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ORIENTAÇÕES DE INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS/RCS PARA O SEMESTRE LETIVO DE 
2020/2 

BACHARELADO EM GEOGRAFIA 

Período de inscrição em disciplinas: 08 a 16 de março de 2021 

Prezadas/os estudantes: 

Para inscrição em 2020.2 nas disciplinas e Requisitos Curriculares Suplementares (RCS) 
em oferta para o Curso de Bacharelado em Geografia – turno Diurno, esteja atento às 
seguintes orientações gerais: 

 

a) Os alunos ingressantes nos anos de 2017 (8º período), 2018 (6º período) e 2019 (4º 
período) seguirão a periodização da versão curricular 1991/1, de acordo com o 
estabelecido recentemente pelo Departamento de Geografia. Também de acordo com 
definição do Departamento no final do ano passado, a turma ingressante no ano de 
2020 (2º período) seguirá a periodização da versão curricular 2020/2, aprovada pelo 
CEG no início do mês de fevereiro de 2021 e já implementada no SIGA. 

b) Alunos oriundos de transferência externa ou interna/mudança de curso cuja situação 
tenha sido regularizada/institucionalizada no ano letivo de 2020, deverão se dirigir à 
Coordenação de Curso através dos canais de contato disponibilizados 
(bacharelado.geografia@igeo.ufrj.br) para se identificarem, com o objetivo de obterem 
orientação acadêmica mais particularizada. A pluralidade de situações, nesses casos, 
não nos permite identificar um padrão específico, o que demanda uma avaliação 
individualizada. 

c) Verifique no quadro de oferta de disciplinas exposto na página do Departamento de 
Geografia/UFRJ (www.geografia.ufrj.br, na aba Graduação) as disciplinas/RCS indicadas 
para o curso de Bacharelado em Geografia - turno diurno e para o seu período, 
priorizando sua inscrição nas alocadas para o seu turno e período. Se você tiver 
disciplinas de períodos anteriores ainda não cursadas (ver fluxograma do curso ao final 
deste arquivo), estas também devem ser priorizadas na sua escolha, compatibilizando 
os horários possíveis, sem sobreposição. Para isso, observar os horários definidos no 
quadro. Situações de sobreposição de horários são irregulares e resultam na não 
efetivação da inscrição em todas as disciplinas com sobreposição. Caso você esteja 
“fora de período” por vir de outro curso/universidade ou outras situações, veja item c. 

d) Priorize realizar sua inscrição na fase de Inscrição em Disciplinas (fase 1 – ver calendário 
de atos acadêmicos, abaixo), que vai de 08 a 16 de março de 2021, para garantir sua 
vaga, pois são priorizadas, no SIGA, para efetivação das inscrições, respectivamente: i) 

http://www.geografia.ufrj.br/
mailto:bacharelado.geografia@igeo.ufrj.br
http://www.geografia.ufrj.br/


 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) 
CENTRO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA NATUREZA (CCMN) 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS (IGEO) 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
Av. Athos da Silveira Ramos, 274, CCMN/IGEO, Bloco G2, Cidade 
Universitária, CEP 21941-611, Rio de Janeiro (RJ) 
www.geografia.ufrj.br   
 

 

2 
 

a inscrição na 1ª. fase, ii) a inscrição no turno e, iii) a inscrição segundo a periodização 
do estudante.  

e) A partir de 2020.2 a orientação acadêmica será realizada por professores específicos 
para cada turma/ano de entrada, que vão disponibilizar um horário para atender os/as 
estudantes das turmas que orientam. Participem dos encontros de orientação para se 
informar e tirar dúvidas sobre as inscrições e o curso. Os estudantes vindos de outras 
universidades e/ou cursos serão orientados pelos professores membros da COAA 
(Comissão do Orientação e Acompanhamento Acadêmico). Os orientadores e contatos 
serão disponibilizados em outro quadro.  

f) A disciplina de Estágio de Campo I, assim como as demais disciplinas com carga horária 
prática/de campo serão ofertadas em 2020.2, conforme recente decisão do 
Departamento de Geografia. O formato será de atividades práticas remotas, seguindo 
as orientações do GT Ensino Remoto Emergencial UFRJ e GT Ensino 
Remoto/Departamento de Geografia UFRJ.  

g) Observe o prazo para solicitar quebra de requisitos para as disciplinas que têm 
requisitos, pois sem a quebra não será possível efetivar a inscrição.  

h) No caso dos alunos ingressantes em 2020, para poder participar e creditar horas de 
extensão, é recomendável que se inscrevam no RCS IGGZ50. Após a inscrição, poderão 
buscar no SIGA e escolher as ações em que desejam participar. Reiteramos que, na 
versão curricular nova (2020/2), é obrigatório que os alunos participem de ações e 
projetos que totalizem 305h de extensão até o final da graduação. 

i) Para inscrição em disciplinas do turno Noturno, os estudantes devem observar as 
orientações para a Licenciatura, também expostas no site do Departamento de 
Geografia.  

j) Observe o calendário de ATOS ACADÊMICOS para inscrições e abertura de processos 
de quebra de requisito e trancamentos). 

Inscrição em Disciplinas (Veteranos) 08 a 16 de março de 2021 
Início das Aulas 22 de março de 2021 
Alteração de Inscrição em Disciplinas 22 de março a 01 de abril de 2021 
Requerimento para cursar disciplina sem pré-
requisito / concomitância 

22 de março a 01 de abril de 2021 

Trancamento de Inscrição em Disciplinas 05 a 09 de abril de 2021 
Trancamento de Matrícula (Período Ampliado) Até 10 de maio de 2021 
Término do Período Letivo 12 de junho de 2021 
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VERSÃO CURRICULAR 1991 

(Ingressantes em 2017, 2018 e 2019) 
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VERSÃO CURRICULAR 2020/2 

(Ingressantes em 2020) 
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