl, Dr. 

Coordenador do curso de Tecnologia em  

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 


