INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS
2020/1 - REMOTO
1. A inscrição em disciplinas obrigatórias e eletivas para o curso de
graduação em Ciências Econômicas ESTÁ ABERTA DE HOJE, 23 DE
NOVEMBRO (SEGUNDA-FEIRA) ATÉ às 23h59min do dia 27 (SEXTAFEIRA)
de novembro de 2020. no https://portalaluno.ufrj.br . O
calendário acadêmico de 2020/1º encontra-se na página do
IE: https://www.ie.ufrj.br/graduacao -home/graduacao-calendarios.html
2. Confira em seus dados pessoais o perío do no qual se encontra. Se não
estiver correto envie um e-mail para camila.pereira@ie.ufrj.br
solicitando a alteração do mesmo. Essa solicitação deve ser feita até o
27 DE NOVEMBRO DE 2020. Depois desta data somente no período de
alteração de pedido de inscrição. SEU PERÍODO TEM QUE SER IGUAL AO
PERÍODO QUE CONSTAVA EM 2020.1.
3. Os horários de 2020/1º estão fechados. Os horários que valem são os
que envio neste link:
https://drive.google.com/drive/folders/1uV7n4PeaHNw1z 81Wo_HKkxXAECtHWVN?usp=sharing.
A partir de hoje, 23 de novembro de 2020, a partir de 11:00 hora s estes
horários constarão da página da graduação https://www.ie.ufrj.br/graduacao -grade-horaria.html.
Caso notem qualquer diferença entre os horários do site do IE e os do
SIGA, por favor, me avisem. FCP119 às 2ª feiras será as 13:00 e não
14:50 como consta no SIGA. Já solicitei ao IFCS que acerte.
IUF212 - Instituições de Direito ainda não foi prevista no SIGA. Estamos
em contato com a FND para fazê-lo.
4. Só se inscreva em disciplinas de seu turno. O TURNO NESTE 2020.1
REMOTO SERÁ A 3º PRIORIDADE FIXA DO NOSSO CURSO. A PRIMEIRA
SERÁ TER ESTADO INSCRITO NA DISCIPLINA EM 2020.1. A 2ª É SER
ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS DA UFRJ,
O 3º O TURNO E O 3º SER ALUNO DO PERÍODO NA QUAL A DISCIPLINA É
OFERECIDA.
5. Só se inscreva em matérias nas quais você tem o pré -requisito. O
currículo do curso está na
página https://siga.ufrj.br/sira/temas/zire/frameConsultas.jsp?mainPa
ge=/repositorio-curriculo/F15C9C0D-92A4-F79A-0B10-6AA3143BCEC0.
Na distribuição curricular escolha o currículo do Integral ou o currículo
do Noturno.
Lembre-se que as notas só começarão a ser digitadas hoje, dia 23 ou
amanhã, dia 24 de novembro. Os professores tem até o dia 27 para
lançarem as notas. Garanta a sua aprovação no pré -requisito.

6. Quanto a eletivas, o pré -requisito que vale é o que está no catálogo
que envio através do link no item e 3 e constará hoje mais tarde na
página da graduação.. Se você se inscrever no SIGA e der falta de pré requisito, mas possuir o pré-requisito do catálogo, não se preocupe, o
SIGA abrirá para autorizarmos estas inscrições.
Não se esqueçam de que vocês podem puxar até 4 (QUATRO) eletivas, de
4 créditos cada uma, fora do curso de Economia, em qualquer outro
curso da UFRJ. A inscrição nestas disciplinas tem que ser feita pelo SIGA.
CASO VOCÊ SE INSCREVA EM ALGUMA DISCIPLINA FORA DE
ECONOMIA E APAREÇA FALTA DE PRÉ-REQUISITO, TERÁ QUE
SOLICITAR A COORDENAÇÃO DO CURSO/SECRETARIA ACADÊMICA
DO CURSO DA DISCIPLINA QUE AUTORIZE A INSCRIÇÃO. TODA
COORDENAÇÃO PODE E DEVE AUTORIZAR. EM HIPÓTESE ALGUMA
IREMOS AUTORIZAR NO SIGA.
8. Os alunos que forem solicitar INSCRIÇÃO IRREGULAR (São situações
de inscrições irregulares - concomitância de pré-requisito, quebra de
pré-requisito, concomitância de horário e 1/3 fora do curso em um
mesmo semestre) devem se inscrever nas respectivas disciplinas e
entrarem com pedido de concomitância DE 03 A 09 DE DEZEMBRO DE
2020 pelo formulário: https://forms.gle/pQ2gBzvKSafQCsph6.
