
Estamos fe l izes por recebê- lo em nossos cursos de
Graduação, que se dedicam ao estudo da l inguagem em
seus mais var iados aspectos e re lações .

Neste caderno você encontrará algumas informações a
respeito do Inst i tuto de Estudos da Linguagem e do curso
que escolheu. Outras informações importantes podem ser
encontradas no s i te do IEL (www.ie l .unicamp.br) e na
página da Graduação
(https ://www.ie l .unicamp.br/br/comissao-de-graduacao) .

Outro canal importante de comunicação entre você, a
Secretar ia de Graduação e a Coordenação de seu curso é o
seu e-mai l  inst i tuc ional ,  que deverá ser consultado
regularmente .

Estamos à dispos ição para ajudá- lo ,  sempre que necessár io ,
ao longo de sua vida acadêmica na UNICAMP.

Comissão de Recepção aos Calouros
Comissão de Graduação
Direção

BEM-VINDO (A)!
PREZADO CALOURO DE 2023 

http://www.iel.unicamp.br/
https://www.iel.unicamp.br/br/comissao-de-graduacao


FUNCIONÁRIAS
 

Supervisora de Graduação 
 Kátia Aparecida Tegazzini 

 
 

Técnicos Administrat ivos 
Luana Soledad Si lva Cifuentes
Vanessa Proença Almeida Rosa

 
 

e-mai l :  gradie l@unicamp.br
 

Secretar ia da Graduação
Rua Sérgio Buarque de Holanda, 571

13083-859 – CAMPINAS-SP
Fone: 3521-1526 / 3521-1507

 
 

Caso tenha alguma dúvida a secretar ia está à dispos ição seja
presencia lmente ou por e-mai l .



O IEL - INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
 

Departamento de
Linguística

(DL)

O Inst i tuto é organizado em 3 departamentos ,  4 cursos de graduação e 3
cursos de pós-graduação.

Bacharelado em Linguística

 Linguística
PÓS-GRADUAÇÃO

Departamento de
Linguística

Aplicada (DLA)

Licenciatura em Letras
Integral/noturno

 Linguística Aplicada

GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO

Departamento de
Teoria Literária

(DTL)

Bacharelado em Estudos
Literários

Teoria e História Literária

GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO

Parceria com:
FCM (Fonoaudiologia) e

IFCH (Filosofia)

GRADUAÇÃO

Licenciatura em Letras
Integral/noturno

Licenciatura em Letras
Integral/noturno

GRADUAÇÃO

GRADUAÇÃO

GRADUAÇÃO



BIBLIOTECA Faz parte do Sistema de Bibl iotecas da UNICAMP,
tendo em seu acervo cerca de 131 .921  l ivros ,  7.277 teses e
dissertações ( impressas e digi ta is) ,  893 TCCs ( impressos e
digi ta is) ,  473 mult imídias ,  1 . 150 t í tu los de per iódicos e uma área
de 1 .403 m², com salas de estudos e sala de pesquisa em recursos
on- l ine, para atender aos alunos de Graduação e Pós-graduação,
docentes ,  funcionários e usuários externos .

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CULTURAL "ALEXANDRE
EULALIO" (CEDAE) .  Abriga documentos de acervos de
escr i tores ,  de inst i tu ições e de projetos de pesquisa desenvolvidos
por docentes do IEL. 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE AFÁSICOS (CCA). Abriga
at iv idades de extensão comunitár ia com suje i tos afás icos e com
outras patologias que alteram o funcionamento l inguist ico-
cognit ivo, a part i r  das quais são desenvolvidas pesquisas que
tematizam a re lação entre cérebro e l inguagem.
Setor de Publ icações .  Responsável por vár ias publ icações de
cunho acadêmico e pela organização da Agenda Cultural do IEL. 

SETOR DE INFORMÁTICA. Responsável pelo planejamento e
execução de uma pol í t ica acadêmica de informatização dos
serviços de apoio à pesquisa .

SECRETARIA DE EXTENSÃO E CONVÊNIOS. Responsável
pelos cursos de extensão do IEL ou nele sediados; dá suporte aos
docentes na tramitação e organização dos convênios do IEL.  

