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Prezades estudantes:
Estamos retornando em abril de 2022 finalmente às aulas presenciais, tanto para as atividades
práticas como teóricas das Disciplinas e dos Requisitos Curriculares Complementares (RCSs) a
serem ofertados em 2022.1. Certamente este momento é de muita expectativa e vontade de
conhecer, retornar e reencontrar pessoalmente colegas e toda a comunidade universitária. A
Coordenação e a Secretaria da Licenciatura em Geografia desde já lhes dão boas vindas, esperando
que tenhamos um semestre letivo mais próximo, caloroso e profícuo.
Enviamos aqui, para auxiliar vocês durante o período de inscrição em Disciplinas e Requisitos
Curriculares Suplementares (RCS), algumas orientações e informações sobre a oferta existente
para o Curso de Licenciatura em Geografia – turno Noturno em 2022.1. O quadro-síntese da oferta
para o curso, com os códigos e os números de turma de cada disciplinas/RCS estará no site do
Departamento de Geografia. Em caso de dificuldade para encontrar no SIGA as disciplinas a cursar,
façam busca pelo código (quando quiserem encontrar alguma turma ou todas as turmas existentes
daquela disciplina/RCS) ou pelo número da turma (se quiserem encontrar uma turma específica).
Vejam com atenção ao final deste documento também o calendário de atos acadêmicos, onde
temos as datas dos períodos de realização de: pedido de inscrição em disciplinas (é a 1ª fase de
inscrição, muito importante); alteração de pedido de inscrição em disciplinas (é a 2ª fase possível
de inscrição, em que vocês podem modificar os pedidos de inscrição realizados, inserindo ou
retirando disciplinas, e por isso também muito importante); trancamento de inscrição em
disciplinas; pedido de regularização de inscrição em disciplinas e outras operações da vida
acadêmica, como os atos relativos à matrícula no curso. A Resolução com o calendário completo
está disponível em: https://xn--graduao-2wa9a.ufrj.br/images/_PR-1/CEG/Resolucoes/20202029/RESCEG-2022_11.pdf

Orientações gerais:
•

Verifiquem no SIGA e no quadro de oferta ao final deste documento as disciplinas e/ou RCS
indicados para o seu período. Consultem SEMPRE o seu BOA (Boletim de Orientação
Acadêmica, obtido no SIGA) e a matriz curricular do curso (ao final deste documento) para
identificar as disciplinas não cursadas de períodos anteriores e as que vocês têm de cursar no
período letivo em que se encontram.

•

Tentem realizar seu pedido de inscrição em disciplinas na 1ª fase de inscrição (que, para
2022.1, será de 21 de março a 04 de abril) para garantir vaga nas turmas. Depois deste prazo
perde-se a prioridade de obtenção de vaga nas turmas pretendidas, ou seja, as inscrições se
aplicam apenas para as vagas remanescentes (as vagas já ocupadas não podem ser
modificadas, a não ser pela própria vontade dos que conseguiram a inscrição,
independentemente da periodização ou do curso de origem do estudante).

•

Verifiquem com atenção os horários das disciplinas e RCSs, para não haver sobreposição, pois
esta é uma situação irregular que resulta na não efetivação da inscrição em todas as disciplinas
ou RCSs que estejam com sobreposição de horário. Em caso de dúvidas, consultem a secretaria
de curso.
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Orientações para inscrições em disciplinas/RCS obrigatórias:
•

Haverá três turmas da disciplina Didática de Geografia I e do RCS EDDU08 Prática de Ensino
para os estudantes que se inscreverão pela primeira vez nesta disciplina e RCS em 2022.1:
duas na quarta-feira de noite, e uma na terça feira de tarde. Para os que já estão inscritos e
realizando a Prática de Ensino e já cursaram a Didática de Geografia II, as turmas de Prática
de Ensino estão na 6a. feira de noite. Os professores de Didática I e Prática de Ensino, Ênio
Serra, Roberto Marques e Ana Angelita Rocha, farão reunião com os estudantes explicando o
funcionamento da Prática de Ensino e do Estágio Supervisionado.

