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Prezado/a estudante: 

Para inscrição em 2021.1 nas disciplinas e Requisitos Curriculares Suplementares (RCS) 
em oferta para o Curso de Bacharelado em Geografia (Integral), recomendamos: 

a) Realize seu pedido de inscrição em disciplinas na 1ª fase de inscrição (de 29 de outubro 
de junho de 2021 a 09 de novembro de 2021), para garantir sua vaga nas turmas. Depois 
deste prazo você perde a prioridade de conseguir vaga nas turmas pretendidas.  

b) Lembre que todos os estudantes ingressantes a partir do ano de 2020 estão matriculados 
na versão curricular 2020/2 do currículo de Geografia-Bacharelado (consultar em 
https://siga.ufrj.br/sira/temas/zire/frameConsultas.jsp?mainPage=/repositorio-
curriculo/828726E5-92A4-F79C-1590-9F7E320C523C.html . Os/as ingressantes em 2019 
e anos anteriores encontram-se na versão curricular de 1991. 

c) Antes de fazer sua inscrição, verifique no quadro de oferta de disciplinas exposto em 
www.geografia.ufrj.br (aba Graduação 2021.1) as disciplinas e/ou RCS indicados para o 
seu período. Veja no seu BOA (Boletim de Orientação Acadêmica) as disciplinas ainda não 
cursadas de períodos anteriores e as que você tem para cursar no período letivo em que 
se encontra. 

d) Os estudantes do bacharelado ingressantes em 2020-1 terão agora no 4º período o 
INÍCIO do percurso de Estágio Curricular Obrigatório (IGG-U02 Estágio Curricular em 
Geografia, 400 horas). Antes de tudo, ler: Regras de Estágio no site do Departamento de 
Geografia. 

Atenção: Sugere-se que somente deverão se inscrever nessa RCS aqueles estudantes já 
têm algum estágio em andamento ou que têm a perspectiva de fazer ainda neste 
semestre 2021-2. Os estágios poderão ser realizados em laboratórios da UFRJ, empresas, 
órgão públicos e ONGs. 

e) Atenção às disciplinas obrigatórias que são pré-requisitos de outras obrigatórias (ver 
fluxograma do currículo 2020/2 ao final) ou optativas. Verifique com atenção os horários 
das disciplinas no quadro de oferta, para não haver sobreposição; esta é uma situação 
irregular que resulta na não efetivação da inscrição nas duas disciplinas com sobreposição 
de horário.  

f) Caso haja uma situação especial para as disciplinas e RCS com requisitos, como formatura 
iminente, por exemplo, pode ser aberto processo de solicitação de quebra de requisito. 
Sem a aprovação deste processo na COAA não há efetivação da sua inscrição. 

g) Para poder participar de ações de extensão e creditar horas, é preciso se inscrever no 
RCS IGGZ50. Depois de inscrito/a é só clicar em Requerimentos → Ações de extensão e 
buscar alguma ação de seu interesse.  
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h) Os estudantes da versão curricular 2020/2 estão automaticamente inscritos no RCS 
IGGZ50. Destacamos que para este currículo é preciso cumprir a carga horária total de 
305h de extensão como requisito obrigatório para se formar. 

i) Atenção: a inscrição no IGGZ50 é necessária para você solicitar a participação 
em qualquer ação de extensão da UFRJ. Uma vez inscrito/a, você pode solicitar a 
participação a qualquer momento, pois a extensão não acompanha o calendário letivo. Já 
o IGG-X14, ofertado às 3as feiras, tem o formato de disciplina com duração semestral, e 
contará como uma Optativa. 

j) Para inscrição em disciplinas do turno Noturno os estudantes devem observar as 
orientações para a Licenciatura (ver também na aba graduação 2021-2). 

k) Para inscrição em disciplinas ministradas pelo NEPP (Núcleo de Estudos e Políticas 
Públicas em Direitos Humanos) da UFRJ, consultar no quadro de oferta do NEPP o código 
e horário da disciplina, e fazer busca da(s) turma(s) no SIGA. Veja no SIGA como estas 
disciplinas (código NEP) entram na sua versão curricular – como Optativas de Livre 
Escolha ou como de Escolha Condicionada. 

l) A orientação acadêmica da turma 2020-1 está a cargo do prof. Rafael Barro e a turma 
2021-1 a cargo do prof. Manoel Fernandes. Deverão ocorrer reuniões desses professores, 
o cordenador do curso e os respectivos alunos entre 03 e 05 de novembro de 2021. 

m) Em caso de dúvidas sobre procedimentos acadêmicos ou precisando de outras 
informações, envie email para: bacharelado.geografia@igeo.ufrj.br - Secretaria de 
Graduação da Geografia-Bacharelado (Secretários: Simone e Ricardo Vaz). 

Atenciosamente, Coordenação e Secretaria de Graduação do Curso de Geografia-
Bacharelado / COAA - Geografia 

CALENDÁRIO de ATOS ACADÊMICOS: 

Inscrição em Disciplinas 29/out a 09/ nov / 2021 

Rematrícula de Matrícula Trancada até 15 / out / 2021 

Início das Aulas 16 /nov / 2021 
Alteração de Inscrição em Disciplinas 16 a 22 /nov / 2021 

Requerimento para cursar disciplina 
sem pré-requisito / concomitância 

16 a 22 / nov /  2021 

Trancamento de Inscrição em Disciplinas 18 a 25 / jan / 2022 
Trancamento de Matrícula até 14 / jan / 2022 

Término do Período Letivo 12 / mar / 2022 
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Versão Curricular 1991 
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Versão curricular 2020/2 

Teoria da 
Geografia 

(60h) 

Estatística 
(60h) 

Geologia Geral 
(80h) 

Climatologia 
Geográfica 

(75h) 

Geografia da 
População 

(60h) 

Métodos em 
Geografia 

(60h) 

Cartografia Básica 
(60h) 

Biogeografia 
(75h) 

Geografia 
Econômica 

(60h) 

Cartografia 
Temática 

(60h) 

Pedologia 
(60h) 

Geografia 
Rural 
(120h) 

Estágio de Campo 
Geogr. I 
(180h) 

Geoprocessa-
mento 
(60h) 

Geomorfologia 
Geral 
(120h) 

Geografia Urbana 
(120h) 

Geografia 
Regional do Brasil 

(60h) 

Optativa ER 
(60h) 

Estágio de Campo 
Geogr. II 
(180h) 

Geografia 
Regional do 
Mundo (60h) 

Optativa ER  
(60h) 

Projeto de 
Monografia 

(45h) 

Optativa EC 
(60h) 

Optativa LE 
(60h) 

Monografia em 
Geografia 

(45h) 

Optativa LE  
(60h) 

Optativa EC  
(60h) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Geografia Política 
(60h) 

Estágio Curricular em Geografia (400h) 
Práticas em 
Cartografia 

(30h) 

Pesquisa em 
Geografia 

(30h) 

Geoinformação 
(30h) 

Optativa EC  
(60h) 

Optativa LE 
(60h) 

Atividades Curriculares de Extensão (310h) 

Atividades Acadêmicas Científico-Culturais (30h) 

Optativas 
ER – Escolha Restrita 
EC – Escolha Condicionada 
LE – Livre Escolha 

Co-Requisito 

Pré-Requisito 
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