SECRETARIA DE PROJETOS. Responsável pelo apoio
administrat ivo às pesquisas e projetos desenvolvidos por docentes
e alunos do IEL e pela captação de recursos junto aos órgãos de
fomento externos .

SETOR AUDIOVISUAL. Dá suporte técnico ao ens ino e à
pesquisa dos cursos do IEL e a cursos e eventos real izados no
Inst i tuto :  real iza registros em áudio e vídeo. 

SETORES DE SUPORTE PARA ENSINO E PESQUISA



Os ingressantes no Curso de Licenciatura em Letras 2023 poderão,
caso desejarem, optar por obter também uma Habi l i tação em
Português como Segunda Língua/Língua Estrangeira .  Além dos 222
créditos do Curr ículo P leno do Curso de Letras-Português (diurno e
noturno), o aluno que optar por conseguir também essa habi l i tação
deverá obter 60 créditos adic ionais .  A opção pela obtenção dessa
habi l i tação deverá ser fe i ta ao f inal do quarto semestre para o curso
07 (Letras Integral) ,  do sexto semestre para o curso 57 (Letras
Noturno), ou após o aluno ter completado 100 créditos .  Mais
informações sobre essa habi l i tação estão disponíveis na página
eletrônica do Curso de Letras/IEL. 

LICENCIATURA EM LETRAS (INTEGRAL/NOTURNO)

COORDENAÇÃO DE LETRAS
coletras@unicamp.br

 
COORDENADORA DE LETRAS

Jacquel ine Peixoto Barbosa
e-mai l :  jpb@unicamp.br

 
 

COORDENADORA ASSOCIADA DE LETRAS 
Karin Camolese Vivanco

e-mai l :   v ivanco@unicamp.br
 

mailto:almeidad@unicamp.br


LICENCIATURA EM LETRAS (INTEGRAL/NOTURNO)

SEG TER QUA QUI SEX

08:00 LA104-A HL121-A

09:00 LA104-A HL121-A

10:00 LA104-A HL121-A LA405-A TL109-A

11:00 LA104-A HL121-A LA405-A TL109-A

13:00 HL143-A HL127-A

14:00 HL143-A HL127-A

15:00 HL143-A HL127-A

16:00 HL143-A HL127-A

14:00

HORÁRIO PARA INGRESSANTES: LETRAS INTEGRAL

Disc ip l inas Obrigatór ias oferec idas para o 1º semestre do curso de Letras :  HL121-
A, HL127-A, HL143-A / B, LA104-A, TL108-A, LA405-A e LG028-A (sem
horár io em sala) .

15:00

16:00

17:00



LICENCIATURA EM LETRAS (INTEGRAL/NOTURNO)

SEG TER QUA QUI SEX

19:00 LA104-C HL121-C HL143-C TL109-C HL127-C

20:00 LA104-C HL121-C HL143-C TL109-C HL127-C

21:00 LA104-C HL127-C HL121-C LA405-C

22:00 LA104-C HL127-C HL121-C LA405-C

HORÁRIO PARA INGRESSANTES: LETRAS NOTURNO

Disc ip l inas Obrigatór ias oferec idas para o 1º semestre do curso de Letras :  HL121-
A, HL127-A, HL143-A / B, LA104-A, TL108-A, LA405-A e LG028-A (sem
horár io em sala) .



LICENCIATURA EM LETRAS INTEGRAL

GRADE 2023: LETRAS INTEGRAL
GRADE CURRICULAR 2023 - vídeo explicativo (IMPORTANTÍSSIMO)

https://drive.google.com/file/d/1szcuLqCPSJsiRtDWNGbkq06a1roMwydh/view?usp=sharing


LICENCIATURA EM LETRAS INTEGRAL

HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS COMO L2/LE

HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS COMO L2/LE

GRADE 2023: LETRAS INTEGRAL



LICENCIATURA EM LETRAS INTEGRAL

GRADE 2023: LETRAS INTEGRAL

HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS COMO L2/LE

HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS COMO L2/LE



LICENCIATURA EM LETRAS INTEGRAL

HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS COMO L2/LE

GRADE 2023: LETRAS INTEGRAL
HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS COMO L2/LE

HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS COMO L2/LE



LICENCIATURA EM LETRAS NOTURNO

GRADE 2023: LETRAS NOTURNO
GRADE CURRICULAR 2023 - vídeo explicativo (IMPORTANTÍSSIMO)

https://drive.google.com/file/d/1yHhGkdnz6DRFgAt3Cxc7-HTW2FXJXfIq/view
https://drive.google.com/file/d/1yHhGkdnz6DRFgAt3Cxc7-HTW2FXJXfIq/view


LICENCIATURA EM LETRAS NOTURNO

GRADE 2023: LETRAS NOTURNO

HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS COMO L2/LE

HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS COMO L2/LE



LICENCIATURA EM LETRAS NOTURNO

GRADE 2023: LETRAS NOTURNO
HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS COMO L2/LE

HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS COMO L2/LE

HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS COMO L2/LE HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS COMO L2/LE



Métodos Exper imentais e Computacionais em Linguíst ica
Assessor ia Linguíst ica e Pol í t icas Públ icas de Linguagem
Estudos Cláss icos :  grego e lat im

Criado em 1970, sendo o curso mais ant igo do IEL, o Bacharelado em
Linguíst ica do Inst i tuto de Estudos da Linguagem da Unicamp tem
duração de oi to semestres ,  compreendendo 162 créditos (2430
horas), inc lu indo as disc ip l inas obr igatór ias (132 créditos) e as
elet ivas (30 créditos) .  Entre as obr igatór ias ,  d isc ip l inas de Pesquisa
em Linguíst ica (32 créditos) ,  nas quais os alunos desenvolvem um
projeto de pesquisa ao longo de três semestres ,  or ientados por um
docente do Departamento .  O trabalho de pesquisa é proporc ionado
com o objet ivo pr imeiro de promover o aprofundamento do
conhecimento l inguíst ico e a inserção na carre ira de pesquisador .  A
divers idade das áreas proporc iona aos alunos, no conjunto de
disc ip l inas obr igatór ias do Bacharelado, uma formação ampla e
cons istente, que contempla fonét ica, fonologia, morfologia, s intaxe,
semânt ica, pragmática, lex ico logia e lex icograf ia ,  l inguíst ica histór ica,
l inguíst ica textual ,  soc io l inguíst ica, anál ise do discurso, pol í t icas
l inguíst icas ,  h istór ia das ideias l inguíst icas ,  neurol inguíst ica,
ps ico l inguíst ica, aquis ição da l inguagem, l ínguas indígenas e letras
c láss icas .  

A part i r  de 2018, o Curso passa a oferecer Cert if icados de Estudos
em três especia l idades que concentram as áreas de pesquisa do
Departamento de Linguíst ica .  O oferec imento dos Cert i f icados de
Estudos pretende encaminhar os alunos para poss ib i l idades bem
del ineadas de atuação do l inguista no mercado de trabalho. Cada
cert i f icado contempla disc ip l inas obr igatór ias diretamente
relac ionadas ao campo de trabalho proposto, e uma seleção de
disc ip l inas e let ivas ,  que podem ser cumpridas dentro dos créditos
previstos na grade curr icular .  As três especia l idades contempladas
são as seguintes :

BACHARELADO EM LINGUÍSTICA



O Cert i f icado de Estudos em Métodos Exper imentais e
Computacionais em Linguíst ica enfat iza os conhecimentos e
habi l idades re lac ionados a procedimentos de anál ise l inguíst ica que
exigem a real ização de exper imentos e/ou o uso de ferramentas
computacionais .  Entre os campos que requerem esses procedimentos ,
podemos c i tar o tratamento digi ta l  de textos para elaboração de
grandes bases de dados, desenvolvimento de recursos voltados à
Linguíst ica Forense e às chamadas tecnologias de fala (s íntese,
reconhecimento de fala e tradução automática fala-fala), anál ise
gramatical vol tada a tecnologias de revisão automática de textos ,
entre outros domínios de apl icação. 