•

Atenção para as disciplinas e RCSs que são pré-requisitos de outras ou que têm pré ou corequisitos (ver lista a seguir). Caso haja uma situação de necessidade especial para cursar as
disciplinas e RCS com requisitos sem tê-los cursado antes, o estudante DEVE abrir processo
para solicitação de regularização de inscrição com quebra de requisitos o mais rapidamente
possível.

•

Para abrir processo de regularização de inscrição em disciplina/RCS visando poder cursá-la
sem ou junto com o seu pré-requisito, ou ainda sem ter cursado o seu co-requisito, vejam os
formulários e procedimentos em http://www.geografia.ufrj.br/graduacao/ pois é preciso
preencher um requerimento e obter a autorização do(a) professor(a) responsável pela
disciplina/RCS. Todas as solicitações de quebra de requisitos são avaliadas pela COAAGeografia. Cabe ao estudante verificar a necessidade de solicitar esta regularização de
inscrição em disciplina/RCS e observar o calendário para efetuar esta solicitação. Sem a
aprovação na COAA não há efetivação da inscrição e, portanto, não há lançamento de nota
ao final do semestre letivo, ficando o estudante sem direito de requerer esta inclusão de
nota, posteriormente.

•

Em 2022.1 os RCS e disciplinas que possuem requisitos (pré ou co-requisitos) são:
❖ IGGX06 Trabalho de Campo de Geografia Regional: Co-Requisito IGG411 Geografia
Regional do Brasil = neste caso não é preciso pedir regularização, pois já está indicado
que ambas devem ou podem ser cursadas concomitantemente;
❖ IGGY05 Oficina Didática de Geografia Física: Pré-Requisito IGG235 Geomorfologia
Geral = é preciso solicitar regularização de inscrição com quebra do pré-requisito
IGG235, quando for pertinente;
❖ IGGY03 Oficina Didática de Geografia Humana: Pré-Requisito IGG374 Geografia
Urbana; Co-Requisito IGG376 Geografia Agrária = é preciso solicitar regularização de
inscrição com quebra do pré-requisito IGG374, quando for pertinente;
❖ EDD507 Didática de Geografia I: Pré-Requisito EDD241 Didática = é preciso solicitar
regularização de inscrição com quebra do pré-requisito IGG241, quando for pertinente.

•

O RCS IGGX06 Trabalho de Campo de Geografia Regional será conduzido pelos professores
responsáveis pela disciplina Geografia Regional do Brasil, que organizam as atividades práticas
durante o horário de aulas desta disciplina (6ª de noite). Quem for cursar Geografia Regional
do Brasil DEVE inscrever-se no RCS Trabalho de Campo de Geografia Regional; quem já tiver
cursado Geografia Regional do Brasil e não realizou o Trabalho de Campo de Geografia
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Regional, TAMBÉM DEVE inscrever-se no RCS Trabalho de Campo de Geografia Regional. As
atividades preparatórias e posteriores ao campo utilizam o horário da disciplina (6ª feira de
noite), portanto, todos os inscritos devem ter ciência desta condição. Casos específicos devem
ser conversadas com o(a)s prof(a)s responsáveis, Thiago Roniere e Fabíola Iozzi.
•

As turmas do turno Noturno da disciplina Cartografia Básica, dos RCSs de Oficinas Didáticas
e do RCS Trabalho de Campo de Geografia Regional são exclusivas para os estudantes do
curso de Licenciatura em Geografia.

•

O RCS IGGX08 AACC (Atividades Acadêmicas-Científicas-Culturais) compreende a
participação em diversos tipos de atividades ao longo do curso de graduação. Vejam as
orientações em http://www.geografia.ufrj.br/graduacao/

Orientações para inscrição em disciplinas e RCS Optativos:
Atenção! As disciplinas/RCS a seguir são Optativas de Escolha Condicionada para o currículo de
Licenciatura em Geografia, em oferta no turno Noturno em 2022.1. Os créditos cursados neste
grupo de Optativas que excederem a carga mínima obrigatória definida pelo currículo (18
créditos/300 horas) contam automaticamente como créditos/horas de Optativas de Livre Escolha.
Aproveitem esta oportunidade de cursá-las, pois são disciplinas raramente ofertadas para o curso,
no turno Noturno!
•

