
CALOUROS:

1. Orientação Acadêmica

A cada  aluno  será  designado  um  orientador  acadêmico,  escolhido  pela  COAA (Comissão  de
Orientação e Acompanhamento Acadêmico) dentre os professores do pólo de Xerém. O orientador
acadêmico  tem o  papel  de  guiar  os  alunos  em relação  a  questões  acadêmicas,  principalmente
durante o período de inscrição em disciplinas. Nesse período, o aluno deve procurar seu orientador
para que o mesmo aprove a sua grade, e possa ajudá-lo na escolha de disciplinas.

2. Inscrição em Disciplinas

A partir do segundo período da faculdade,  a inscrição em disciplinas é realizada pelo próprio aluno,
através  do  sistema SIGA (Sistma  Integrado  de  Gestão  Acadêmica).  O período  de  inscrições  é
divulgado no calendário anual do CEG (Conselho de Ensino de Graduação da UFRJ), disponível no
final  de cada ano na página da UFRJ.  É importante que o aluno mantenha seu e-mail  sempre
atualizado no cadastro do SIGA, pois será através desse endereço de e-mail que a coordenação e os
professores o contactarão.

3. Requisitos Curriculares

Além da aprovação das disciplinas obrigatórias, o  currículo atual do curso de biotecnologia exige
que o aluno cumpra os seguintes requisitos para estar apto a colar grau:

a) 12 créditos em eletivas de escolha condicionada e 1 crédito em eletiva de escolha restrita.
A lista das disciplinas eletivas pode ser encontrada no site do curso, ou no SIGA.

b)  Quatro  estágios  de  iniciação biotecnológica  (IB),  que  se  iniciam a  partir  do  terceiro
período. Os alunos são encorajados a pesquisar temas de seu interesse na área de biotecnologia e
conversar com os professores do pólo que atuem nesses temas para orientação. A área de atuação de
cada professor pode ser encontrada em seu currículo Lattes.

c) 75 horas em atividades complementares, cujos comprovantes devem ser apresentados na
secretaria. A lista das atividades que podem ser contabilizadas, e a carga horária referente a cada
uma, podem ser encontradas na página do curso, na aba “Documentos e Formulários”. É importante
que todos tomem conhecimento dessa lista o quanto antes pois, para completar as 75 horas, em
geral é necessário que as atividades sejam exercidas ao longo de todo o curso. O prazo para a
apresentação da documentação comprobatória é divulgada no início de cada semestre.

d)  Monografia,  cuja  defesa ocorre em geral  no último semestre  do curso.  O prazo para
solicitação de formação de banca é divulgado ao início de cada semestre.

e) Atividades de Extensão, que devem corresponder a 10% da carga horária total de todos os
cursos de graduação. A reformulação do currículo do curso de Biotecnologia está sendo feita, para
acomodar as atividades de extensão. Por enquanto, incluímos na grade curricular o RCS Introdução
à Extensão para os alunos do segundo período.



TODOS OS ALUNOS:

1. Calendário Acadêmico de 2018

2018 1º Período 2º Período

Duração do período 12/03 até 14/07 06/08 até 15/12

Abertura de turmas Até 09/02 Até 18/07

Pedido de inscrição 19/02 até 28/02 19/07 até 28/07

Concordância em inscrição 01/03 até 05/03 29/07 até 01/08

Alteração de pedido de inscrição 12/03 até 21/03 06/08 até 15/08

Concordância de alteração 22/03 até 26/03 16/08 até 19/08

Trancamento de inscrição 09/04 até 20/04 06/09 até 17/09

Concordância de trancamento 21/04 até 25/04 18/09 até 19/09

AutoCEG 09/04 até 08/05 06/09 até 24/10

Trancamento de matrícula Até 10/05 Até 19/10

Lançamento de notas 30/06 até 23/07 01/12 até 24/12

2. Regularização de Inscrição

O aluno é responsável pela verificação da sua CRID. Caso exista alguma disciplina em situação
irregular  (falta  requisito,  horário  sobreposto,  etc),  o  aluno  deve  imediatamente  procurar  seu
orientador acadêmico e informar a coordenação sobre a situação, até o prazo de 21 de setembro.

Caso haja aprovação do orientador acadêmico, o coordenador poderá autorizar a regularização da
inscrição, que será efetivada logo após esse prazo.

O aluno que não solicitar  a regularização das disciplinas à coordenação, não terá sua inscrição
regularizada e a disciplina será automaticamente excluída da pauta do professor.

Recomenda-se fortemente que todas as páginas de confirmação de ações realizadas através do SIGA
(inscrição, trancamento, etc) sejam registradas através de uma fotografia da tela ou similar, que
deve ser mantida pelo aluno até o final do semestre.

A coordenação não se responsabiliza por disciplinas cuja regularização não foi solicitada pelo aluno
dentro do prazo estipulado (dia 21 de setembro). 

3. Disciplinas cursadas fora do Pólo de Xerém

A realização de disciplinas em outras unidades da UFRJ, que não façam parte da grade do curso de
biotecnologia  do  semestre  em  questão,  deve  ser  aprovada  pelo  orientador  acadêmico  e  pela
coordenação. 

Caso a solicitação seja aprovada, o aluno deve se inscrever normalmente na disciplina e solicitar
equivalência de créditos na secretaria acadêmica ao final do semestre.



FORMANDOS:

1. Atividades complementares

A documentação comprobatória  das  atividades  complementares  deve  ser  entregue pessoalmente
pelo aluno na secretaria acadêmica até o dia 03 de dezembro de 2018. Porém, recomenda-se que a
entrega seja feita com maior antecedência pois, em caso de algum problema com a contagem das
horas, ainda haverá tempo para que o aluno realize outras atividades afim de completar as horas
necessárias para colar grau.

A documentação consta de: original e cópia dos certificados e declarações, e tabela preenchida (ver
página do curso, aba “Documentos e Formulários”).

2. Monografia

As defesas de monografias poderão ocorrer do dia 24 de setembro até o dia 21 de dezembro de
2018.

A solicitação de formação de banca deve ser feita na secretaria acadêmica, no prazo de 1 mês antes
da data da defesa. 

O formulário de solicitação a ser preenchido pode ser obtido na secretaria ou na página do curso, na
aba “Documentos e Formulários”. Caso o aluno possua co-orientador, ele deve editar o arquivo para
incluir um novo item “co-orientador” e preencher os dados do mesmo. 

A defesa só será autorizada mediante entrega de declaração de concordância assinada pelo revisor
na secretaria acadêmica antes do dia da defesa. 

O uso do auditório para a defesa não é garantido. A sala em que ocorrerá a defesa deve ser agendada
na secretaria no momento da entrega da solicitação.