No Cert i f icado de Estudos em Assessor ia Linguíst ica e Pol í t icas
Públ icas de Linguagem, a ref lexão se dir ige ao funcionamento
inst i tuc ional da l inguagem, resultando em conhecimentos que
poss ib i l i tam: a or ientação de prát icas junto ao universo da l inguagem
na infância, a concepção de mater ia is para a descr ição e/ou ens ino
de l ínguas, o apoio a cr ianças com dif iculdades escolares e a
indivíduos com alterações de l inguagem, a revisão especia l izada de
textos ,  a assessor ia às áreas de comunicação e market ing, a
elaboração de terminologias ,  e a formulação de pol í t icas l inguíst icas
com f inal idades diversas ,  ta is como: a promoção de re lações entre
l ínguas de Estado ou entre l ínguas em contato, o fortalec imento de
l ínguas minor i tár ias e a consultor ia em processos de documentação e
de reconhecimento de l ínguas indígenas .  

O Cert i f icado em Estudos Cláss icos :  grego e lat im desenvolve
conhecimentos e habi l idades referentes à compreensão das l ínguas
Grego Cláss ico e Lat im, bem como de textos dos mais diversos
gêneros nelas escr i tos na Ant iguidade e em épocas poster iores .  Faz
parte dessa compreensão o estudo das matr izes genér icas desses
textos e dos recursos retór icos e poét icos neles empregados, bem
como do contexto cultural e pol í t ico em que foram produzidos .  Os
estudos poss ib i l i tam, com isso, a tradução dos textos do Grego
Cláss ico ou Lat im para o português, a concepção de mater ia is para o
estudo e/ou ens ino de tais l ínguas, bem como at iv idades editor ia is
(tradução, revisão especia l izada de textos) ,  a lém de assessor ia
quanto a áreas de comunicação e market ing em temas que envolvam
obras escr i tas nos id iomas c láss icos .
 

BACHARELADO EM LINGUÍSTICA



BACHARELADO EM LINGUÍSTICA

COORDENAÇÃO DE LINGUÍSTICA
 

COORDENADORA DE LINGUÍSTICA
Maria Fi lomena Spatt i  Sândalo

e-mai l :  fsandalo@gmai l .com
 

COORDENADORA ASSOCIADA DE LINGUÍSTICA 
Ana Cláudia Fernandes Ferre ira
e-mai l :   anacla99@unicamp.br 

 

#LINGUÍSTICA - Blog de divulgação c ient í f ica do curso de Linguíst ica-IEL
 

https ://www.blogs .unicamp.br/ l inguist ica/
 

Página no Facebook
 

www.facebook.com/BlogLinguist ica/ 
 

mailto:tescari@unicamp.br
mailto:almeidad@unicamp.br
https://www.blogs.unicamp.br/linguistica/
http://www.facebook.com/BlogLinguistica/


BACHARELADO EM LINGUÍSTICA

SEG TER QUA QUI SEX

08:00 HL120-A HL120-A

09:00 HL120-A HL120-A

10:00 HL11-A HL11-A TL118-B TL222-B

11:00 HL11-A HL11-A TL118-B TL222-B

13:00 HL533-A HL143-A

14:00 HL533-A HL143-A

15:00 HL533-A HL143-B

16:00 HL533-A HL143-B

HORÁRIO PARA INGRESSANTES: LINGUÍSTICA

Todas as disc ip l inas da tabela ac ima são obr igatór ias para o 1º semestre do
curso de Linguíst ica

14:00

15:00

16:00

17:00



GRADE 2023: LINGUÍSTICA

BACHARELADO EM LINGUÍSTICA



GRADE 2023: LINGUÍSTICA

BACHARELADO EM LINGUÍSTICA



O bacharelado em Estudos Literár ios da Unicamp tem como objet ivo
a formação de prof iss ionais especia l izados na área da Literatura -
inc lu indo-se aí os domínios da produção, da teor ia ,  da cr í t ica e da
histór ia l i terár ia .  Com forte ênfase nas at iv idades de pesquisa,
pretende oferecer uma formação sól ida nos vár ios campos dos
estudos l i terár ios :  a l i teratura e cultura bras i le i ras ,  a teor ia ,  cr í t ica,
h istór ia e histor iograf ia l i terár ias e a l i teratura comparada.

