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 CRONOGRAMA  

Informamos, no quadro abaixo, os dias e horários das solicitações de inscrições em 

disciplinas, conforme categorias de alunos: 

Categoria Discente Dias 

Alunos regulares – Turmas 2018 e 2019 29/01/2020 a 16/02/2020 

Alunos regulares – Turmas 2020 17/02 e 18/02/2020 

Alunos Externos e Especiais 10/02/2020 a 14/02/2020 

 

O período de alteração de inscrição em disciplinas (para todas as categorias 

discentes) ocorrerá de 09/03/2020 a 27/03/2020, exclusivamente por e-mail, mediante 

envio de formulário específico disponível em http://www.ppgecc.uerj.br/formularios.html. As 

inclusões em disciplinas neste período estarão sujeitas à disponibilidade de vagas e à 

autorização do(s) respectivo(s) docente(s) regente(s). 

 

 VAGAS E CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO 

 As disciplinas eletivas são abertas para inscrição conforme a seguinte distribuição 

de vagas: 20 vagas para alunos regulares, 5 para alunos externos 5 para alunos 

especiais servidores técnicos-administrativos da UERJ e 3 para alunos 

especiais em geral. Caso uma disciplina eletiva interna tenha menos de 5 alunos 

inscritos, será cancelada. 

 É vedada a inscrição em qualquer disciplina obrigatória do PPGECC a alunos 

externos e especiais. 

 Somente alunos regulares da Turma 2020 poderão ser inscritos nas disciplinas 

obrigatórias Periferia(s) Urbana(s) e Identidade(s) Culturais: Diálogos 

Interdisciplinares e Seminário de Pesquisa I. Alunos regulares da Turma 2019 

poderão se inscrever posteriormente, durante o período de alteração da inscrição 

em disciplinas, mediante homologação do Colegiado do PPGECC. 

 As turmas de Periferia(s) Urbana(s) e Identidade(s) Culturais: Diálogos 

Interdisciplinares e Seminário de Pesquisa I terão limite de 25 vagas. Alunos que 

ficarem além do limite de vagas terão a inscrição avaliada pelos professores da 

disciplina. Em caso de indeferimento, o aluno será alocado na outra turma. 

 Alunos que ficarem além do limite de vagas terão a inscrição avaliada pelos 

professores da disciplina. Em caso de indeferimento, o aluno será alocado na outra 

turma. Todas as disciplinas são abertas a ouvintes, desde que autorizados pelo(s) 

docente(s) regente(s), ficando o PPGECC isento de responsabilidade de 

comprovação de participação para essa modalidade.  

 

 

http://www.ppgecc.uerj.br/formularios.html
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 PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 

Alunos Regulares 

As inscrições dos alunos da Turma 2020 serão efetivadas no momento da 

matrícula. 

As inscrições dos alunos das Turmas 2018 e 2019 serão realizadas por meio do 

link disponibilizado em http://www.ppgecc.uerj.br/, a partir de 17h do dia 29/01/2020. 

O RID (Resultado da Inscrição em Disciplinas) será entregue na Secretaria ou 

encaminhado por e-mail aos alunos que estiverem com Lattes atualizado em 2020.  

Informações importantes:   

 As atividades/disciplinas Exame de Qualificação e Defesa de Dissertação são 

incluídas na inscrição do período após o envio do formulário de marcação 

correspondente para o e-mail ppgecc.uerj@gmail.com. Os formulários 

encontram-se disponíveis em http://www.ppgecc.uerj.br/formularios.html. 

O Exame de Qualificação deve ser realizado após cumpridos 20 créditos do 

curso. A Defesa de Dissertação somente pode ser marcada após cumprimento 

de todos os créditos e carga horária do curso. 

 As disciplinas externas de PPGs da UERJ são incluídas na inscrição pelo 

Programa no qual a disciplina é oferecida. As disciplinas externas de PPGs de 

outras universidades somente são incluídas com a entrega do comprovante de 

inscrição emitido pelo PPG externo, constando todos os dados das disciplinas 

(nome da disciplina e de professor(es), nome do PPG, período, créditos, carga 

horária). 

Alunos Externos e Alunos Especiais 

O interessado deverá realizar a inscrição (somente em disciplinas eletivas 

internas) por meio do link disponibilizado em http://www.ppgecc.uerj.br/, a partir de 15h 

do dia 10/02/2020. São exigidos para inscrição online:  

 Alunos Externos e Especiais: documento de identificação com foto (RG, 

Carteira de Habilitação, etc.) e link do Currículo Lattes atualizado em 2020. 

 Alunos Externos: Declaração de matrícula no respectivo Programa de Pós-

Graduação (curso de Mestrado ou Doutorado). 

 Alunos Especiais Servidores Técnicos-Administrativos UERJ: Diploma de 

Graduação ou documento equivalente (declaração/Certidão constando data de 

colação de grau realizada) e comprovante de vínculo funcional (contracheque 

ou identidade funcional). 

 Alunos Especiais: Diploma de Graduação ou documento equivalente 

(declaração/Certidão constando data de colação de grau realizada). 

O resultado será encaminhado para o e-mail indicado no formulário de inscrição 

online. 
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