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A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Geociências da Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP), por meio da Comissão de Seleção 2021, faz saber que os candidatos abaixo relacionados foram 
selecionados pelo Programa de Pós-Graduação em Geociências, nos níveis de Mestrado e Doutorado, para 
ingresso no Segundo Semestre de 2021. (ver instruções para a matrícula no final deste arquivo) 

 

 

 

 

 

Nome 
Nota 

Curricular 
Nota Média 

Projeto 
Nota Final Resultado 

Arthur Diego van der Geest 5,83 - - REPROVADO 

Bruna Husak 6,69 9,75 7,46 APROVADA 

Dieine das Graças Silva Maio 4,47 - - REPROVADA 

Eduardo Alexandre de Amorim 5,34 - - REPROVADO 

Fernando Lessa Pereira 6,78 9,30 7,41 APROVADO 

Giovanni Simonni Veríssimo Leite Lima 6,33 7,72 6,68 REPROVADO 

Hans Eduardo Morales Bopp 6,17 9,50 7,00 APROVADO 

Marina Thimotheo 5,28 - - REPROVADA 

Nubia Miranda 4,11 - - REPROVADA 

Oscar Javier Andrade Rios 6,66 9,90 7,47 APROVADO 

Patricia Tatiane Lopez - - - INDEFERIDA 

Rodrigo Esteves Rocha 7,46 8,85 7,81 APROVADO 

Thiago Rivaben Lopes 7,65 9,50 8,11 APROVADO 

Victor Arroyo da Silva do Valle 6,82 10,00 7,62 APROVADO 
 
 
 

Obs.: Candidatos com nota inferior a 6 na analises curricular, não tiveram os seus projetos avaliados, pois não seria 
possível para estes atingir a nota mínima final de 7 para o ingresso conforme cálculo das notas publicado no edital 
de seleção. 

 

 

 

 
 

Nome Nota Curricular 
Nota Média 

Projeto 
Nota Final Resultado 

Bruno Virgílio Portela 6,20 9,50 7,03 APROVADO 

Geovane Augusto Gaia Vieira 8,10 9,65 8,49 APROVADO 

Luciano Arêas Carvalho 6,50 9,30 7,20 APROVADO 
 

Obs.: Candidatos com nota inferior a 6 na analises curricular, não tiveram os seus projetos avaliados, pois não seria 
possível para estes atingir a nota mínima final de 7 para o ingresso conforme cálculo das notas publicado no edital 
de seleção. 

 
 
 

Campinas, 09 de julho de 2021. 

Comissão de Seleção  

Coordenação do Programa deGraduação em Geociências

DOUTORADO 
(Ordem Alfabética) 

MESTRADO 
Ordem (Alfabética) 
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ATENÇÃO 
 

 

PROCEDIMENTOS PARA A MATRÍCULA 

 
Data da Matrícula:  20 de julho de 2021 
 
A matrícula será totalmente online, não sendo necessário comparecer pessoalmente na Unicamp. 

  
O aluno deverá enviar um e-mail ao endereço  inscricoespggeologia@unicamp.br  e informar no assunto - "Matrícula 
2s2021 - (nome completo)". 

  
Receberemos esse e-mail a partir do dia 16/07/2021 até o dia 20/07/2021. 

  
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://www1.sistemas.unicamp.br/servlet/pckAcadAlunoServicosGerais.ControleLimpaSessionEntradaAluno 

  
As disciplinas a serem oferecidas no 2ª semestre de 2021 estão disponibilizadas em 
https://portal.ige.unicamp.br/sites/portal8.ige.unicamp.br.portal/files/arquivos/2021-
06/Disciplinas%202s2021%20%281%29.pdf  

  
Por favor, converse com o seu orientador sobre a(s) disciplina(s) que pretende se matricular. 

  
 
ALUNOS ESTRANGEIROS: 
 
Para estudantes estrangeiros que NÃO estiverem em território brasileiro: 
 
Enviar a documentação abaixo via Fale Conosco, assunto ATENDIMENTO AO ESTRANGEIRO no site da DAC, 
preferencialmente, até o dia 16/07/2021. Os demais documentos deverão ser enviados assim que o aluno estiver no 
Brasil. 
 
• página de identificação do passaporte 
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https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/nucleo/solicitacao_usuario_externo.xhtml;jsessionid=7022D12D247E899CFF297A43D7CDB9E2?cid=1930
https://www.dac.unicamp.br/portal/vida-academica/graduacao/matricula
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Para estudantes estrangeiros que ESTIVEREM em território brasileiro: 
 
Enviar a documentação abaixo via Fale Conosco, assunto ATENDIMENTO AO ESTRANGEIRO no site da DAC, 
preferencialmente, até o dia 16/07/2021: 
 
• 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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