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Códigos Importantes 

Mestrado em Tecnologia (82M) 

Sistemas de Informação e Comunicação (AB) 

Ambiente (AC), Ciência dos Materiais (AD) 

 

Doutorado em Tecnologia (35D) 

Ciências dos Materiais (AA), Sistemas de 

Informação e Comunicação (AB), Ambiente (AC) 

 

Créditos – Catalogo 2020 

Catálogo 2020 

https://www.dac.unicamp.br/sistemas/ 

catalogos/pos-grad/catalogo2020/ 

 

Quantidade de Créditos 

Mestrado Doutorado 

24 créditos 

4 obrigatórios 

20 eletivos 

40 créditos 

8 obrigatórios 

32 eletivos 
 

Requisitos para Qualificar 

1. Cumprir parcialmente a quantidade de 

créditos 

2. Possuir aptidão em língua estrangeira 

3. Possuir a declaração de ética no SIGA 

4. Possuir a aprovação do documento de ética, 

caso aplicável 

5. Elaborar uma apresentação e ser aprovado 

pela banca 

6. Agendar a banca com 30 dias de 

antecedência 

Requisitos para Defender 

1. Cumprir totalmente a quantidade de 

créditos do catálogo 

2. Ser aprovado no Exame de Qualificação 

3. Possuir aptidão em língua estrangeira 

4. Possuir a aprovação do documento de ética, 

caso aplicável 

5. Elaborar uma Dissertação ou Tese e 

apresenta-la publicamente 

6. Apresentar um artigo aceito ou publicado 

7. Agendar a banca com 30 dias de 

antecedência 

 

Prazos Máximos 

Qualificação 

Mestrado Doutorado 

1 ano 2 anos 

Defesa 

Mestrado Doutorado 

3 anos (2 para bolsista) 5 anos (4 para bolsista) 

Trancamento 

Dois trancamentos de semestre são permitidos para 

os alunos, acordado com o orientador. O prazo do 

trancamento não é computado no período de 

integralização. Para solicitar o trancamento, é 

necessário a igual quantidade de período de 

integralização 
https://www.ft.unicamp.br/posgraduacao/procedimen

tos/trancamento 
 

Aproveitamento de Estudos 

A Faculdade de Tecnologia permite o 

aproveitamento de estudos até o segundo semestre 

letivo, caso os alunos possuam créditos de outras  

Instituições. Aos alunos do Mestrado, a quantidade 

máxima permitida de 8 créditos aproveitados. Aos 

alunos de Doutorado que fizeram os créditos no 

mestrado, o aproveitamento é de carga máxima (24 

créditos). 
https://www.ft.unicamp.br/posgraduacao/procedimen

tos/aproveitamento 
 
 
 
 

 

COMPOSIÇÃO DAS BANCAS 
Resolução CPG 04/2019 – Composição das 

Bancas Examinadoras de Qualificação e Defesa  

https://www.dac.unicamp.br/sistemas/%20catalogos/pos-grad/catalogo2020/
https://www.dac.unicamp.br/sistemas/%20catalogos/pos-grad/catalogo2020/
https://www.ft.unicamp.br/posgraduacao/procedimentos/trancamento
https://www.ft.unicamp.br/posgraduacao/procedimentos/trancamento
https://www.ft.unicamp.br/posgraduacao/procedimentos/aproveitamento
https://www.ft.unicamp.br/posgraduacao/procedimentos/aproveitamento
https://www.ft.unicamp.br/sites/default/files/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CPG_04-2019%20-%20Composi%C3%A7%C3%A3o_Bancas_Qualifica%C3%A7%C3%A3o_Defesa.pdf
https://www.ft.unicamp.br/sites/default/files/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CPG_04-2019%20-%20Composi%C3%A7%C3%A3o_Bancas_Qualifica%C3%A7%C3%A3o_Defesa.pdf


Workshop da Pós-Graduação 

Evento anual que visa mostrar os trabalhos 

realizados pelos alunos da pós-graduação. O 

Workshop compreende trabalhos apresentados nos 

formatos oral ou pôster. 

https://wordpress.ft.unicamp.br/workshoppos/ 

 

Intercamp 

https://www.ft.unicamp.br/pt-

br/acessorapido/intercamp 

Caso o aluno necessite cursar matérias ou 

atividades nas unidades da UNICAMP em 

Campinas, o aluno possui transporte gratuito, 

necessitando apenas realizar uma reserva. 

