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Para que um novo sistema?
Zero papel;
Integrado ao SIGA;
Integrado ao SIGAD;
Sistema antigo (Legadinho / Serviços Acadêmicos) descontinuado ;
Autonomia às unidades;
Vários tipos de editais:

Com/sem trancamento;
Com/sem número de vagas;
Com/sem entrevista;
Com/sem universidade específica de destino por vaga.



 Principais diferenças

Alunos vêem todos os editais, mas só se inscrevem nos que têm
os requisitos.
Informações integradas entre editais (confirmou em um, cancela
outro automaticamente).
A lista de espera roda sozinha.
Email integrado.
Gera dossiês em .pdf com os documentos de todos alunos
inscritos.



Como fazer a pré-seleção e seleção no novo
sistema



Quem cadastrou o edital no sistema e todos os demais cadastrados
como Responsáveis pela seleção das inscrições.
No momento da pré-inscrição, independe o número de vagas
cadastradas no edital: todos os inscritos podem ser pré selecionados,
a critério do responsável pela seleção. 

O status de todas inscrições deve ser : “Aguardando pré seleção” ou
“Finalizada”.
Somente aquelas com status “Aguardando pré seleção” poderão ser
selecionadas.

Quem pode fazer a pré-seleção? 

Condição para fazer a pré seleção: 

Como fazer a pré-seleção (quando houver)



A tela do sistema na fase de pré-seleção mostra todos os estudantes
inscritos, com a possibilidade de verificar os detalhes de cada inscrição.

Como fazer a pré-seleção (quando houver)



O usuário pode salvar a pré seleção ou efetivar os pré-selecionados, mas não deve se
esquecer que, caso clique em Salvar, deverá atuar novamente para efetivar a pré-
seleção.
No momento da efetivação, deve ser inserida uma justificativa para as inscrições que
não forem pré-selecionadas.

As inscrições não selecionadas
serão finalizadas com o motivo
“Não pré selecionada”.
Somente os pré-selecionados
participarão da seleção.
Todos os estudantes receberão
email automático do sistema
informando a situação.

Como fazer a pré-seleção (quando houver)



Na fase de pré-seleção não é possível requerer a confirmação de
interesse dos estudantes pré-selecionados. 

Caso o edital contemple a confirmação de interesse na fase de
pré-inscrição, o responsável pelo edital deverá solicitar que tal
confirmação seja feita por email, explicitando a mesma no
edital. 



Como fazer a seleção no novo sistema

Quem cadastrou o edital no sistema e todos os demais cadastrados
como Responsáveis pela seleção das inscrições.

A seleção pode ser feita somente se estiver no prazo de tal atividade.
O status de todas inscrições deve ser : “Aguardando seleção” ou
“Finalizada”. 
Somente aquelas com status “Aguardando seleção” poderão ser
selecionadas.
 

Quem pode fazer a seleção? 

Condição para fazer seleção:



A tela do sistema na fase de seleção mostra todos os estudantes inscritos,
com a possibilidade de verificar os detalhes de cada inscrição.

Como fazer a seleção no novo sistema



O usuário pode salvar a classificação ou convocar os estudantes selecionados, mas
não deve se esquecer que, caso clique em Salvar, deverá atuar novamente para
efetivar a convocação.

O responsável deve
classificar os
estudantes em
ordem numérica
crescente.
Aqueles que não
quiser que sejam
selecionados,
basta deixar em
branco.

Como fazer a seleção no novo sistema



O responsável deve selecionar e classificar por Universidade os estudantes que
já escolheram a Universidade no momento da inscrição.

O responsável deve selecionar e classificar os estudantes independente da
Universidade.
Os estudantes escolherão a universidade no momento do upload dos
documentos de afastamento.

Todos os estudantes poderão ser selecionados.
Os estudantes escolherão a universidade no momento do upload dos
documentos de afastamento.

Edital com vaga por Universidade

Edital com vaga por programa, que pode ter mais de uma Universidade

Edital sem vaga pré definida  

Como fazer a seleção no novo sistema



Ao clicar em Convocar Alunos na tela anterior, o sistema pede uma
confirmação da classificação e convocação dos estudantes selecionados.

Isso porque, após convocar os
estudantes, o responsável pela
seleção NÃO poderá voltar atrás.

O responsável deve clicar Confirmar
Convocação para que o sistema possa
informar os estudantes (via email)
sobre o resultado da seleção.

