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MESTRADO 
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO AOS CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO 
2022 (SEGUNDO SEMESTRE) 

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 
 
 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Geociências da Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP), por meio da Comissão de Seleção 2022, 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 2022.  
 
 

 

Nome Nota Curricular 
Nota Média 

Projeto 
Nota Final Resultado 

Imran Khan - - - INDEFERIDO 

Vinícius José Maróstica Paio 6,68 10 7,51 APROVADO 

 
 
 
 

 
 

Nome 
Nota 

Curricular 
Nota Média 

Projeto 
Nota Final Resultado 

María Liceth Cabrera Ruiz 7,40 10,00 8,05 APROVADA 

Samara Cristina dos Reis Medeiros 6,70 10,00 7,53 APROVADA 

 
 

Campinas, 08 de julho  de 2022. 
 

Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação em Geociências 
Coordenação do Programa deGraduação em Geociências 

DOUTORADO 
(Ordem Alfabética) 
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ATENÇÃO 
 

PROCEDIMENTOS PARA A MATRÍCULA 
 
Data da Matrícula:  28 de julho de 2022 
 
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 2s2022 - (nome completo)". 
 
Receberemos esse e-mail a partir do dia 25/07/2022 até o dia 28/07/2022. 
 
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://sistemas.dac.unicamp.br/siga/mobile/signin  
 
As disciplinas a serem oferecidas no 1ª semestre de 2022 estão disponibilizadas em  
https://ige.unicamp.br/disciplinas-de-posgraduacao  
 
Por favor, converse com o seu orientador sobre a(s) disciplina(s) que pretende se matricular. 
 
As aulas serão ministradas de forma presencial. 
 
ALUNOS ESTRANGEIROS: 
 
Os estudantes estrangeiros deverão enviar a documentação abaixo via Fale Conosco, assunto 
ATENDIMENTO AO ESTRANGEIRO no site da DAC, preferencialmente, até o dia 18/07/2022: 
 

 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 
 

mailto:inscricoespggeologia@unicamp.br
https://www.dac.unicamp.br/portal/vida-academica/graduacao/matricula/documentos-produzidos-no-exterior
https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/mobile/signin
https://ige.unicamp.br/disciplinas-de-posgraduacao
https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/nucleo/solicitacao_usuario_externo.xhtml;jsessionid=7022D12D247E899CFF297A43D7CDB9E2?cid=1930
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Os alunos ingressantes nos cursos de Pós-Graduação deverão fazer o upload do comprovante de 

vacina em até 05 dias após a matrícula, no sistema e-Dac. 
www.dac.unicamp.br > Estudantes > E-Dac > Identificação do usuário + senha > Vacinação 

COVID-19 > No canto inferior direito haverá um botão laranja chamado "Registrar" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dac.unicamp.br/