 

BACHARELADO EM ESTUDOS LITERÁRIOS

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LITERÁRIOS
coestudo@unicamp.br

 
COORDENADORA DE ESTUDOS LITERÁRIOS

Lucia Granja
e-mai l :  lgranja@unicamp.br

 
 

COORDENADOR ASSOCIADO DE ESTUDOS LITERÁRIOS
Mario Luiz Frungi l lo

e-mai l :   mfrung@unicamp.br 
 

mailto:tescari@unicamp.br
mailto:almeidad@unicamp.br


BACHARELADO EM ESTUDOS LITERÁRIOS

SEG TER QUA QUI SEX

08:00

09:00

10:00 TL118-B TL222-B

11:00 TL118-B TL222-B

13:00 TL155-A TL109-B

14:00 TL155-A TL109-B

15:00

16:00

HORÁRIO PARA INGRESSANTES: ESTUDOS LITERÁRIOS

Todas as disc ip l inas da tabela ac ima são obr igatór ias para o 1º semestre do
curso de Linguíst ica

14:00

15:00

16:00

17:00



BACHARELADO EM ESTUDOS LITERÁRIOS

GRADE 2023: ESTUDOS LITERÁRIOS



INFORMAÇÕES GERAIS

Disc ip l inas obr igatór ias ,  e let ivas e extracurr iculares

Veri f ique os programas na rede
(https ://www.ie l .unicamp.br/br/content/disc ip l inas-1 ) .

Horár ios / Disc ip l inas

Opção por Língua Estrangeira

SePeG – Seminário de Pesquisa na Graduação

Obrigatór ia :  é aquela que o aluno é obr igado a cursar para
sat isfazer a exigência do curr ículo pleno.

Elet iva: é aquela que o aluno pode escolher dentre um elenco de
disc ip l inas oferec idas, para completar a quant idade de créditos
exig idos pelo curso .

Extracurr icular :  é aquela que não pertence ao curr ículo do curso de
graduação do aluno. 

São fe i tos semestralmente pela Coordenação de Cursos e
acompanham sugestão oferec ida no Catálogo de Graduação. 

Horár ios :  https ://www.ie l .unicamp.br/br/content/hor%C3%A1r ios-0

Disc ip l inas :  https ://www.ie l .unicamp.br/br/content/disc ip l inas-1

Os alunos do IEL devem cumprir 4 níveis de Língua Estrangeira,
dentre as oferec idas pela UNICAMP. Caso tenha necess idade de
mudar a opção escolh ida, o aluno deverá fazer isso nos per íodos de
matr ícula, junto à DAC.

https://www.iel.unicamp.br/br/content/disciplinas-1
https://www.iel.unicamp.br/br/content/hor%C3%A1rios-0
https://www.iel.unicamp.br/br/content/disciplinas-1


INFORMAÇÕES GERAIS

Regimento Geral da Graduação

Secretar ia de Graduação

Home Page Graduação IEL 

Calendário Escolar de Graduação/2023 – DAC

Chamamos sua atenção para a importância de conhecer o Regimento
Geral da Graduação, documento que rege sua vida como aluno da
UNICAMP. Assuntos como trancamento de matr ícula, cancelamento
de matr ícula, des istênc ia de matr ícula em disc ip l inas ,  são
regulamentados nesse Regimento .      
 https ://www.dac.unicamp.br/portal/graduacao/regimento-geral

É o local que oferece atendimento aos alunos, professores e à
comunidade externa quanto a assuntos acadêmicos referentes aos
cursos da Graduação. 

https ://www.ie l .unicamp.br/br/comissao-de-graduacao 

Na Home Page do IEL você encontrará informações importantes
sobre os nossos cursos de Graduação: Horár ios das Disc ip l inas ,
Disc ip l inas oferec idas no Semestre,  Área de Atuação dos Docentes do
IEL, Perguntas mais frequentes ,  Informações Gerais ,  Comissão de
Graduação, Eventos .  

https ://www.dac.unicamp.br/portal/calendar io/2023/graduacao

https://www.dac.unicamp.br/portal/graduacao/regimento-geral
https://www.iel.unicamp.br/br/comissao-de-graduacao
https://www.dac.unicamp.br/portal/calendario/2023/graduacao


DESTAQUE

As Coordenações lembram que é obr igação do aluno conhecer o
Regimento Geral da Graduação que rege sua vida acadêmica. -
https ://www.dac.unicamp.br/portal/graduacao/regimento-geral .  Em
caso de dúvida consultar a Coordenação do seu curso .  