Como fazer a seleção no novo sistema



“Aguardando confirmação” - aqueles que foram classificados e convocados
dentro do número de vagas previstas deverão confirmar interesse nas
mesmas dentro do período estipulado no momento do cadastro do edital; 

“Aguardando liberação de Vagas” - aqueles que foram classificados além do
número de vagas previstas, podendo ser convocados caso ocorra
desistência ou não confirmação dos estudantes classificados e convocados; 

“Finalizada” com motivo de ”Não Selecionada” , aqueles que não foram
classificados e convocados.

Após a seleção, o status das inscrições selecionadas passarão para:

Como fazer a seleção no novo sistema



Funcionalidades do novo sistema 
Caso seja necessário enviar email aos estudantes em algum momento do processo de
seleção, é possível fazê-lo via sistema, utilizando um botão próprio para este fim, e os
emails podem ser enviados individualmente ou para todos os inscritos.

Também é possível fazer o download dos documentos enviados pelos estudantes no
momento da inscrição, individualmente ou em lote, de todos os inscritos (neste caso,
será gerado um arquivo em pdf com todos os documentos de cada aluno). 



Emails enviados pelo novo sistema 
Para estudantes

Confirmando que a inscrição foi efetuada com sucesso;
Informando se a inscrição foi aceita pela coordenação do curso ou não e informando
os próximos passos;
Informando se o recurso pela não aprovação da inscrição foi aceito ou não ((quando
previsto no edital) e informando os próximos passos;
Informando que foi pré selecionado, quando Edital tem pré seleção;
Informando se foi selecionado dentro das vagas ou aguarda vaga, ou não foi
selecionado e informando próximos passos;
Informando se a documentação para afastamento foi aceita ou não e próximos
passos;
Informando se o recurso após não aceitação da documentação (quando previsto no
edital) foi aceito ou não e próximos passos;



Emails enviados pelo novo sistema 
Para estudantes

Informando, caso aguardasse vaga, que o prazo acabou e não foi convocado; 
Informando que não confirmou no prazo, sendo, portanto, elimnado do processo;
Informando que sua inscrição foi cancelada; 
Informando prazo para upload da documentação; 
Informando que não poderá participar do intercâmbio, caso esteja inativo, no
momento do afastamento; 
Informando sobre o afastamentos e em quais períodos serão registrados na DAC; 
Confirmando o recebimento do seu pedido de prorrogação de prazo do Intercâmbio; 
Informando se seu pedido de prorrogação de prazo foi aceito ou não pela
coordenação do curso ou se foi aceito com alterações.



Emails enviados pelo novo sistema 
Para coordenação de curso do estudante (em nome da Unidade
Responsável pelo edital) 

Informando que existem inscrições que necessitam de autorização para
efetivação da inscrição no edital (caso a coordenação não atue, a inscrição do
estudante é automaticamente autorizada);
Informando que existem recursos dos alunos em relação a não autorização da
inscrição ou recursos pela não aceitação da documentação (quando fase de
reursos for contemplada no edital, a critério do responsável pelo mesmo - fases
não obrigatórias);
Informando que existe documentação de afastamento para avaliar; 
Informando que alunos foram afastados para intercâmbio;
Para apreciação no pedido de prorrogação de prazo feito pelo aluno.



Emails enviados pelo novo sistema 
Para Responsável pelo edital e selecionadores

Informando desistência
do estudante, conforme
modelo de email ao lado. 



Emails enviados pelo novo sistema 
Para Responsável pelo edital e selecionadores

Informando
cancelamento do
estudante. 



Emails enviados pelo novo sistema 
Para Responsável pelo edital e selecionadores

Informando fim do prazo de pré-seleção e seleção. O email é enviado
automaticamente pelo sistema faltando cinco dias e um dia
respectivamente para o encerramento do prazo de atuação. 



Emails enviados pelo novo sistema 
Para Responsável pelo edital e selecionadores

 Informando que
estudante está inativo e,
portanto, não poderá
efetivar o intercâmbio. 



Emails enviados pelo novo sistema 
Para Responsável pelo edital e selecionadores

 Informando que o estudante solicitou
prorrogação de afastamento por
intercâmbio.



Emails enviados pelo novo sistema 
Para Responsável pelo edital e selecionadores

Informando a apreciação
do pedido de
prorrogação por parte da  
coordenação de curso do
estudante. 
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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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