
- alunos ingressantes -  

Procedimentos para matrícula 

 

Os candidatos aprovados deverão comparecer na Secretaria de Pós-Graduação 
da Faculdade de Educação Física da Unicamp, no período de 06 a 08 de fevereiro 
de 2018, das 9 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, com a seguinte documentação: 

1- Estudantes Brasileiros 

Estudantes brasileiros devem apresentar cópias autenticadas ou cópias simples 
acompanhadas dos originais dos seguintes documentos: 

 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 

 
* O diploma de Graduação devidamente registrado deve ser entregue no prazo máximo 
de 9 (nove) meses a contar da data da matrícula, e com pelo menos 60 (sessenta) dias 
antes da defesa da Dissertação ou Tese.  

 

No caso de documentos emitidos por instituições sediadas no exterior, consulte: 
https://www.dac.unicamp.br/portal/vida-academica/graduacao/matricula/documentos-
produzidos-no-exterior. 

 

 

2- Estudantes Estrangeiros 

Estudantes estrangeiros devem apresentar cópias autenticadas ou cópias simples 
acompanhadas dos originais dos seguintes documentos: 

 diploma de Graduação* (excepcionalmente, este pode ser substituído 
temporariamente pelo Certificado de Conclusão de Graduação) 

 certidão de nascimento ou casamento 
 cadastro de pessoa física (CPF) 
 página de identificação do passaporte 
 página do passaporte que contém o visto 
 página do passaporte com o carimbo de entrada no país 
 Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) ou protocolo de registro de visto ou 

agendamento da Polícia Federal.  

Caso seja portador de visto permanente, será suficiente a apresentação de RNE válido. 

Obs. Só será aceito visto temporário de estudante (VITEM IV) cuja instituição chamante 
seja a Unicamp.  

 

 



 

* O diploma de Graduação devidamente registrado deve ser entregue no prazo máximo 
de 9 (nove) meses a contar da data da matrícula, e com pelo menos 60 (sessenta) dias 
antes da defesa da Dissertação ou Tese.  

 

No caso de documentos emitidos por instituições sediadas no exterior, consulte: 
https://www.dac.unicamp.br/portal/vida-academica/graduacao/matricula/documentos-
produzidos-no-exterior. 

 

Obs.: O estudante estrangeiro deverá comparecer, primeiramente, no Setor de 
Atendimento ao Aluno Estrangeiro da DAC para apresentar cópia dos 
documentos relativos à sua legalidade no país, mesmo que seja reingressante 
(que tenha feito matrícula na Unicamp anteriormente). 

Após a liberação da matrícula pela DAC, o estudante estrangeiro deverá 
comparecer à Unidade de seu curso para concluir seu registro na Universidade, 
dentro dos prazos estabelecidos. 

 

 






