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Estudante de Intercâmbio
com Convênio Internacional

Vamos chamá-lo aqui apenas de Estudante de Intercâmbio.
Aluno de Universidade Estrangeira conveniada com a Unicamp.
Nomeado para estudar na Unicamp por 1 ou 2 semestres.
Prazos, candidatura e requisitos diferentes do estudante especial
comum.
Se matricula em ao menos uma disciplina já oferecida.
Não depende de disciplina ii para aceite.



Todas as informações para ajudar este tipo de estudante estão no site da
DAC > Estude na Unicamp > Intercâmbio Internacional 

Estudante de Intercâmbio



Resumo do Processo (2 partes)

Primeira Parte (antes do estudante chegar à Unicamp):
1 - Estudante Intercambista se inscreve e cadastra plano de estudos
2 - DERI confere documentos enviados e aprova inscrição
3 - Coordenação do curso aprova disciplinas do plano de estudos
4 - Carta de Aceitação emitida pela DAC / SIGA

Segunda Parte (após a chegada do estudante):
5 - Estudante Intercambista se matricula efetivamente em
disciplinas  (após 2 primeiras semanas de aula)
6 - Coordenação do curso aprova disciplinas / turmas



Processo - Primeira Parte 

Estudante faz
inscrição e Plano

de Estudos 

DERI aprova
inscrição 

Coordenadoria
aprova Plano de

Estudos 



Processo - SegundaParte 

Estudante chega à
Unicamp e solicita
disciplina / turma

Coordenadoria
aprova 



Acessa sistema SIGA (Estude na Unicamp > Intercâmbio Internacional) 
Escolhe o idioma para acesso do sistema - Inglês ou português 
Realiza cadastro com email e senha 
Solicita disciplinas para seu plano de estudos baseado no ano anterior
(o Caderno de Horário adequado ainda não estará disponível)
Faz upload dos documentos exigidos, incluindo Carta de Nomeação da
Universidade de origem 

No período de inscrições, o futuro estudante intercambista: 

Processo - Primeira Parte
1 - Estudante Intercambista se inscreve e cadastra

plano de estudos



Visão do Estudante - tela de cadastro / login - Sistema SIGA 

Processo - Primeira Parte
1 - Estudante Intercambista se inscreve e cadastra

plano de estudos



Visão do Estudante - tela de inscrição - Sistema SIGA 

Processo - Primeira Parte
1 - Estudante Intercambista se inscreve e cadastra

plano de estudos



Visão do Estudante - tela de inscrição - Sistema SIGA 

Processo - Primeira Parte
1 - Estudante Intercambista se inscreve e cadastra

plano de estudos



Processo - Primeira Parte
2 - DERI confere documentos
enviados e aprova inscrição

Confere os dados do candidato a intercambista, as informações sobre
Universidade de origem e os documentos anexados na inscrição 
Solicita alterações de dados na inscrição, se necessário
Aprova as inscrições com todas as informações e documentos
exigidos 

Após a DERI aprovar a inscrição, o sistema SIGA solicita por email à coordenação
de curso que atue (aprove ou não) nas disciplinas do plano de estudos.



Processo - Primeira Parte
3 - Coordenação do curso aprova
disciplinas do plano de estudos

Coordenador (a) irá autorizar apenas as disciplinas sob
responsabilidade de sua coordenação 
Para verificar as disciplinas solicitadas pelo candidato a estudante
intercambista, coordenador (a) deverá acessar o sistema SIGA >
Ingresso > Estudante Intercambista > Aprovar plano de Estudo do
candidato intercambista 



Visão SIGA - 
 Coordenação

de Curso  

Processo - Primeira Parte
3 - Coordenação do curso aprova
disciplinas do plano de estudos



Estarão disponíveis para atuação apenas e todas as
disciplinas sob responsabilidade de cada coordenação
do curso.



A aprovação pode
ser feita em lote
(todas ao mesmo
tempo) ou
individualmente. 





Visão SIGA
-  Estudante
- Resultado

Processo - Primeira Parte
Após a autorização e/ou indeferimento das disciplinas pela

coordenação de curso, o candidato pode consultar o resultado 



Para ser aceito, o
candidato precisa ter
ao menos uma
disciplina aprovada
pela coordenação. Por
isso, é comum que ele
escolha disciplinas em
várias unidades de
ensino.

Processo - Primeira Parte



Estes são estudantes de universidades parceiras conveniadas à Unicamp. 
Ao aceitar a solicitação do candidato para cursar alguma disciplina, a
Coordenação garante sua matrícula, a ser efetivada posteriormente.
Com base neste aceite, é dada continuidade ao processo de vinda do
aluno. 

A efetivação da matrícula em disciplinas/turmas é realizada 2 semanas após o início das
aulas, com o aluno já no Brasil. Neste momento, é possível realocá-lo nas turmas com
disponibilidade de vagas e autorizar solicitações de matrícula em novas disciplinas.

Processo - Primeira Parte
Importância da atuação da Coordenação 



Incorpora o estudante, gerando a vida acadêmica e RA do mesmo 
Emite a Carta de Aceitação 
A Carta de Aceitação é enviada automaticamente pelo sistema SIGA
para o email do estudante usado na inscrição 

4 - Carta de Aceitação emitida pela
DAC / SIGA

Processo - Primeira Parte



Documentos
recebidos pelo
aluno por email: 
Carta de Aceite e
Plano de Estudos



Grupo de estudantes regulares de graduação e pós-graduação na
Unicamp responsáveis pelo auxílio e recepção aos alunos internacionais
antes, durante e após sua estadia no Brasil.

Iniciam o contato com os intercambistas por email antes da vinda deles
ao país, auxiliando em assuntos como moradia, alimentação, transporte,
entre outros. 

Quem são:

O que fazem:

Transição para a Segunda Parte
UniIn - Unicamp Internacional



acesso aos sistemas da Unicamp
(SIGA, rede sem fio eduroam, email
institucional, restaurantes
universitários, entre outros) 

início das aulas e matrícula final em
disciplinas (após as duas primeiras
semanas de aulas) 

DERI e UniIn organizam ações de
recepção aos intercambistas onde são
dadas orientações sobre:Estudante

intercambista
chega ao Brasil 

Processo - Segunda Parte



Estudante faz a matrícula em disciplinas no sistema SIGA

Processo - Segunda Parte
5 - Estudante Intercambista se matricula

efetivamente em disciplinas  
(após 2 primeiras semanas de aula)



Disciplinas pré-
aprovadas pela
Coordenação durante o
período de inscrição já
aparecerão como
aprovadas para o
Intercambista, inclusive
com VIOLA VAGA.

Processo - Segunda Parte
5 - Estudante Intercambista se matricula

efetivamente em disciplinas  
(após 2 primeiras semanas de aula)



Coordenador (a)
autorizar apenas as
disciplinas sob
responsabilidade de
sua coordenação 

Aprovação similar ao
do Estudante
Especial

6 - Coordenação do curso aprova
disciplinas / turmas

Processo - Segunda Parte



Efetivação da matrícula em disciplinas 
Emissão do Relatório de Matrícula 

Fica a cargo da DAC: 

Ao fim do intercâmbio, a DAC emite também o Certificado de Estudos,
que pode ser emitido em português e também em inglês. 

Efetivação do aluno e emissão de
documentos

Processo - Segunda Parte



Quer mais informações?
Entre em contato!

anapfont@unicamp.br

DERI - International Office - Unicamp
R. Josué de Castro, 120 - Cidade Universitária, Campinas- SP
+ 55 19 3521-4702

www.internationaloffice.unicamp.br
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