O resultado somente estará disponível no dia 10 de dezembro de 2020.
Caso não sejam autorizados a cursar devem trancar as disciplinas.
Só serão analisados os pedidos de inscrição irregular para alunos com
144
créditos
cursados
e
aprovados..
Por solicitação da área de Quantitativas as concomitâncias de pré requisito ou de quebra de pré-requisito entre Estatística I e Estatística
II e entre Estatística II e Econometria I serão negadas. As
concomitâncias de pré-requisito ou a quebra de pré-requisito das
disciplinas da área de Macro (Economia do Setor Público, Economia
Internacional Economia Monetária I, Economia Monetária II, Introdução
à Economia: Macroeconomia, Teorias da Dinâmica Capitalista, Teoria
Macroeconômica I, Teoria Macroeconômica II) também serão negadas a
pedido da área (exceto a quebra de pré -requisito ou a concomitância de
pré-requisito
em
Contabilidade
Social).
MAIS DE 32 CRÉDITOS - LER A COMUNICAÇÃO QUE A COORDENAÇÃO DE
GRADUAÇÃO ENVIOU:
(https://www.ie.ufrj.br/images/IE/Gradua%C3%A7%C3%A3o/2020.1/comunica
dos/Comunicado%20da%20Dire%C3%A7%C3%A3o%20e%20Coordena%C3%A
7%C3%A3o%202020.1-01.pdf)
MENOS DE 06 CRÉDITOS - A RESOLUÇÃO CEG 09/2020 MANTEVE A
AUTORIZAÇÃO PARA QUE QUALQUER ALUNO POSSA CURSAR MENOS DE
6 CRÉDITOS. NESTE CASO NÃO É NECESSÁRIO SOLICITAR INSCRIÇÃO
IRREGULAR.
7. O aluno que for solicitar trancamento da matrícula do curso em
2020/1º deve se inscrever em alguma disciplina. SE CURSOU O PLE E

NÃO QUISER CURSAR NADA EM 2020.1 BASTA NÃO SE INSCREVER. SUA
MATRÍCULA CONTINUARÁ COMO ATIVA (O PLE FOI PARTE DE 2020.1).
Para quem quiser trancar em 2020.1 (e não cursou o PLE), o
requerimento de trancamento deve ser baixado, preenchido, datado,
assinado, digitalizado em pdf e enviado juntamente com a sua CRID, o
boletim não oficial baixado do Portal do Aluno e o nada consta da
biblioteca
(https://docs.google.com/forms/d/1sVijlwpKfj_GT5YRfAl1ul0FZBNYG9
hHH2FOY3n29Ns/viewform?edit_requested=true ) até a data que consta
no calendário acadêmico para secgrad@ie.ufrj.br colocando no assunto:
TRANCAMENTO DE MATRÍCULA.
Link do requerimento de trancamento:
https://www.ie.ufrj.br/images/IE/Gradua%C3%A7%C3%A3o/normasedoc/Requ
erimento%20de%20Trancamento%20de%20Matricula.pdf
8. Os alunos que estão inscritos em Monografia I e II no PLE e vão defender até o
dia 26 de fevereiro de 2021 não precisam se reinscrever em 2020.1.
Os alunos que irão se inscrever em Monografia I e II em 2020.1 - Remoto que já
tenham orientador/a devem se inscrever em Monografia I e II onde consta o nome
do/a orientador/a. Caso não tenham sido abertas as turmas do/a mesmo/a,
enviem e-mail para annalucia@ie.ufrj.br e solicitem que eu o faça.
Aqueles que ainda não tem orientador/a devem se inscrever na Monografia I e II Genérica.
O calendário de defesa de monografia de 2020.1 ainda não foi publicado. Assim
que o montarmos estaremos enviando para todos os inscritos e também constará
do calendário acadêmico na página da graduação:
https://www.ie.ufrj.br/graduacao-calendarios.html .
9. TODOS OS COMUNICADOS E INFORMAÇÕES ENVIADOS PELA PR-1,
SECRETARIA ACADÊMICA, COORDENAÇÃO E DIREÇÃO DE GRADUAÇÃO DO IE
RELATIVAS A 2020-1 SERÃO PUBLICADOS EM https://www.ie.ufrj.br/graduacaohome/graduacao-comunicado.html para que não haja por parte de vocês a
justificativa de que não obtiveram a informação.