Destacamos a seguir a lgumas informações parc ia is re levantes para o
bom desenvolvimento de seu curso .  É recomendada a le i tura dos
art igos refer idos na sua íntegra, consultando o regimento .

Capítulo I I I
DA MATRÍCULA

Seção I
 

Normas Gerais
 

Art .  29. O aluno da Unicamp não pode estar matr iculado
s imultaneamente em outra inst i tu ição públ ica de ens ino super ior ,  seja
ela munic ipal ,  estadual ou federal .

§1º Por ocas ião da matr ícula in ic ia l ,  o aluno deve ass inar declaração
de que não se encontra matr iculado em outra inst i tu ição públ ica de
ens ino super ior .

§2º Caso venha a matr icular-se em outra inst i tu ição públ ica de
ens ino super ior no decorrer do curso, o aluno deve sol ic i tar
imediatamente à Diretor ia Acadêmica (DAC) o cancelamento de sua
matr ícula .

Art .  30 .  O aluno não pode estar matr iculado s imultaneamente em 2
cursos de graduação da Unicamp.

Parágrafo único . O aluno já matr iculado em um curso de graduação
da Unicamp, ao real izar a matr ícula em um novo curso de
graduação, estará automaticamente optando pelo novo curso .

https://www.dac.unicamp.br/portal/graduacao/regimento-geral


DESTAQUE

Art .  31 . É vedada a matr ícula de aluno ingressante para cursar uma
mesma Habi l i tação ou Ênfase que já tenha concluído anter iormente
na Unicamp.

Art .  32. A matr ícula em disc ip l inas do aluno ingressante é fe i ta pela
Diretor ia Acadêmica (DAC), podendo o aluno sol ic i tar al teração no
per íodo f ixado pelo Calendário Escolar .

§1º Para efe i to de matr ícula em disc ip l inas do aluno ingressante,
toma-se como base o pr imeiro per íodo da proposta para cumprimento
do curr ículo pleno do seu ano de ingresso .

§2º O aluno ingressante será matr iculado na Habi l i tação e/ou
Ênfase indicada pela Coordenador ia de Curso .

Art .  33 .  A matr ícula em disc ip l inas para os per íodos subsequentes é
obr igatór ia e deverá ser fe i ta pelo aluno nos prazos f ixados pelo
Calendário Escolar ,  salvo na hipótese do art .  49A, com observância
das regras deste Regimento, dos horár ios e reservas constantes do
Caderno de Horár ios e das ex igências cont idas no Curr ículo P leno.

§1º O aluno que não efetuar sua matr ícula em disc ip l inas no prazo
regular previsto pelo Calendário Escolar poderá sol ic i tá- la ,  durante o
per íodo de alteração de matr ícula, não se assegurando, porém, o
dire i to à vaga em qualquer disc ip l ina/turma.

§2º A matr ícula em disc ip l inas poderá ser fe i ta na Diretor ia
Acadêmica (DAC) por procurador legalmente const i tuído.

§3º  Antes do in íc io do per íodo de matr ícula em disc ip l inas ,  a
Diretor ia Acadêmica (DAC) expedirá, por corre io e letrônico
inst i tuc ional ,  a todos os alunos de graduação, um alerta sobre os
prazos de matr ícula .



DESTAQUE

Art .  34. O aluno que, por qualquer mot ivo, não efetuar sua
matr ícula em disc ip l inas ,  terá a matr ícula na Unicamp trancada de
forma prevent iva e automática para o per íodo correspondente, desde
que ainda não tenha usufruído dos trancamentos previstos no art igo
47.

§1º É obr igatór io a todo aluno com trancamento automático
comparecer à Diretor ia Acadêmica (DAC) pessoalmente ou através
de seu procurador até 30 (tr inta) dias após o in íc io do per íodo let ivo,
e conf irmar o trancamento refer ido neste art igo .

Art .  35. Não é permit ida a matr ícula em disc ip l inas com horár ios
coinc identes ,  mesmo que a superpos ição seja parc ia l .

Seção IV
Da Alteração de Matr ícula

 
Art .  45 .  Há per íodos de al teração de matr ícula estabelec idos no
Calendário Escolar .

