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DOUTORADO 
 

CANDIDATO ORIENTADOR 

Dercia Augusto Madede Lindon Fonseca Matias 

John Dairo Zapato Ochoa Arlete Moysés Rodrigues 

Laura Amaral Faria Antonio Carlos Vitte 

Maryelle Florêncio Mariano Raul Reis Amorim 

Técia Regiane Bérgamo Regina Célia de Oliveira 

 
ATENÇÃO 

INSTRUÇÕES PARA MATRÍCULA 

1) PERÍODO DE MATRÍCULA: 13 de julho de 2017 – das 09h às 12h e 
das 14h às 16h. 
 
OBS: Os candidatos estrangeiros, ou que residem em outro estado, podem 
realizar a matrícula no período suplementar dia 31 de julho de 2017 - das 
09h às 12h. 
 
2) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR A MATRÍCULA  

 
(TODOS AUTENTICADOS EM CARTÓRIO) 

 
ESTUDANTES BRASILEIROS 

 Diploma de Graduação devidamente registrado (excepcionalmente, 
este pode ser substituído, temporariamente, pelo certificado de 
conclusão de graduação); 

 Carteira de identidade; 
 Cadastro de pessoa física (CPF); 
 Certidão de nascimento ou casamento. 

 
ESTUDANTES ESTRANGEIROS 
Estudantes estrangeiros devem apresentar as fotocópias autenticadas dos 
seguintes documentos, ou fotocópias acompanhadas dos originais: 

http://www.dac.unicamp.br/portal/pos/matricula/#nota1


 Diploma de Graduação (excepcionalmente, este pode ser 
substituído, temporariamente, pelo certificado de conclusão de 
graduação); 

 Registro nacional de estrangeiro (RNE) ou protocolo de registro; 
Páginas do passaporte: página de rosto, onde consta sua 
identificação; página do visto; página com o carimbo de entrada; 
página com o carimbo de registro; 

 Certidão de nascimento ou casamento. 
 
Documentos Produzidos no Exterior  
Para que tenham validade no território nacional, documentos produzidos 
no exterior devem estar autenticados por repartição consular brasileira, 
no país de origem dos documentos, e traduzidos por tradutor 
juramentado. Antes de retornar ao Brasil, o aluno interessado deve 
comparecer à repartição consular brasileira, no país de origem dos 
documentos, para autenticá-los. 
 
Os documentos emitidos por meio eletrônico devem ser assinados pela 
Instituição de Ensino Superior que os expedir, e autenticados pela 
repartição consular brasileira no país de origem. 
 
Estão isentos dos procedimentos de consularização e tradução 
juramentada dos documentos acadêmicos as situações abaixo: 
 

 Autenticações consulares: estão delas isentos documentos 
provenientes da França, em função de acordo entre o Brasil e esse 
país. Documentos expedidos na Argentina, ao invés de estarem 
autenticados pela repartição consular brasileira, podem apresentar 
a autorização de sua Chancelaria, igualmente em função de acordo 
entre o Brasil e esse país; 

 Traduções: estão delas isentos documentos provenientes da França, 
em função de acordo entre o Brasil e esse país; 
 

A MATRÍCULA É PRESENCIAL 
Contato: 
Secretaria de Pós-Graduação/Instituto de Geociências − UNICAMP 
Rua João Pandiá Calógeras, 51 – Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
13083-870 – Campinas (SP) 
Telefone: (19) 3521 4653 ou 3521 5151 
e-mail: secpos@ige.unicamp.br  
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