
Guia discente para inscrição em ações de extensão 



ETAPA 1 

@s discentes devem entrar no SIGA e clicar em Inscrição em Disciplinas  

Depois clicar em BUSCAR 

Discentes de Bacharelado devem digitar IGGZ50 e de Licenciatura IGGZ51 



Selecionar a disciplina para habilitar o acesso às ações de extensão e clicar em finalizar 

1. Verifique se foi 
selecionado 

2. Clique em finalizar 



ETAPA 2 

Clicar em Requerimentos e  depois em Ações de Extensão 

Abrirá a janela abaixo onde se pode fazer a pesquisa das ações 

Cultura 
Meio Ambiente 
Direitos Humanos e Justiça 
Tecnologia e Produção 
Saúde 
Educação 
Trabalho 
Comunicação 

As ações de extensão se 
dividem em: 
• Projeto 
• Evento 
• Curso 



Um exemplo de pesquisa a partir do filtro “área temática”  

Clique na lupa para obter mais informações sobre as ações 

Atenção ao 
número de 

vagas 

Pode haver 
mais de uma 

página 



Depois de selecionada a ação deve-se clicar em Solicitar Inscrição 

ATENÇÃO:  

@s coordenadores das ações não têm a possibilidade de entrar em contato com @s 
candidat@s pelo SIGA. Existe apenas a possibilidade de aceitar ou negar a inscrição. 

 

Sugerimos que @s discentes selecionem as ações pelo sistema e, antes de 
solicitar a inscrição, entrem em contato* com @s coordenadores por email ou 

pessoalmente. 

*os contatos estão disponíveis na página de informação da ação 



Ações de extensão ativas do Departamento de Geografia 

Águas no planejamento municipal: discutindo a educação ambiental na gestão de bacias 

hidrográficas na região serrana do Estado do Rio de Janeiro 
Projeto 

MARIA NAISE DE OLIVEIRA 

PEIXOTO 

Águas no planejamento municipal: discutindo a educação ambiental na gestão de bacias 

hidrográficas no Médio Vale do Rio Paraíba do Sul e Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro 

Projeto 
CAp UFRJ + MARIA NAISE DE 

OLIVEIRA PEIXOTO 

Conexões rios: diálogos e vivências entre rios e sociedade Projeto MONICA DOS SANTOS MARÇAL 

Debates (Socio)Ambientais Evento 
MARCELO JOSÉ LOPES DE 

SOUZA 

Diálogos pedagógicos: viver e trabalhar em espaços do agronegócio Projeto EVE ANNE BUHLER 

Educação em movimento: estudos dos refugiados no mundo contemporâneo Projeto 
GISLENE APARECIDA DOS 

SANTOS 

Geoinformação e análise espacial (aplicações em áreas urbanas) Projeto 
ELIZABETH MARIA FEITOSA DA 

ROCHA DE SOUZA 

Herança e conhecimento Africano e Afrodescendente na construção da identidade 

brasileira 
Projeto EDUARDO JOSE PEREIRA MAIA 

Mar à Vista: rede de monitoramento das praias oceânicas do município do Rio de 

Janeiro 
Projeto 

FLAVIA MORAES LINS DE 

BARROS 

Marés, Mangues e Nós: valorização socioambiental do ecossistema manguezal no 

ensino fundamental 
Projeto ANA MARIA LIMA DAOU 

Oficinas de Geografia Urbana Projeto WILLIAM RIBEIRO DA SILVA 

Professores em Formação: a Educação Ambiental em uma Abordagem Transdisciplinar Curso 
CAp UFRJ + MARIA NAISE DE 

OLIVEIRA PEIXOTO 

Raízes e Frutos: uma vivência nas comunidades caiçaras da Península da Juatinga - 

Parati/RJ 
Projeto LETICIA PARENTE RIBEIRO 

Rede de Gestão de Riscos de Córrego d'Antas Projeto ANA LUIZA COELHO NETTO 

Saber e saberes: (re)conhecer a natureza da APA Macaé de Cima Projeto GUILHERME HISSA VILLAS BOAS 

VivA Geomata Cultivando a Cidade Projeto EVE ANNE BUHLER 



Avisos Importantes 

• A inscrição nos códigos IGGZ50 ou IGGZ51 (etapa 1) deve ser feita no período de 

inscrição em disciplinas; 

• A etapa 1 apenas habilita @ discente a visualizar e se inscrever nas ações de extensão; 

• A inscrição em ações de extensão (etapa 2) não está relacionada ao período de inscrição 

em disciplinas. @s discentes habilitados podem se inscrever nas ações de extensão a 

qualquer momento; 

• As ações de extensão são contabilizadas no SIGA por horas; 



Avisos Importantes 

•@s discentes de Geografia devem cumprir, pelo menos:  

• Ingressantes a partir de 2017 (bacharelado): 305 horas*; 

• Ingressantes a partir de 2017 (licenciatura): 320 horas*; 

• Demais discentes**: consultar a coordenação; 

• Cada ação de extensão pode contabilizar no máximo 180 horas; 

• As horas são lançadas pel@ coordenador(a) ao final da participação d@ discente; 

• O lançamento de carga horária não obedece ao semestre letivo e nem ao período 
de  lançamento de notas; 

•@s discentes podem cumprir sua carga horária em qualquer ação de extensão da 
UFRJ, não tendo obrigação de participar de ações da Geografia; 

• @s discentes podem participar de mais de uma ação simultaneamente. 

* As horas de extensão correspondem a 10% da carga horária total do curso. Os processos de reforma curricular (bacharelado e 
licenciatura em geografia) não estão concluídos. Esses valores serão futuramente confirmados. 

** Ingressantes até 2016 não precisam cumprir horas de extensão. Ingressantes em 2017 e 2018 mantidos no currículo 1991 
devem cumprir 280 horas. 



Em caso de dúvidas procurem a Secretaria 
ou a Coordenação de Extensão da Geografia 

 
Secretaria Acadêmica da Geografia 

coordgeo@acd.ufrj.br 
Sala I-25 (provisoriamente) 

 
Guilherme Hissa 

guilherme.hissa@igeo.ufrj.br 
Sala I-24 

Marcos Góis 
marcospfgois@gmail.com 

Sala H-11 
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