Matrícula / 2o Período de 2022
INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS DE MESTRADO
I.
1.

Pedido de Inscrição em disciplinas
A matrícula para o 2° período de 2022 deverá ser feita do
dia 25/06/2022 até o dia 01/07/2022.

Todos os alunos devem inscrever-se, em no mínimo, 1(uma) disciplina da
COPPE/UFRJ, dentre as oferecidas no sistema. Se não houver
inscrição, o aluno será cancelado, por abandono, automaticamente pelo
sistema.
Não há distinção entre disciplinas de mestrado e doutorado no PEC.
Portanto, se você não encontrar a disciplina no SIGA, tente alterar o
filtro da busca.
2.

Os alunos de Mestrado que não tiverem disciplinas a cursar deverão
se inscrever em COC707 - Inscrição ao Mestrado.

3.

Os alunos de mestrado que estiverem em tese deverão inscrever-se
em COC708 - Pesquisa para Tese. (Verifique a tabela com os
códigos de orientadores).

4.

Alunos de 2021 que ainda não realizaram o Seminário de Mestrado
deverão se inscrever em COC707. Após a realização e aprovação no
Seminário de Mestrado os mesmos poderão no período de
Inclusão/Exclusão, excluir COC707 e incluir COC708.

II.
1.

Pedido de Alteração de Inscrição em disciplinas
O período de alteração de pedido de Inscrição (inclusão e exclusão)
em disciplinas será do dia 12/07/2022 até o dia 15/07/2022.

2. Informamos, ainda, que o aluno deve manter inscrição em pelo menos
uma disciplina no período. Se não houver inscrição, o sistema
entenderá que o aluno deverá ser cancelado do curso por falta de pedido
de inscrição em disciplinas ou por falta de desempenho.
3 Se estiver inscrito em apenas 1 disciplina e precisa excluí-la ou solicitar
grau J, deverá entrar em contato com a Secretaria Acadêmica.

AVISO IMPORTANTE: ALUNOS DE MESTRADO
1. Segundo o atual Regulamento da COPPE/UFRJ o aluno não pode ficar
sem fazer Matrícula, pois será automaticamente cancelado por
Abandono.
2. A partir de 2008 o Regulamento da UFRJ exige 360 horas-aula para a
obtenção do Mestrado.
3. Os alunos que completaram a carga horária (360h) e que ainda não
entregaram o Plano de Trabalho de Mestrado devidamente assinado pelo
seu Orientador à Secretaria do PEC, deverão fazê-lo imediatamente.
4. Alunos que cursarem disciplinas de outras unidades da UFRJ devem
procurar a Secretaria Acadêmica para solicitar aproveitamento de
disciplina.

OBSERVAÇÃO: Os alunos devem considerar o horário do quadro de
DISCIPLINAS OFERECIDAS pelo PEC. Poderá haver divergência entre o
horário do SIGA e o horário do quadro das disciplinas. Quando o aluno
enviar a inscrição no sistema SIGA, a matrícula da disciplina deve constar
“Normal”. Caso haja turma pendente ou horário sobreposto, o aluno deve
entrar em contato com a Secretaria Acadêmica URGENTE.

Qualquer dúvida entre em contato com a Secretaria Acadêmica.
Secretaria Acadêmica
Programa de Engenharia Civil
academica@coc.ufrj.br
Tel.: 3938-8463, 3938-7390

