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Vai começar o
semestre, e

agora?



Deri - Escritório de Relações Internacionais
da Unicamp (derime@unicamp.br)

Secretaria / Coordenação do curso onde
você cursará disciplinas (verificar no site do
curso) 

Membros da UniIn - estudantes da
Unicamp (pelo grupo do Whatsapp ou
uniin@unicamp.br)

Ao chegar na Unicamp, você pode optar por
entrar em contato com: 

 



Como usar os restaurantes e bibliotecas
da Unicamp?

Para usar os restaurantes universitários, é
necessário o cartão provisório.  Se você ainda
não tem o seu, passe na DAC e solicite. Ele será
gravado na hora.

A recarga do cartão para realizar as refeições
(café da manhã, almoço e jantar) pode ser feita
na entrada dos restaurantes, em máquinas que
parecem caixas-eletrônicos e possuem
instruções de como inserir créditos.



Como usar os restaurantes e bibliotecas
da Unicamp?

Para saber o valor de cada refeição
e o cardápio do dia, acesse o site
da Prefeitura do Campus.

https://www.prefeitura.unicamp.br
/servicos/divisao-de-alimentacao/



Como cadastrar senha para usar o 
wi-fi e outros sistemas da Unicamp?

Para cadastrar a senha, é preciso
utilizar uma carta de senha que foi
enviada por e-mail junto com a Carta
de Aceitação. 

Se você não tiver mais esta carta,
escreva para a DAC para retirar a sua
ou então para anapfont@unicamp.br 

https://www.dac.unicamp.br/portal/estudantes/senha-
mais-informacoes

https://www.dac.unicamp.br/portal/estudantes/senha-mais-informacoes


Ao cadastrar a senha, a
barrinha que aparece em
cima do campo "Senha
Desejada" precisa ficar
verde. 

Se estiver vermelha ou
amarela, não será possível
cadastrar senha.



DICA:
USE LETRAS E NÚMEROS,

MAIÚSCULAS E MINUSCULAS
 

EXEMPLOS: 
NOME + DATA + NOME

 
OU 

 
PALAVRA + NÚMERO+

PALAVRA
 

ANA070720ANA
AMOR145234LOVE



Como configurar celular e computador
para usar wi-fi?

PRIMEIRO PASSO:

Acesse em seu aparelho a rede wi-fi
"Unicamp Configuração". 

Atenção: você precisa estar na
Unicamp para realizar este
procedimento.



Abra o seu navegador de internet
(Google Chrome, Mozila Firefox,
Opera, Apple Safari, Microsoft
Edge, outros) . 

Você será direcionado para a
página ao lado. 

Caso isso não aconteça, busque
na internet : CCUEC Unicamp > Eu
quero > Conectar-me a uma rede
Wi-Fi.

https://www.ccuec.unicamp.br/



O passo seguinte é escolher o sistema operacional do seu aparelho de
celular ou computador disponíveis na página. 

Para cada sistema operacional, está disponível um tutorial com o passo a
passo para a configuração da rede wi-fi. 

Basta seguir todos os procedimentos e em seguida, conectar-se à rede sem
fio EDUROAM. 



ATENÇÃO!!! 
No campo USERNAME ou IDENTIDADE, você deve colocar o número do
seu RA (registro de aluno / número de matrícula na Unicamp) @unicamp.br

No campo PASSWORD ou SENHA, a senha é a mesma cadastrada
anteriormente.

Exemplo: 
Username /
Identidade:

203020@unicamp.br
 

Password / Senha:
ANA070720ANA  



Entrar em contato com a DAC pelo
FALE Conosco 

Entrar em contato com o Centro de
Computação da Unicamp - CCUEC 

Pedir ajuda a algum estudante da
Unicamp ou da UniIn

Você pode: 

Ainda ficou com dúvidas?



Como escolher minhas disciplinas /
cursos e realizar a matrícula? 

Para verificar quais disciplinas / cursos são oferecidos no semestre em
que você está matriculado, acesse o site da DAC > Estudantes > Caderno
de Horários. 



As disciplinas são separadas por nível (Graduação ou Pós-Graduação) e
por período de oferecimento, que são: 

ATENÇÃO!!! 

1º semestre - de Março a Julho 

2º semestre - de Agosto a
Dezembro 

Férias de Inverno - Julho 

Férias de Verão - Janeiro e
Fevereiro 



Elas também são separadas por unidades de ensino (Faculdades ou
Institutos) 

ATENÇÃO!!! 



