
Prezadas(os) Calouras(os) de 2020-1 

 

Dado o caráter complementar de PLE e 2020-1(remoto), os calouros de 2020-1 terão a 

possibilidade de cursar exclusivamente disciplinas de primeiro período e terão garantia 

de vaga nestas. Desta forma, os alunos que tiverem cursado com aproveitamento 

todas as disciplinas de primeiro período no PLE, terão que aguardar o semestre de 

2020-2. Os calouros que não cursaram algumas disciplinas ou que reprovaram 

disciplinas no PLE poderão cursar tais disciplinas em 2020-1(remoto). 

 

A inscrição será feita, como sempre ocorre com calouros, de forma direta pela 

secretaria acadêmica. Acessem o formulário Google Forms e registrem suas 

solicitações de inscrição entre os dias 23/11 e 27/11. 

 

LINK DO FORMULÁRIO: https://forms.gle/vW8PbUF73kU4EZpi9 

 

Conforme apontado acima, a soma de vagas ofertadas no PLE e em 2020-1 remoto 

supera as vagas de um semestre usual. Contudo, caso os calouros tranquem em 

massa as disciplinas de primeiro semestre do PLE, não há como garantir que todos 

conseguirão vagas em todas as disciplinas. Neste caso, serão aplicados os critérios 

usuais de priorização do SIGA. 

 

Infelizmente, as regras administrativas (necessidade de fazer inscrição direta) e as 

resoluções do CEG impedem que calouros concorram a vagas de disciplinas de outros 

semestres ou eletivas em 2020-1(remoto). 

 

A única exceção fica por conta de alunos que já cursaram disciplinas que devem gerar 

dispensa de disciplinas do curso do IE/UFRJ antes de seu ingresso (ex. alunos de 

transferência externa especial e de reingresso). Exclusivamente estes poderão pedir 

inscrição em disciplinas de outros períodos. Mas a inscrição ficará condicionada à 

existência de vagas, não podendo ser garantida em todas as disciplinas solicitadas. 

Consultem a grade do curso no site do IE para detalhe de disciplinas de outros 

períodos. 

 

No decorrer do semestre e observando os prazos cabíveis, os calouros que desejarem 

fazer qualquer alteração na sua inscrição em disciplinas deverão enviar e-mail 

para secgrad@ie.ufrj.br. 

 

Espero que tenhamos um bom início de semestre. 

 

Estou à disposição de alunos e alunas para prover orientações para que tenham o 

melhor aproveitamento possível no curso. Por favor, não escolha a opção de resposta 

direta ao remetente deste e-mail. Mensagens para a coordenação de curso devem ser 

enviadas exclusivamente para: dirgrad@ie.ufrj.br. 

 

Para informações de caráter operacional e prático, as dúvidas devem ser direcionadas 

à secretaria acadêmica através do e-mail: secgrad@ie.ufrj.br. 

 

 

Cordialmente, 
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Marcelo Matos 

Coordenador de Graduação 


