
Prezado Ingressante, 

Desejando boas-vindas e um ótimo 2019, repassamos algumas informações importantes sobre a 
matrícula na Pós-graduação: 

1) MATRICULA PRESENCIAL ocorrerá no período de 06 a 08 de fevereiro, das 08h30 às 12h30 e será 
realizada na LP04, localizada no prédio dos laboratórios de informática, piso inferior (ao lado da 
Biblioteca). 

1.1) A documentação necessária para a matrícula é a seguinte: 

a) 02 (duas) cópias do Diploma de Graduação OU Certificado de Conclusão de Curso; 
b) 02 (duas) cópias do Diploma de Mestrado OU comprovante da defesa (apenas para os alunos do 
doutorado); 
c) 02 (duas) cópias da Certidão de Nascimento OU Casamento; 
d) 02 (duas) cópias do RG; 
e) 02 (duas) cópias do CPF; 

f) 01 (uma) foto recente 3x4, com o nome escrito no verso. 

1.2 ) Caso você já tenha sido aluno regular da Unicamp (graduação ou mestrado em outra unidade), você 
precisará trazer apenas 01 (uma cópia) de cada documento mais a foto para o prontuário da secretaria. 

1.3) Alunos ingressantes no Doutorado que tenham feito Mestrado na FT: trazer apenas o descrito no item 
"b". 

1.4 ) A matrícula é presencial. Caso não possa comparecer, a matrícula poderá ser feita por um 
procurador que deverá trazer um documento de procuração simples. 

2) MATRÍCULA EM DISCIPLINAS (ON-LINE): ocorrerá no mesmo período. Por esse motivo, é 
importante que você consulte o quadro de disciplinas do 1o. semestre de 2019, no site: 
https://www.ft.unicamp.br/pt-br/posgraduacao/disciplinas/grade/2019 para anotar a sigla/turma da(s) 
disciplina(s) em que você realizará a matrícula. Converse com o seu orientador a respeito e verifique 
também o catálogo do curso: https://www.dac.unicamp.br/sistemas/catalogos/pos-grad/catalogo2019/. 
Serão disponibilizados computadores para a realização dessa matrícula. 

3) ESTUDANTES ESTRANGEIROS consultar: 

- Informações sobre o visto: https://www.dac.unicamp.br/portal/estudantes/orientacoes-gerais-estudante-
estrangeiro 

- Matrícula na Unicamp (para Estudantes Regulares da Pós-Graduação): 
https://www.dac.unicamp.br/portal/estudantes/orientacoes-gerais-estudante-estrangeiro/informacoes-
importantes-para-estudantes-estrangeiros-ingressantes 

Qualquer dúvida, entre em contato conosco.  

Cordialmente, 

Karen Mercuri 
ATD  
Pós-graduação - FT 