•

A IGGK03 Introdução a Novas Tecnologias no Ensino de Geografia e a IGGX09 Aplicação de
Novas Tecnologias no Ensino de Geografia perfazem, em conjunto, 60 horas e 4 créditos
(cada uma tem 30 horas e 2 créditos). Recomenda-se que se inscrevam em ambas do mesmo
dia de oferta (há oferta das duas disciplinas na 3a. feira de noite e na 5. feira de noite), pois
os profs responsáveis darão continuidade, em sequência, às atividades desenvolvidas na
IGGK03 com a IGGX09. Será autorizada pela Coordenação de Curso a inscrição em conjunto
nestas disciplinas, mesmo havendo o requisito da IGGK03 para a IGGX09.
❖ Ementa da IGGK03 Introdução a Novas Tecnologias no Ensino de Geografia: Discussão da
utilização das tecnologias de informação e sua aplicação no ensino de Geografia,
enfatizando as possibilidades e os limites para o desenvolvimento do raciocínio geográfico.
Análise crítica sobre a busca e as fontes de informação. Pesquisa e avaliação sobre as
experiências produzidas no meio acadêmico e sua utilização no ensino.
❖ Ementa da IGGX09 Aplicação de Novas Tecnologias no Ensino de Geografia: Produção de
materiais didáticos com o apoio de novas tecnologias, visando novas possibilidades de
interação e leituras geográficas: produção de atlas digitais, uso de SIGs, internet, softwares
educativos. Adaptação de textos acadêmicos voltados para o ensino de Geografia.
Para inscrição em IGG495 Tópicos Especiais em Pedologia (2ª feira de noite), recomenda-se
ter cursado Planeta Terra ou Geologia Geral ou Pedologia.
❖ Ementa da IGG495 Tóp Esp Pedologia: A disciplina envolve discussões sobre: a) o papel
desempenhado por cada um dos cinco fatores de formação dos solos na gênese dos solos
tropicais; b) a atuação dos processos pedogenéticos na geração dos vários tipos de perfil
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de solo encontrados na natureza; c) as características dos principais horizontes
diagnósticos e a sua utilização no Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos; d) a
utilização de mapas de solos para fins de planejamento da ocupação das terras; e) as
relações solo-água-relevo e suas influências na irrigação, erosão e conservação dos solos;
f) os conceitos da pedogeomorfologia e o papel dos solos na evolução do relevo. Também
introduz as principais técnicas de laboratório utilizadas para a análise das propriedades
físicas e químicas dos solos. (60h, sendo 45 Teóricas e 15 Práticas)
•

Para poder participar de ações de extensão e creditar horas, é preciso se inscrever no RCS
IGGZ51. Depois de inscrito é só clicar em Requerimentos / Ações de extensão e buscar alguma
ação de seu interesse. Atenção: a inscrição no IGGZ51 é necessária para o estudante solicitar
a participação em QUALQUER ação de extensão da UFRJ. Uma vez inscrito, pode-se solicitar
a participação a qualquer momento na ação que lhe interessou (observando, é claro, as
informações fornecidas no SIGA acerca do período de ingresso e de funcionamento da ação),
pois as atividades de extensão não acompanham necessariamente o calendário dos semestres
letivos (têm duração variada).
Atenção para as informações sobre Optativas de Escolha Restrita e de Livre Escolha!

•

As disciplinas ministradas pela Faculdade de Educação que compõem o grupo de Optativas
de Escolha Restrita do curso de Licenciatura em Geografia e que em 2022.1 possuem vagas
para estudantes do nosso curso são: EDD648 Abord Did Educ de Jovens e Adultos e EDD644
Informática no Proc Ens-Aprendizagem. Também neste grupo de disciplinas optativas, as
horas/créditos cursados que excederem a carga mínima obrigatória definida pelo currículo (6
créditos/90 horas) contam automaticamente como créditos/horas de Livre Escolha.