 

Limeira para Campinas: 06, 07h30, 12h e 23h 

Embarque: Portaria de Pedestres do campus II de 

Limeira e Portaria de Serviços da Secretaria de 

Administração Regional (SAR), no campus I de 

Limeira. 

Desembarque: Estacionamento da Biblioteca 

Central César Lattes (BCCL).  

Campinas para Limeira: 13h15, 16h30, 18h e 

23h 

Embarque: Estacionamento da Biblioteca Central 

César Lattes (BCCL). 

Desembarque: Portaria de Pedestres do campus II 

de Limeira e Portaria de Serviços da Secretaria de 

Administração Regional (SAR), no campus I de 

Limeira. 
 

Bolsa SAE 

O Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) é o 

principal órgão de apoio e assistência ao estudante 

na Unicamp. O objetivo dos programas do SAE é 

criar mecanismos de acesso à Universidade aos 

estudantes que apresentam dificuldades 

financeiras. 

Para mais informações sobre o auxílio, acesse: 

https://www.ft.unicamp.br/pt-br/sae 

Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) 

 

Programa da CAPES cujo objetivo é “Financiar as 

atividades dos cursos de pós-graduação, 

proporcionando melhores condições para a 

formação de recursos humanos. 

 

Para os alunos, a verba possui o intuito de financiar 

auxílio na participação em congressos e 

composição de bancas. 

 

Para solicitar auxílio e necessário seguir os 

procedimentos descritos aqui. 

 

Assistência Médica 

Os alunos da UNICAMP possuem atendimento 

médico no CECOM de Limeira e Campinas. Na 

unidade da FT é possível realizar o atendimento 

médico geral, odontológico e de enfermagem. 

Além disso, oferecem campanhas de vacinação, 

orientações e acompanhamento dos alunos. Na 

unidade de Campinas é realizado o atendimento 

especializado. 

Horário Limeira: 07h-19h 

Telefone: (19) 2113-3396 

https://www.cecom.unicamp.br/cecom-unidade-

limeira/ 

 

Salas de Uso Comum 

É disponibilizado aos alunos da Pós-graduação em 

Tecnologia algumas salas de uso comum, como: 

Laboratórios de Informática e Sala dos alunos da 

Pós (prédio das SAs). 

 

Informações Adicionais 

Cota de Impressão 

É disponibilizado pela Faculdade de Tecnologia 

uma cota de impressão de 50 páginas por mês. 

 

Wifi 

No link abaixo você encontra os procedimentos 

para configurar a conexão dos dispositivos móveis: 

https://www.ft.unicamp.br/pt-br/acessorapido/wifi 

 

Regimento Geral dos Programas de Pós-Graduação 

https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_

norma=3862 

 

Regulamento do Programa de Pós-graduação em 

Tecnologia 

https://www.ft.unicamp.br/sites/default/files/posgr

aduacao/regulamentoPos2015.pdf 

 

Site da FT 

Ficou com dúvida em algum procedimento ou 

formulário?  

Consulte aqui: 

https://www.ft.unicamp.br/pt-

br/posgraduacao/procedimentos 

 

Quer saber mais sobre o Regimento e Resoluções? 

Consulte aqui: 

https://www.ft.unicamp.br/pt-

br/posgraduacao/regulamentos 

 

Fique por dentro de tudo o que acontece na 

Faculdade de Tecnologia: 

https://www.ft.unicamp.br/ 

https://www.facebook.com/unicamp.ft 

 

Não encontrou a resposta para o seu 

problema/dúvida? 

Entre em contato com a Secretaria: 

Horário de Funcionamento: 08h às 17h 

R: Paschoal Marmo, 1888 - Jardim Nova Itália - 

CEP: 13484-332 

Tel.: (19)2113-3332/3344 

E-mail: posgrad@ft.unicamp.br 
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