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PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GRAU, INCLUSÃO DE GRAU E 

EXCLUSÃO DE DISCIPLINA 

 

O procedimento para realização dos pedidos de Alteração de Grau, Inclusão de Grau e Exclusão 

de Disciplina será feito a partir de janeiro de 2021 de forma eletrônica.  

 

O discente deverá: 

1) Preencher o “Formulário de Solicitação de Alteração de Grau, Inclusão de Grau e Exclusão de 

Disciplina”, disponível na página do IQ (www.iq.ufrj.br, aba ‘ações na pandemia, Graduação’). 

Todos os itens que constam do formulário deverão ser preenchidos, e atenção especial deverá 

ser dada à redação da justificativa para o pedido encaminhado. 

 

2) Encaminhar o formulário preenchido por e-mail (indicar no assunto: “alteração de grau – 

DRExxxxxxx”), para os funcionários da Secretaria Acadêmica de Graduação (SAG), nos 

endereços a seguir, em função do curso de Graduação:  

Licenciatura EaD e Licenciatura Presencial - vitorlima@iq.ufrj.br;  

Química e Química-Atribuições Tecnológicas - siguemura@iq.ufrj.br ou soniamb@iq.ufrj.br. 

 

3) Copiar o Coordenador do Curso do aluno na mensagem indicada no item 2: 

Licenciatura EaD: Celia R.S. Silva, sousa@iq.ufrj.br;  

Licenciatura Presencial: Ricardo C. Michel, michel@iq.ufrj.br;  

Química: Thiago M. Cardozo, thiago@iq.ufrj.br;  

Química-Atribuições Tecnológicas: Rosane A.S. San Gil, rsangil@iq.ufrj.br). 

  

4) Anexar à mensagem cópia da CRID, para comprovar:  

- a efetiva inscrição (no caso de solicitação de inclusão de grau), ou  

- o trancamento da disciplina (no caso de exclusão de disciplina). 

 

5) Anexar à mensagem cópia do Histórico Escolar, no caso de pedido de alteração de grau. 

 

 

Após o recebimento dos documentos indicados (além de outros que o discente considerar 

importantes para embasar seu pedido), os pedidos serão apreciados em reunião conjunta da 

Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico (COAA) do curso do aluno com a Comissão 

de Ensino (CE) do IQ. O resultado da avaliação do pedido será informado ao solicitante por email.  
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