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RETIFICAÇÃO NÚMERO 2 AO EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES ESPECIAIS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE ARTES 

1º SEMESTRE DE 2020 

 

Corrigido os seguintes endereços web: 

 

1.2. Possuir diploma ou certificado de conclusão de Graduação.  

Onde Constou: 

No caso de documentos produzidos no exterior, o candidato deverá observar 

as informações constantes no site da DAC - Diretoria Acadêmica da Unicamp:  

https://www.dac.unicamp.br/portal/vida-

academica/graduacao/matricula/documentos-produzidos- no-exterior. 

 

Constar: 

No caso de documentos produzidos no exterior, o candidato deverá observar 

as informações constantes no site da DAC - Diretoria Acadêmica da Unicamp: 

https://www.dac.unicamp.br/portal/vida-

academica/graduacao/matricula/documentos-produzidos-no-exterior 

 

6. Das inscrições:  

Onde Constou: 

Cada Unidade tem autonomia para se utilizar ou não da pré-inscrição prevista 

no Calendário Acadêmico da DAC, esse procedimento é utilizado pela 

Pósgraduação do IA, portanto, os candidatos selecionados na pré-inscrição 

deverão realizar a inscrição on-line, no sistema acadêmico da Universidade 

(SIGA – Sistema de Gestão Acadêmica), nos dias 05 e 06 de março de 2020, 

no seguinte endereço:   

https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidat

o.x html?code=1497038006922 
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Constar: 

Cada Unidade tem autonomia para se utilizar ou não da pré-inscrição prevista 

no Calendário Acadêmico da DAC, esse procedimento é utilizado pela 

Pósgraduação do IA, portanto, os candidatos selecionados na pré-inscrição 

deverão realizar a inscrição on-line, no sistema acadêmico da Universidade 

(SIGA – Sistema de Gestão Acadêmica), nos dias 05 e 06 de março de 2020, 

no seguinte endereço:   

https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_ca

ndidato.xhtml?code=1497038006922 

 

9. Da Desistência de Matrícula em Disciplinas  

Onde Constou: 

Na impossibilidade de completar as atividades de uma disciplina, o Estudante 

Especial poderá solicitar sua desistência. A desistência só é permitida uma 

única vez na mesma disciplina. Para solicitá-la, o Estudante Especial deverá, 

nos prazos estabelecidos no Calendário Escolar, acessar o SIGA - Sistema de 

Gestão Acadêmica, no menu Matrícula - Desistência de Matrícula Estudante 

Especial. Caso haja desistência e o procedimento não seja feito o candidato 

será considerado reprovado na disciplina. 

Constar: 

Na impossibilidade de completar as atividades de uma disciplina, o Estudante 

Especial poderá solicitar sua desistência. A desistência só é permitida uma 

única vez na mesma disciplina. Para solicitá-la, o Estudante Especial deverá, 

nos prazos estabelecidos no Calendário Escolar, acessar o SIGA - Sistema de 

Gestão Acadêmica, no menu Matrícula - Desistência de Matrícula Estudante 

Especial. Caso haja desistência e o procedimento não seja feito o candidato 

será considerado reprovado na disciplina. 

 

Incluido em:  

6. Das inscrições: 

Segue o endereço do tutorial disponibilizado pela DAC para referência:  

https://www.dac.unicamp.br/portal/tutoriais-dgva/tutorial-

matricula/tutorial-para-inscricao-de-estudante-especial 
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