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ATENÇÃO 

Siga cuidadosamente todas as orientações deste Manual durante o processo de 

inscrição. Leia atentamente o Edital 002/2020. 

 

1ª ETAPA: ACESSAR O SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA - DAC  

Para realizar a inscrição no Processo Seletivo 1S2021 o candidato(a) deverá realizar a sua inscrição 

na DAC entre os dias 15 de outubro e 20 de novembro de 2020. Esta etapa é imprescindível para 

o processo seletivo. 

Para acessar o site  (clique aqui) 

Toda comunicação individual com o candidato será feita através de correio eletrônico usando o 

endereço por ele informado na sua ficha de inscrição 

*Inscrições incompletas serão indeferidas 

 

2ª ETAPA: SUBMISSÃO DE DOCUMENTOS  

 Após realizar a inscrição completa no portal da DAC, o candidato deverá realizar a submissão dos 

documentos para avaliação entre os dias 15 de outubro e 20 de novembro de 2020. 

Para acessar o formulário (clique aqui)  

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 Será aceito um único arquivo PDF por item. 

(Para juntar os arquivos em PDF, sugerimos o site https://www.ilovepdf.com/pt). 

 O documento deverá estar legível para avaliação. 

 NENHUM documento será aceito por outro mecanismo além do formulário, bem como ser 

reenviado ou enviado fora do prazo definido no edital! 

 

https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xhtml?code=1497038006922
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-x3yGRBBPxeSM0ZMQ3kKZV_Z8BShZfUSFQiNsUQ7BsweAXQ/viewform?usp=sf_link
https://www.ilovepdf.com/pt
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O formulário é composto por quatro etapas: 

2.1 INFORMAÇÕES PESSOAIS (OBRIGATÓRIO*) 

 Endereço de e-mail 

 Curso 

 Nome Completo 

 

2.2 UPLOAD DOS DOCUMENTOS (OBRIGATÓRIO*) 

 Carta de Apresentação (anexo I) 

 Tabela de Pontuação (anexo III) 
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2.3 DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 

Neste item o candidato deverá inserir os documentos comprobatórios preenchidos na Tabela de 

Pontuação (anexo III). 

 Desempenho Acadêmico 
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 Atividades Extracurriculares durante a graduação 

 

 
 

 Exercício da Profissão após a graduação 
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 Produção Técnico-Científica 

 

 

2.4 Confirmar o envio?  

Neste item o candidato deverá revisar os arquivos inseridos. Após clicar em “ENVIAR” o formulário 

será finalizado e não será possível quaisquer alterações. 

O candidato receberá no e-mail informado a confirmação das informações inseridas no formulário. 

Fique atento!  
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Atenção: CARTA DE RECOMENDAÇÃO - ANEXO II (*OBRIGATÓRIA) 

A O Anexo III/Carta de recomendação, exclusivamente, deverá ser enviada diretamente do e-mail 

de quem recomenda para o e-mail da CPG-IQ/UNICAMP (cpgiq.unicamp@gmail.com) entre os dias 

15 de outubro e 20 de novembro de 2020.  

Será aceita apenas uma carta de recomendação por candidato. E na eventualidade de serem 

enviadas mais de uma, será considerada apenas a última recebida no e-mail acima. 

 

Em caso de dúvidas o candidato deverá encaminhar e-mail para cpgiq.unicamp@gmail.com 
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