§1º Entende-se por al teração de matr ícula a inc lusão ou supressão de
disc ip l inas e/ou a mudança de turma em disc ip l ina em que o aluno já
esteja matr iculado.

§2º (Revogado pela Del iberação Consu-A-22, de 6-8-2019) .

§3º Em qualquer das hipóteses previstas no §1º, não está assegurado
o dire i to à vaga na disc ip l ina/turma pretendida pelo aluno.

Seção V
Da Desistência de Matr ícula em Disc ipl inas

 
Art .  46 .  Há per íodos para des istênc ia de matr ícula em disc ip l inas ,
estabelec idos no Calendário Escolar .



DESTAQUE

§1º É permit ida a des istênc ia de matr ícula em uma mesma disc ip l ina
uma única vez, e somente nos per íodos let ivos regulares de cada ano,
não computadas as ocorrências até 2005.

§2º Não é permit ida a des istênc ia de matr ícula em disc ip l inas em
período let ivo especia l .

§3º A des istênc ia de matr ícula em todas as disc ip l inas em que o
aluno est iver matr iculado é cons iderada trancamento de matr ícula
para todos os efe i tos previstos nos arts .  47, 48 e 49.

§4º A des istênc ia de matr ícula em qualquer disc ip l ina não confere ao
aluno o dire i to de matr icular-se em outra, no mesmo per íodo let ivo .

§5º O prazo l imite para a des istênc ia de matr ícula em disc ip l inas
corresponde à metade do per íodo let ivo regular .

Seção VI
Do Trancamento de Matr ícula

 
Art .  47. O aluno que ingressou na Unicamp por uma das formas
previstas nos inc isos de I a I I I ;  IV, b e c do art .  8º, tem dire i to ,
mediante so l ic i tação, a 2 (dois) trancamentos de matr ícula
consecut ivos ou não.

§1º O aluno que ingressou na Unicamp pela forma prevista no inc iso
IV, al ínea a do art .  8º, tem dire i to ,  mediante so l ic i tação, ao número
de trancamentos de matr ícula previstos e não usufruídos em seu
curso anter ior .

§2º Cada trancamento de matr ícula tem a duração de um per íodo
let ivo regular .

§3º (Revogado pela Del iberação Consu-A-22, de 6-8-2019)

§4º O prazo para o trancamento de matr ícula consta do Calendário
Escolar e vai do in íc io do per íodo de matr ícula até 2/3 (dois terços)
de cada per íodo let ivo regular .



DESTAQUE

§5º Durante a vigência do trancamento o aluno não pode cursar
nenhuma disc ip l ina de graduação da Unicamp.

§6º É vedado ao aluno o trancamento de matr ícula em qualquer um
dos 2 (dois) pr imeiros per íodos let ivos regulares contados a part i r  de
seu últ imo ingresso na Unicamp, salvo em casos de afastamento por
recomendação médica comprovada.

§7º Quando um aluno não dispuser em um período let ivo regular de
disc ip l inas e let ivas ou obr igatór ias de seu Curr ículo P leno para se
matr icular ,  obterá neste per íodo um trancamento de matr ícula não
computado no l imite previsto no caput e no §1º deste art igo .

Art .  48. Para cada 2 (dois) trancamentos de matr ícula, consecut ivos
ou não, será somado 1 (um) ao ano da turma e do Curr ículo P leno
que o aluno vinha seguindo.

Seção VII
Do Cancelamento de Matr ícula

 
Art .  49. É cancelada a matr ícula nas seguintes c ircunstâncias :

I  -  quando constatada a ausência injust i f icada do aluno ingressante
por concurso vest ibular em todas as aulas das 2 (duas) pr imeiras
semanas do pr imeiro per íodo let ivo regular correspondente ao ano de
ingresso;

I I  -  quando o aluno ingressante por qualquer uma das formas
previstas no art igo 8º, não obt iver aprovação em nenhuma disc ip l ina
do Curr ículo P leno de seu curso/habi l i tação/ênfase em andamento,
em algum dos 2 (dois) pr imeiros per íodos let ivos regulares ;

