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PROCEDIMENTO PARA A REGULARIZAÇÃO DE INSCRIÇÕES EM DISCIPLINAS DURANTE 

A PLE2020 

 

Conforme a orientação recebida da Pró-Reitoria de Graduação, através do Oficio 23079.071/2020-

Gab (cópia disponível na página do IQ), em virtude da impossibilidade de abertura de processos 

físicos na Secretaria Acadêmica de Graduação (SAG), excepcionalmente os seguintes pedidos, 

referentes a disciplinas oferecidas no PLE-2020, serão analisados por meio de envio de 

solicitação via email (Anexos 1 a 4, disponíveis na página do IQ): 

 

1) Solicitação de concomitância para cursar disciplina(s) do PLE juntamente com o seu(s) 

pré-requisito(s); 

2) Solicitação de sobreposição de horários de disciplinas do PLE; 

3) Solicitação de trancamento de disciplinas de ingressantes 2020-1 (calouros 2020), para o 

caso de disciplinas nas quais foram inscritos pelos coordenadores de curso, e queiram 

desistir de cursá-las; 

4) Solicitação de trancamento de disciplinas de alunos sob regime de acompanhamento da 

COAA do curso, para o caso de disciplinas nas quais foram inscritos pelos coordenadores 

de curso, e queiram desistir de cursá-las. 

 

Para tal, o aluno deverá preencher o formulário respectivo (Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3 e/ou 

Anexo 4), disponível na página do IQ, e enviá-lo por email para o Coordenador do Curso 

(Licenc.EaD: Celia R.S. Silva, sousa@iq.ufrj.br; Licenc.Presenc.: Ricardo C. Michel, 

michel@iq.ufrj.br; Química: Thiago M. Cardozo, thiago@iq.ufrj.br; Química-Atrib.Tecnológicas: 

Rosane A.S. San Gil, rsangil@iq.ufrj.br), com cópia para a Direção Adjunta de Graduação 

(rsangil@iq.ufrj.br).  

Indicar no Assunto do email: “Solicitação de avaliação inscrição PLE2020-DRE:xxxxxxx” 

 

O Coordenador do Curso avaliará a solicitação juntamente com a COAA, e em função do 

resultado a situação do aluno será regularizada no sistema SIGA. O aluno será informado do 

resultado do seu pedido por email. 
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