•

Quaisquer disciplinas cursadas que não são obrigatórias para o curso de Licenciatura em
Geografia podem contar como Optativas de Livre Escolha. A carga mínima obrigatória
definida pelo currículo para as Optativas de Livre Escolha é 8 créditos/180 horas.

•

Para inscrição em disciplinas ministradas pelo NEPP (Núcleo de Estudos e Políticas Públicas
em Direitos Humanos) da UFRJ, indicamos que busquem a(s) turma(s) no SIGA. Estas disciplinas
são Optativas de Livre Escolha para o currículo de Licenciatura em Geografia.

IMPORTANTE!!!
PROCUREM SEUS ORIENTADORES ACADÊMICOS PARA TIRAR DÚVIDAS E OBTER OUTRAS
INFORMAÇÕES! PARTICIPEM DOS ENCONTROS DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA!!!
Desde 2020.2 professores específicos realizam a orientação acadêmica de cada turma-ano de
entrada da Licenciatura em Geografia - vejam lista em anexo. Tendo dúvidas sobre
procedimentos acadêmicos ou precisando de outras informações, enviem e-mail para
licenciatura.geografia@igeo.ufrj.br - Secretaria de Graduação da Licenciatura em Geografia
(Secretário: Patrick Esteves) - SEMPRE COM CÓPIA para coordlicenciaturageografia@igeo.ufrj.br
- Coordenação de Curso.
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As salas que serão usadas para as aulas de todas as turmas ainda estão sendo definidas, e serão
divulgadas em breve!
Para informações sobre inscrição nas disciplinas do curso de Geografia-Bacharelado (Diurno),
enviar e-mail para bacharelado.geografia@igeo.ufrj.br (Secretários: Simone Meruzzi e Ricardo
Vaz).
Que tenhamos um ótimo retorno às aulas presenciais!
Cordialmente,
Coordenação e Secretaria de Graduação do Curso de Licenciatura em Geografia
Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico do Curso - COAA

CALENDÁRIO de ATOS ACADÊMICOS - 2022.1:
Inscrição em Disciplinas
Rematrícula de Matrícula Trancada
Início das Aulas
Alteração de Inscrição em Disciplinas
Trancamento de Inscrição em
Disciplinas
Pedidos de regularização de inscrição
em disciplinas concomitantes com
seu(s) requisito(s) ou sem o(s)
mesmo(s)
Trancamento de Matrícula
Término do Período Letivo

21/03/2022 a 04/04/2022
Até 01/04/2022
11 de abril de 2022
11/04/2022 a 22/04/2022
29/04/2022 a 12/05/2022

19/05/2022 a 26/07/2022
Até 20/06/2022
06 de agosto de 2022
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ORIENTAÇÃO ACADÊMICA – LICENCIATURA EM GEOGRAFIA:
ANO DE
ENTRADA/TURMA

ORIENTADORES

EMAILS

2018.2 e ANOS
ANTERIORES

Eduardo Maia
Ênio Serra
Sarah Oliveira (CAp)
Naíse Peixoto

eduardomaia@igeo.ufrj.br
enio.serra@gmail.com
saraholiveira@cap.ufrj.br
marianaise@igeo.ufrj.br

TURMA 2019.2

Gislene Santos
Ma. Naíse Peixoto
Carla Madureira

gislene.santos8@gmail.com
marianaise@igeo.ufrj.br
carlamad@gmail.com

TURMA 2020.2

André Avelar
Marcos Góis
Roberto Marques

andreavelar@acd.ufrj.br
marcosgois@igeo.ufrj.br
robertogeofe@gmail.com

TURMA 2021.2

Frédéric Monié
Letícia Parente

fredericmonie@igeo.ufrj.br
leticiapr@igeo.ufrj

Transferência, Mudança
de Curso, Reingresso,
Mobilidade e Intercâmbio

Membros da COAA-Geografia: André Avelar,
Eduardo Maia, Elizabeth Rocha, Gislene Santos,
Guilherme Hissa, Manoel Fernandes, Marcos Góis,
Naíse Peixoto, Ricardo César, Roberto Marques
OBS: O nome do seu orientador acadêmico consta na sua CRID.
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