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Prezades estudantes:
Trazemos aqui algumas informações complementares e reforços de orientações acerca da
inscrição em disciplinas em 2022.1, assim como sobre as atividades acadêmicas neste semestre
letivo. Em primeiro lugar, reiteramos a orientação dada pela UFRJ é de retorno às atividades
presenciais no ensino, pesquisa e extensão, o que tem demandado um grande esforço de
organização da infraestrutura por parte do IGEO, do Departamento de Geografia e Coordenações
de Curso. As orientações gerais estão disponíveis na página da UFRJ, em
https://coronavirus.ufrj.br/wp-content/uploads/2022/03/Diretrizes-para-o-RetornoPresencial-Pleno-da-UFRJ-220322-Copy-2_compressed.pdf.
Usaremos o quadro de avisos em frente à secretaria de graduação (bloco G) para divulgação
da lista das disciplinas em oferta no nosso prédio, com as respectivas salas de aula, assim como
dos demais informes sobre estes assuntos – consultem sempre este quadro! Para facilitar,
enviamos em anexo a esta mensagem o Quadro de Disciplinas e RCS com as salas de aula de cada
turma, o quadro-síntese atualizado da oferta de disciplinas e RCS para a Licenciatura e o
Bacharelado em Geografia, com os códigos e os números de turma, e os quadros fornecidos pela
Faculdade de Educação sobre as turmas das disciplinas pedagógicas obrigatórias e optativas.
No dia 11 de abril inicia o período de alteração de inscrições. Lembrem que vocês podem
fazer buscas pelo código da disciplina/RCS ou pelo número da turma para realizar trancamentos e
inclusão de disciplinas (novos pedidos de inscrição), ou mesmo mudança de turma de uma
disciplina. Verifiquem na sua CRID se estão com alguma situação irregular na sua inscrição
(sobreposição de horários, falta de requisitos etc.), ou se informem com os professores das
disciplinas. Se estiverem com alguma situação irregular, procurem efetuar logo o pedido de
regularização.
Vejam
as
orientações
de
abertura
de
processos
em
http://www.geografia.ufrj.br/graduacao/ e o calendário de atos acadêmicos em https://xn-graduao-2wa9a.ufrj.br/images/_PR-1/CEG/Resolucoes/2020-2029/RESCEG-2022_11.pdf
Consultem o documento de orientações enviado anteriormente para ver quais RCS têm requisitos.
Somente com a autorização do professor da disciplina/RCS pode ser aberto o processo de quebra
de requisito, portanto, conversem com os professores!

Sobre as disciplinas e RCS Optativos de 2022.1:
As disciplinas Optativas de Escolha Condicionada IGGK03-Introdução a Novas Tecnologias no
Ensino de Geografia e IGGX09-Aplicação de Novas Tecnologias no Ensino de Geografia, que estão
em oferta na 3ª feira (turmas do Prof. Rômulo) e na 5ª feira (turmas do Prof. Felipe) foram
planejadas para serem cursadas de modo “conjugado”, ou seja, indicamos fortemente que se
inscrevam nas duas turmas do dia escolhido (3ª ou 5ª) para o pleno aproveitamento das
disciplinas e do tempo alocado para elas no quadro de oferta de 2022.1. Somente se inscrevendo
nas duas, juntas, se obterá 60h e 4 créditos, pois cada uma tem 30h e 2 créditos. Destacamos
que, neste caso específico, já está autorizada pela Coordenação de Curso a inscrição em conjunto
nestas disciplinas, pois o requisito da IGGK03 para a IGGX09 será quebrado (logo, não será
preciso abrir processo de quebra de requisito). Assim, aproveitem mesmo esta oportunidade de
cursá-las, fazendo no período de alteração de inscrições o ajuste de inscrição! (Ementas a seguir)
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❖ 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.
❖ 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.
A disciplina Optativa de Escolha Condicionada IGG495-Tópicos Especiais em Pedologia, em
oferta na 2ª feira de noite, tem como recomendação apenas que o estudante tenha cursado a
disciplina Planeta Terra ou Geologia Geral ou Pedologia. Aproveitem também esta oportunidade!
❖ 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
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.
Para ver quais disciplinas fazem parte da lista de Optativas de Escolha Restrita do currículo
de Licenciatura em Geografia,
consultem a matriz curricular no Siga:
https://siga.ufrj.br/sira/temas/zire/frameConsultas.jsp?mainPage=/repositoriocurriculo/23808FA3-92A4-F799-120C-3CEB578475CD.html . Temos várias turmas das disciplinas
de Escolha Restrita ministradas pela Faculdade de Educação, assim, procurem no Siga as turmas
que têm vagas para fazer sua inscrição! Lembrem que tanto no grupo de Optativas de Escolha
Restrita como de Escolha Condicionada as horas e créditos cursados que excederem a carga
mínima obrigatória definida pelo currículo contam automaticamente como créditos e horas de
Livre Escolha!
As Optativas de Livre Escolha podem ser cursadas em qualquer curso ou unidade da UFRJ.
Para se inscrever, basta haver vaga e não haver impedimento (como por exemplo a existência de
algum pré-requisito que você não tem)! A carga mínima obrigatória no nosso currículo para as
Optativas de Livre Escolha é 8 créditos e 180 horas. As disciplinas ministradas pelo NEPP (Núcleo
de Estudos e Políticas Públicas em Direitos Humanos), portanto, também são Optativas de Livre
Escolha para a Licenciatura em Geografia (segue em anexo a lista do NEPP de 2022.1).
Para o currículo vigente, as atividades de extensão são optativas, no entanto, são muito
importantes na formação acadêmica da UFRJ! Para participar de ações de extensão e creditar
horas é preciso se inscrever no RCS IGGZ51. Se já estiver inscrito (ou após se inscrever), você pode
escolher qualquer ação de extensão da UFRJ para participar, pelo SIGA. Basta ir na aba Extensão e
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clicar em Requerimentos / Ações de extensão para fazer as buscas e encontrar aquelas de seu
interesse. A inscrição no IGGZ51 é necessária para o estudante solicitar a participação
em QUALQUER ação de extensão da UFRJ pelo SIGA. Observem as informações fornecidas no
SIGA acerca do funcionamento da ação (dias de reuniões, horários, etc.) para poder conciliar com
as disciplinas e demais compromissos acadêmicos!
PROCUREM SEMPRE SEUS ORIENTADORES ACADÊMICOS PARA TIRAR DÚVIDAS E OBTER
OUTRAS INFORMAÇÕES! REALIZEM ENCONTROS DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA!!!
Cordialmente, Coordenação e Secretaria de Graduação do Curso de Licenciatura em Geografia

PRINCIPAIS ATOS ACADÊMICOS - 2022.1:
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

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

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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EC = Escolha Condicionada
ER = Escolha Restrita
LE= Livre Escolha
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