Quando clicar em uma disciplina, atente-se também que ela pode ter mais
de uma turma / classe oferecida. Os horários e professores de cada uma
delas podem ser diferentes. Para a matrícula, você deverá saber ou ter
anotado o código da disciplina e código da turma. 



A matrícula nas disciplinas
acontece em dois dias,

conforme Calendário
Acadêmico da DAC. Depois
deste prazo, não é possível
adicionar disciplinas e/ou

trocar turmas. 

ATENÇÃO!!! 
Matrícula em disciplinas estudantes intercambistas - 14 e 15 de Março.



Como realizar a matrícula? 
A matrícula em disciplinas deve ser feita no mesmo sistema em que você
fez a inscrição para o seu intercâmbio. O link de acesso está no site da
DAC > Estude na Unicamp > Intercâmbio Internacional. 



O login é o mesmo email que você usou para realizar a inscrição para o
intercâmbio. A senha também deve ser a mesma, mas caso você não se
lembre, basta efetuar o procedimento de lembrete de senha. 
Você também pode escolher no topo da página a língua com a qual quer
acessar o sistema. 



Escolha a opção ESTUDANTE INTERCAMBISTA, conforme a imagem. 



O link para a matrícula
estará disponível para a
escolha das disciplinas,
mas SOMENTE nos dias
estipulados no Calendário
Acadêmico!!! 

ATENÇÃO!!! 



As disciplinas aprovadas durante o período de inscrição (e que constam no
Plano de Estudos) aparecerão em sua lista de matrículas. Você pode excluí-
las, trocar de turmas e adicionar novas disciplinas. 



O resultado das matrículas - se você foi aceito ou não nas disciplinas
solicitadas - será disponibilizado no documento Relatório de Matrículas /
Enrollment certificate. 



Para acompanhar as aulas e ter acesso ao material de estudo e/ou
trabalhos e atividades da disciplina, disponibilizado pelos professores,
pode ser que seja necessário que você acesse um dos sistemas abaixo. O
login e a senha é o mesmo para acesso ao wi-fi. Acesse os sistemas em
https://ggte.unicamp.br/wp/

ATENÇÃO!!! 



Ainda ficou com dúvidas?

Entrar em contato com a DAC pelo
FALE Conosco 

Entrar em contato com o GGTE
(sobre os sistemas Moodle e Google
Classroom) 

Pedir ajuda a algum estudante da
Unicamp ou da UniIn

Você pode: 



Quais sistemas poderei usar
na Unicamp?

Pode ser que durante seu intercâmbio na Universidade, você precise
acessar alguns sistemas específicos. Todos eles encontram-se no site da
DAC > Estudantes. 



A seguir, explicaremos brevemente cada um dos sistemas e em que
ocasiões poderão ser utilizados. 
ATENÇÃO: o login e a senha são os mesmos para acessar o wi-fi. 



Vocês terão acesso a um email institucional
da Unicamp, que por padrão será: 

a primeira letra do seu nome 
+

o número do RA 
+ 

@dac.unicamp.br 
 

Exemplo: 
Ana Paula Fontana 

RA: 202020
email institucional: a202020@dac.unicamp.br 



Alteração de dados pessoais 
Entrega dos documentos de
estrangeiro
Emissão de Certificado de Estudos e
Atestado de Matrícula
Relatório de Matrícula (verificar em
quais disciplinas vocês foram aceitos) 
Realizar a desistência de matrícula em
disciplinas que não queiram cursar de
acordo com o calendário da DAC
(procurar no menu superior
DESISTÊNCIA DE MATRÍCULA EM
DISCIPLINAS ESTUDANTE ESPECIAL) 

Este sistema é usado para: 



Este sistema é usado para acompanhar a
entrada de notas e conceitos no fim do
semestre, de acordo com o Calendário da
DAC. 

Também é usado para entrar em contato
com a DAC em caso de dúvidas e/ou
solicitações. 



Caso esqueçam a senha cadastrada
anteriormente, neste link é possível
recuperá-la pelo procedimento de
Esquecimento de senha. 



Procurar o Atendimento da DAC 

Entrar em contato com a DAC pelo
FALE Conosco 

Entrar em contato com o Centro de
Computação da Unicamp - CCUEC 

Pedir ajuda a algum estudante da
Unicamp 

Você pode: 
Ainda ficou com dúvidas?



Quer mais informações?
Entre em contato!

anapfont@unicamp.br
derime@unicamp.br
uniin@unicamp.br

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

www.internationaloffice.unicamp.br



Material preparado por 
Ana Paula Fontana
Mariana Pereira - DERI 
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