I I I  -  quando o aluno, tendo cursado o número de per íodos let ivos
regulares previsto na proposta de cumprimento do Curr ículo P leno de
seu curso, não t iver condições de concluí- lo no prazo máximo
permit ido, de acordo com projeções real izadas pela Diretor ia
Acadêmica (DAC);



DESTAQUE

IV - quando o aluno não concluir seu curso de graduação no prazo
máximo f ixado para a integral ização do respect ivo Curr ículo P leno,
não cons iderados os trancamentos de matr ícula;

V - quando o aluno sol ic i tar o cancelamento por escr i to ;

VI - quando o aluno não conf irmar o trancamento automático
refer ido no art .  34;

VII - quando o aluno não efetuar, pela segunda vez, sua matr ícula
no prazo previsto no Calendário Escolar ;

VIII - quando o aluno for enquadrado em s i tuação de trancamento,
não tendo mais dire i to a nenhum trancamento;

IX - quando a Unicamp tomar conhecimento de que o aluno está
matr iculado em outra inst i tu ição públ ica de ens ino super ior ;

X - quando o aluno for condenado à pena de expulsão em processo
disc ip l inar ;

XI - quando o aluno não atender ao disposto no §1º do art .  8º .



Art .  49A. Será automaticamente inscr i to no Programa de Apoio
Acadêmico o aluno que ao f inal de seu n-és imo per íodo let ivo regular
não t iver obt ido um CP igual ou super ior aos valores especi f icados na
tabela abaixo:

Onde: CPE(n) – Coef ic iente de Progressão Esperado – corresponde à
soma dos créditos previstos desde o pr imeiro até o n-és imo per íodo
let ivo regular ( inc lus ive), segundo a proposta para cumprimento do
Curr ículo P leno do curso do aluno, div id ida pelo número total de
créditos do curso .

§1º O Programa de Apoio Acadêmico, v inculado à Coordenação de
Graduação do curso do aluno:

I - preparará, com a concordância da Comissão de Graduação do
respect ivo curso, um plano de estudos de recuperação do aluno para
os semestres seguintes ;

I I - efetuará exc lus ivamente as so l ic i tações de matr ícula em
disc ip l inas do aluno, com a anuência da Comissão de Graduação e
c iênc ia do aluno; e

Período letivo
regular

Coeficiente de Progressão Esperado (CPE)
Mínimo

2 0,3xCPE(2)

4 0,4xCPE(4)

6 0,4xCPE(6)

8 0,5xCPE(8)

DESTAQUE



I I I - acompanhará o desempenho acadêmico do aluno ao longo do
semestre ,  observando seu rendimento e a frequência às disc ip l inas
nas quais esteja matr iculado.

§2º Recuperada a progressão acadêmica e não mais inc idente a
hipótese do caput ,  o aluno deixará de ser tute lado pelo Programa de
Apoio Acadêmico e voltará a ser responsável pela efet ivação de suas
própr ias so l ic i tações de matr ícula .

§3º Caso o aluno não cumpra o que lhe fo i  est ipulado pelo Programa
de Apoio Acadêmico, ou na ocorrência de quaisquer das hipóteses
previstas no art .  49, o aluno terá sua matr ícula cancelada

Prazo de integral ização
 
Fique atento ao prazo de integral ização descr i to em seu Relatór io de
Integral ização Curr icular disponível na página WEB da Diretor ia
Acadêmica

DESTAQUE



Diretor ia Acadêmica - DAC  
https ://www.dac.unicamp.br/portal/

Pró-Reitor ia de Graduação - PRG
https ://www.prg.unicamp.br/#

Serviço de Apoio ao Estudante - SAE 
 https ://www.sae.unicamp.br/portal/pt/

Diretor ia Execut iva de Relações Internacionais - DERI
http://www.internat ionaloff ice .unicamp.br/

Centro de Ensino de Línguas - CEL
http://www.cel .unicamp.br/ 

Comissão Permanente para os Vest ibulares da Unicamp - Comvest
https ://www.comvest .unicamp.br/ 

Calourada 2023 - PRG UNICAMP 
https ://www.prg.unicamp.br/calourada-2023/

CECOM
https ://www.cecom.unicamp.br/ 

Calendário Escolar Graduação – IEL
https ://www.ie l .unicamp.br/br/content/calend%c3%a1r io-escolar-2
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