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RESUMO 

Detalhamento do procedimento para Credenciamento de Professores da Graduação no Sistema de 
Gestão Acadêmica - SIGA. 

 

OBJETIVO 

Credenciar professores externos ou de carreira NÃO docente da Unicamp para ministrar aulas na 
Graduação. 

 

PÚBLICO ALVO 

Secretárias(os) de graduação. 

 

PRÉ-REQUISITOS 

Possuir acesso ao SIGA (perfil de secretaria) 
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Procedimento (passo a passo) 

1. No SIGA, acesse Credenciamento >> Tratar Credenciamento: 

 

2. Clique em “Credenciado” e pesquise por Nome ou parte do nome ou matrícula: 

 

3. Se o sistema localizou os credenciamentos já existentes do(a) professor(a) em questão, 

clique em “Adicionar Credenciamento” (e depois siga para o passo 10): 
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4. Se o sistema não localizou credenciamentos já existentes para o(a) professor(a) em questão, 

clique em “Novo Credenciamento”: 

 

5. Escolha uma opção para pesquisar o(a) professor(a), que pode ser Matrícula, Nome, CPF ou 

passaporte: 

 

6. Após realizada a pesquisa, o sistema mostrará todos os resultados encontrados para que seja 

selecionado o(a) professor(a). Encontrado o(a) professor(a), siga para o passo 10. 
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7. Caso o(a) professor(a) não seja encontrado(a) em nenhuma busca, será necessário fazer seu 

cadastro em “Credenciamento >> Manter Colaborador Externo”, antes de fazer o  

credenciamento: 

 

Obs.: Para cadastrar um novo Colaborador Externo, faça uma pesquisa por CPF e certifique-se 
de que ele realmente não está cadastrado para evitar duplicidade. 

8. Clique em “Novo”, preencha os campos obrigatórios e salve: 

 

9. Após criar o cadastro, acesse novamente o menu Credenciamento > Tratar Credenciamento e 

clique em “Novo Credenciamento”. 

10. Após selecionar o(a) professor(a) desejado(a), informe a Coordenadoria em que ele(a) 

deverá ser credenciado(a): 
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11. Selecionada a coordenadoria, informe o período letivo, por semestre. Se o(a) professor(a) 

necessitar ser credenciado(a) para o ano todo, será necessário realizar o procedimento 2 

vezes (uma para cada semestre): 

 

12. Após informar o período letivo, selecione o tipo de participação do(a) professor(a): 

 

13. Informados todos os dados solicitados, clique em Avançar. O sistema exibirá uma tela com a 

lista de documentos que devem ser carregados para efetivar o credenciamento do(a) 

professor(a).  

Obs.: Na próxima seção vamos especificar quais documentos serão solicitados para cada 
tipo de participação do(a) professor(a). 

 

14. Selecione cada documento listado, confirme a declaração de responsabilidade e clique em 

“+Arquivo” para inserir o arquivo correspondente. Após realizar o upload de todos os 

documentos obrigatórios e eles estiverem com a situação “Carregado”, clique em “Salvar 

Credenciamento” ao fim da página. 
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15. O sistema então irá efetivar o credenciamento do professor e exibir mensagem de sucesso: 

 

16. Para professores estrangeiros, o sistema irá solicitar também um documento que comprove 

a sua regularidade no país. Esse documento poderá ser Cópia de Agendamento da Polícia 

Federal ou Protocolo do CRNM ou CRNM (em vigor) OU Acordo Bilateral (Cópia da 

identificação, com nacionalidade, que consta no passaporte do professor): 

 

Será necessário carregar somente um dos dois documentos (quando um é carregado, 
automaticamente o sistema desobriga o carregamento do outro): 
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17. Na tela que exibe os credenciamentos do(a) professor(a), acessada conforme passos 1 e 2 

deste procedimento, alguns botões aparecerão logo abaixo da lista de credenciamentos: 

 

Renovar Credenciamento: utilizado apenas para credenciamentos da Pós-graduação. 

Descredenciar: utilizado para quando o credenciamento vai ser encerrado antes do prazo 
previsto. Por exemplo, o professor foi credenciado para o 1º semestre, que vai até julho, porém 
vai encerrar em maio. Essa função é mais usada na pós-graduação, onde os credenciamentos 
são feitos por 2 anos. Na graduação, como os credenciamentos são por semestre, ela 
raramente é utilizada. Caso seja utilizada, será necessário carregar os documentos Parecer da 
CG e Deliberação da Congregação. Antes de descredenciar, substitua o professor na carga 
didática das disciplinas. 

Manutenção de Credenciamento (Art. 52 RGPG - Regimento Geral da Pós-graduação): utilizado 
apenas para credenciamentos da Pós-graduação. 

Excluir Credenciamento: utilizado para quando um credenciamento é feito por engano ou com 
alguma informação incorreta. Só é possível utilizar essa função quando o credenciamento está 
ativo, então se um credenciamento foi feito para o 2º semestre e ainda estamos no 1º, será 
necessário aguardar ele ficar ativo para excluir (ou entre em contato com a DAC/DIA). 

Exportar: gera uma tabela em Excel dos credenciamentos visualizados, de acordo com os 
campos selecionados. 
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INSTRUÇÃO DIFERENCIADA 

Documentos solicitados conforme o tipo de participação do(a) professor(a): 

 Recém-Doutores e Pós-Doutorandos: 

 Deliberação da Congregação 

 Declaração de Ciência da Portaria 90/97 

 Cópia do Termo de Outorga (financiamento) 

 Aprovação da Comissão de Graduação ou Coordenador do Curso 

 Professor/Pesquisador Colaborador: 

 Termo de Adesão (com data final igual ou posterior à data de término do 

credenciamento)  

 Deliberação da Congregação 

 Aprovação da Comissão de Graduação ou Coordenador do Curso 

 Pesquisador de Pós-Doutorado: 

 Termo de Adesão (com data final igual ou posterior à data de término do 

credenciamento) 

 Deliberação da Congregação 

 Aprovação da Comissão de Graduação ou Coordenador do Curso 

 Pesquisador Visitante Convidado:  

 Termo de Adesão (com data final igual ou posterior à data de término do      

credenciamento) 

 Deliberação da Congregação 

 Aprovação da Comissão de Graduação ou Coordenador do Curso 

 Professor Especialista Visitante: 

 Termo de Adesão (com data final igual ou posterior à data de término do 

credenciamento) 

 Aprovação da Comissão de Graduação 

 Documento que aprove seleção pelo CAPPEV 

 Demais Professores Externos (aqueles que não se enquadrarem em nenhum dos 

anteriores): 

 Deliberação da Congregação 

 Aprovação da Comissão de Graduação 

 Apreciação PRG (Pró-reitoria de Graduação) 
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REFERÊNCIAS 

● Portaria GR 090/1997: Recém-doutores e Pós-doutorandos 

            http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=1302 

 
● Deliberação Consu-A-16/2020: Professor/Pesquisador Colaborador 

 
            https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=21769 

● Deliberação Consu-A-003/2018: Pesquisador de Pós-Doutorado 

            https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?consolidada=S&id_norma=10306 

● Resolução GR 038/2010: Professor Especialista Visitante 

           https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?consolidada=S&id_norma=1661 

● Deliberação CONSU-A-017/2020: Pesquisador Visitante Convidado 

           https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?consolidada=S&id_norma=21770 
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