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A inscrição em disciplinas e RCS no Período Letivo Excepcional (PLE) dos cursos de 

Geografia e Licenciatura em Geografia seguirá as diretrizes gerais e específicas adotadas 

pelo Departamento de Geografia da UFRJ.  

Estas diretrizes foram construídas durante o período de suspensão das aulas presenciais, 

pelas coordenações de curso e a COAA, que vêm efetuando levantamentos cuidadosos sobre 

a situação dos estudantes, incluindo consultas ao SIGA e a aplicação de questionário enviado 

a todo o corpo discente, como meios de identificar demandas e condições de realização do 

Ensino Remoto Emergencial.  

Com base nestes levantamentos e nas normas aprovadas pelo CEG/UFRJ (link ao final do 

texto), a COAA e o colegiado do Departamento de Geografia definiram as seguintes diretrizes 

gerais e ofertas para o PLE: 

a) a oferta de disciplinas prioritariamente para os formandos dos dois cursos; 

b) a priorização de oferta de disciplinas com carga horária total teórica, ou carga 

horária prática reduzida em relação à carga horária total da disciplina, o que 

implicou na suspensão temporária da oferta dos RCS Estágio de Campo I e III (para 

o Bacharelado) e de Trabalho de Campo (para a Licenciatura); 

c) a oferta de uma disciplina optativa (Introdução à Pesquisa) para os alunos ingressos 

na UFRJ em 2020.1 e 2019.1 (Bacharelado) e 2019.2 e 2018.2 (Licenciatura) no 

intuito de manter sua conexão com o curso por meio de atividades remotas que 

possibilitem a apresentação das pesquisas desenvolvidas no departamento;  

d) para o Bacharelado, a oferta do RCS Estágio de Campo II com o propósito de 

fomentar o engajamento dos estudantes em pesquisas desenvolvidas no 

departamento, preparando-os para a realização da Monografia de final de curso; 

e) para a Licenciatura, a oferta das Didáticas de Geografia I e II com o propósito de 

manter a conexão com os estudantes já inscritos para 2020.1, e também com aqueles 

que não concluíram as horas de estágio supervisionado; 

f) a oferta de um RCS optativo - o Seminário de Monografia para o Bacharelado e o 

Seminário de Conclusão de Curso para a Licenciatura - para os alunos que estejam 

na fase de desenvolvimento de seus trabalhos finais (Monografia e TCC). 
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De acordo com as diretrizes adotadas, as vagas nas disciplinas e RCS abertos (ver grade 

de oferta disponível no site do Departamento de Geografia) atenderão prioritariamente 

os/as alunos/as formandos - cuja inscrição será realizada diretamente pela secretaria 

de Graduação), sendo as vagas restantes disponibilizadas para os demais estudantes 

se inscreverem individualmente. 

 

As inscrições obedecerão às etapas do calendário a seguir: 

CALENDÁRIO PERÍODO LETIVO EXCEPCIONAL – ENSINO REMOTO 

Duração: 10 de agosto de 2020 a 31 de outubro de 2020 (12 semanas letivas) 

17.07 a 25.07 - Abertura de turmas e inscrição direta dos concluintes pelos 

coordenadores. Nesta etapa será realizada a inscrição dos formandos, pela secretaria 

dos cursos 

27.07 a 06.08 - Inscrição em disciplinas no SIGA pelos alunos/as, utilizando as vagas 

disponíveis 

10.08 a 22.08 - Período de alteração das inscrições em disciplinas para todos os alunos 

01.11 a 14.11 - Lançamento de notas pelos professores.  

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

- Os professores definirão o formato das disciplinas/RCS e o uso do horário exposto 

na grade; 

- Conforme a Resolução CEG 03/2020 (Art. 5o.), não haverá reprovação por frequência 

no PLE; 

- Todos os estudantes poderão trancar as disciplinas até o fim do período letivo (31 de 

outubro de 2020); 

- Os estudantes que não quiserem cursar disciplinas no PLE poderão aguardar o 

retorno do semestre letivo 2020.1, sem prejuízo aos prazos de sua integralização 

curricular. 
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Orientações para os alunos Formandos 

Alunos que precisem concluir até 32 créditos para se formar no PLE terão prioridade na 

inscrição em disciplinas. As disciplinas que o Departamento de Geografia vai oferecer neste 

PLE estão apresentadas nos quadros presentes no link ao final deste documento. 

Estes alunos devem preencher o arquivo word de plano de estudos com as disciplinas que 

desejam cursar e enviar para a Secretaria de Graduação (coordgeo@acd.ufrj.br) até o dia 

21/7/2020 (3a. feira). O plano de estudos a ser preenchido (e assinado, se possível) está 

disponibilizado no link ao final deste documento. Enviar o arquivo em pdf ou imagem. 

Para os alunos que estão realizando a Prática de Ensino, a oferta das Didáticas no PLE 

está, excepcionalmente, desvinculada da Prática de Ensino/Estágio Supervisionado, e 

não haverá estágio remoto. A exceção é para aluno concluinte que já cumpriu carga 

horária presencial em escola, mas que não fez regência ou faltam poucas horas para 

concluir o estágio. 

 

Orientações para alunos da turma de 2017-1 que estejam em condições de se formar 

Os alunos de 2017 (e transferidos do BCMT que tenham tido esta turma como referência) já 

foram contatados anteriormente. 

Todas as informações referentes aos e-mails anteriores são válidas para estes alunos 

também, porém recomendamos que a Tabela de Equivalências Exclusiva e Excepcional para 

a turma de 2017 (válida apenas para esta turma e para este PLE), deve ser usada para 

orientar a escolha das disciplinas que precisam fazer para concluir o curso. 

Do mesmo modo como foi solicitado para os formandos em geral, os planos de estudo devem 

ser enviados para a Secretaria de Graduação (coordgeo@acd.ufrj.br) até o dia 21/7/2020 

(3a. feira). O plano de estudos a ser preenchido (e assinado, se possível) está disponibilizado 

no link ao final deste documento. Enviar o arquivo em pdf ou imagem. 

 

Para TODOS os alunos 

Professores membros da COAA estarão disponíveis numa sala de reunião virtual do Google 

Meet de 10 às 12h no dia 21/7/2020 para esclarecer questões relacionadas ao PLE, 

inscrições em disciplinas etc. Use o link a seguir: meet.google.com/ebb-ndwc-hjn 

http://www.geografia.ufrj.br/
mailto:coordgeo@acd.ufrj.br
mailto:coordgeo@acd.ufrj.br
mailto:coordgeo@acd.ufrj.br
https://meet.google.com/ebb-ndwc-hjn?hs=122&authuser=0
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Documentos disponibilizados 

 

Resoluções do Conselho de Ensino de Graduação (CEG) sobre o PLE: 

Resolução CEG03/2020: 

https://xn--graduao-2wa9a.ufrj.br/images/_PR-1/CEG/Resolucoes/2020-2029/RESCEG-2020_03.pdf 

Resolução CEG04/2020 

https://xn--graduao-2wa9a.ufrj.br/images/_PR-1/CEG/Resolucoes/2020-2029/RESCEG-2020_04.pdf 

 

Grade de Horários: 

http://www.geografia.ufrj.br/wp-content/uploads/2020/07/PLE-GEOGRAFIA-Hor%C3%A1rios-2020.pdf 

 

Plano de estudos: 

http://www.geografia.ufrj.br/wp-content/uploads/2020/07/Plano-de-Estudos-PLE.doc 
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