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A inscrição em disciplinas em 2020.1 para os cursos de Geografia e Licenciatura em Geografia 
segue as normas definidas pela Resolução CEG nº 09, de 07 de outubro de 2020, e o 
calendário definido pela Resolução CEG 10/2020 e Resolução CONSUNI 14/2020 
(disponíveis em https://xn--graduao-2wa9a.ufrj.br/index.php/650-conselho-de-ensino-de-
graduacao/calendrio-acadmico/2020/1607-calendario-academico-2020-apos-ple ). 

Também foram consideradas as diretrizes adotadas pelo Dep. de Geografia/UFRJ com relação 
à suspensão da oferta de RCS de atividades de campo, assim como as definições das 
disciplinas passíveis de oferta em 2020, aprovadas pelo colegiado do Departamento. 

Devido às condições vigentes de ensino remoto, as coordenações de curso e a COAA tiveram 
de realizar algumas redistribuições de disciplinas no quadro de oferta para 2020.1, 
disponibilizado em na página do Departamento de Geografia/UFRJ. Por isso atentar para as 
informações e orientações a seguir. 

 

PARA O CURSO DE GEOGRAFIA - BACHARELADO 

 

a) TODOS os alunos do curso de Bacharelado em Geografia deverão ter como referência 
de periodização o currículo vigente (versão 1991, grade anexada a estas orientações). 
Isso significa que, sobretudo aos alunos de 2018 e 2019, é indicada inscrição em 
disciplinas como IGG236 – História do Pensamento Geográfico, IGG362 – 
Geomorfologia Continental, por exemplo. Questões relacionadas a implementação de 
novo currículo e eventual transição curricular serão tratadas pela Coordenação do 
curso de Bacharelado em Geografia em momento posterior, ainda no semestre letivo 
de 2020.1. 

b) As disciplinas IGG234 – Metodologia Científica e IGG354 – Poluição Ambiental, por 
distintos motivos, não serão mais ofertadas neste período remoto de 2020.1. 
Entretanto, por terem sido previstas para 2020.1 presencial, não foi possível removê-
las do SIGA. Assim, elas estarão presentes na grade, porém, com o total de 0 vagas. 
Recomenda-se ao corpo discente que não realize inscrição nesses dois cursos. Além 
disso, a Coordenação do curso de Bacharelado conta com a ajuda do corpo discente 
para propagar tal informação para o maior número de estudantes possível. 

c) Devido à suspensão temporária da oferta dos RCS Estágio de Campo I e III, os 
formandos1 que demandam este RCS para se formar em 2020.1 devem se inscrever 

 
1 Reiteramos que se considera formando o aluno que está apto a colação de grau se cumprir todos os 
requisitos curriculares e extra-curriculares no semestre letivo em tela – ou seja, 2020.1. 
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nas disciplinas IGG485 - Tópicos Especiais em Geografia Regional e IGG490 - 
Geografia do Estado do Rio de Janeiro. 

d) Conforme a Resolução CEG 09/2020, todos os interessados em cursar alguma 
disciplina/RCS a serem ofertados no período 2020.1 que se inicia em 30 de novembro 
de 2020 deverão fazer inscrição no período de 23 a 27 de novembro, sendo priorizada 
a vaga para aquele(a)s que estavam com inscrição regular em março de 20202. Vale 
destacar ainda que, conforme o Art. 5º desta resolução, está autorizado pelo CEG:  

“I. O trancamento de matrícula com prazo ampliado, a ser estabelecido no calendário dos 
atos acadêmicos;  

II. A interrupção da contagem dos prazos máximos de integralização de curso e de 
trancamento de matrícula;  

III. A inscrição em disciplinas de estudantes que possuam débitos referentes à retenção 
indevida de livros de bibliotecas ou de qualquer outro material de ensino pertencente à 
UFRJ;  

IV. A não reprovação por frequência, exclusivamente, durante o período de ensino remoto 
e  

V. A inscrição em menos de 6 créditos.”  
 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

- os professores definirão a forma de uso do horário de oferta das disciplinas/RCS no SIGA 

em relação ao tempo de atividades síncronas e assíncronas; 

- observar ATENTAMENTE as novas datas do calendário de ATOS ACADÊMICOS, 

sintetizadas a seguir:  

 

Rematrícula (Matrícula Trancada) Até 31 de novembro 

Inscrição em Disciplinas (Veteranos) 23 a 27 de março de 2020 

Início das Aulas 30 de novembro de 2020 

Alteração de Inscrição em Disciplinas 03 a 09 de dezembro de 2020 

Requerimento para cursar disciplina sem pré-
requisito / concomitância 

03 a 09 de dezembro de 2020 

Trancamento de Inscrição em Disciplinas 12 a 21 de dezembro de 2020 

 
2 Conforme o Art. 4º (§1) da Resolução CEG 09/2020, “os discentes que aderirem aos semestres letivos 
remotos do ano letivo de 2020 deverão solicitar novos pedidos de inscrição em disciplinas”, sendo que (§2) “os 
novos pedidos de inscrição em disciplinas no ano letivo de 2020 priorizarão os estudantes com inscrição 
regular no período letivo presencial de 2020.1”. 
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Trancamento de Matrícula (Período Ampliado) Até 22 de janeiro de 2021 

Término do Período Letivo 06 de março de 2021 

 

 

 

http://www.geografia.ufrj.br/
mailto:coordgeo@acd.ufrj.br



