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ORIENTAÇÕES AOS ESTUDANTES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

O NÚMERO DE MATRÍCULA 

 

Ao ingressar na UNIRIO, você receberá um número de matrícula. Este é o registro acadêmico 

que vincula o estudante à Universidade. Mantenha-o sempre com você. Ele é o seu 

documento de identidade na UNIRIO. 

POSSO TER DUAS MATRÍCULAS EM UNIVERSIDADE(S) PÚBLICA(S)? 

 

Não. De acordo com a Lei nº 12.089/2009, é proibido que um indivíduo ocupe simultaneamente duas 

vagas em Cursos de Graduação pertencentes a uma ou mais instituições públicas de ensino 

superior. Se você se encontra nesta situação, deverá optar por um dos Cursos em que está 

matriculado. 

 

MATRÍCULA TRANCADA EM COMPONENTE CURRICULAR (OU TRANCAMENTO PARCIAL DE 

MATRÍCULA) 

Na situação “matrícula trancada em componente curricular”, o estudante está desistindo de cursar 

um ou mais componentes curriculares naquele período letivo. Os componentes curriculares 

trancados deverão ser cursados na primeira oportunidade, sobretudo se forem pré-requisitos 

para outros. 

 

Observe o Calendário Universitário para verificar os prazos de solicitação de trancamento em 

componente curricular. Antes de fazê-lo, entretanto, procure orientação na Coordenação de seu 

Curso. Fique atento porque você vai precisar continuar matriculado em, pelo menos, três 

componentes curriculares, naquele período letivo (Resolução UNIRIO nº 3.117/2009). 

 

Os alunos de Educação a Distância (EaD) estão submetidos ao Regulamento dos Cursos de 

Graduação do Consórcio CEDERJ aprovado pelo Conselho Superior de Reitores das 

Universidades Consorciadas (Resolução UNIRIO nº 2.316/2002). 
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MATRÍCULA TRANCADA NO CURSO (OU TRANCAMENTO GERAL DE MATRÍCULA) 

 

O estudante que realiza trancamento no Curso está trancando sua matrícula na Universidade. 

Enquanto ele estiver com a matrícula trancada no Curso, ficará impedido de cursar qualquer 

componente curricular. O prazo máximo para manter a matrícula trancada no Curso é de 4 (quatro) 

semestres letivos. 

 

O tempo em que a matrícula permanece trancada não é computado no prazo para a conclusão do 

Curso. 

Consulte as datas-limite semestrais para solicitar trancamento de Curso no Calendário 

Universitário. 

Atenção! “É vedado ao aluno ingressante dos Cursos de Graduação o Trancamento Geral 

de Matrícula” (Resolução UNIRIO nº 2.658/2005). 

Os alunos de Educação a Distância (EaD) estão submetidos ao Regulamento dos Cursos de 

Graduação do Consórcio CEDERJ aprovado pelo Conselho Superior de Reitores das 

Universidades Consorciadas. Acesse o Regulamento em: http://www.unirio.br/cead/cursos-a-

distancia-1. 

 

COMO FUNCIONA O SISTEMA DE CRÉDITOS? 

 

Neste sistema, os componentes curriculares previstos nos Projetos Pedagógicos de cada 

Curso de Graduação contabilizam créditos teóricos e/ou práticos. Cada crédito teórico corresponde 

a 15 horas-aula semestrais e cada crédito prático corresponde a 30 horas-aula. Por exemplo, se um 

componente curricular tem 3 (três) créditos teóricos, possui carga horária total de 45 horas- aula. 

 

Embora os conteúdos do Curso sejam encadeados e a matriz curricular recomende 

sequência de componentes curriculares a seguir, pelo sistema de créditos o estudante pode cursar 

componentes curriculares a qualquer tempo, desde que os pré-requisitos sejam respeitados. 

http://www.unirio.br/cead/cursos-a-distancia-1
http://www.unirio.br/cead/cursos-a-distancia-1
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MATRIZ CURRICULAR DO CURSO 

 

Consulte a matriz curricular do seu Curso junto à Escola a que você está vinculado. Ao 

visualizar este material, o estudante conhecerá os componentes curriculares do Curso em que está 

matriculado. O currículo pode congregar os seguintes componentes curriculares: disciplinas 

obrigatórias, disciplinas optativas, estágios, atividades complementares e trabalho de conclusão 

de curso. 

 

O QUE SÃO DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS E OPTATIVAS? 

 

As disciplinas obrigatórias são aquelas imprescindíveis, que devem ser cursadas por todo 

estudante de determinado Curso de Graduação, preferencialmente no período recomendado 

ou o mais rápido possível. As disciplinas optativas são de livre escolha para o estudante, dentre 

um elenco oferecido pelo Curso. Entretanto, o discente deve cumprir carga horária mínima 

estabelecida no currículo para estas disciplinas. 

 

O QUE SÃO PRÉ-REQUISITOS? 

 

No contexto acadêmico, são os componentes curriculares cujo conteúdo programático é 

indispensável à compreensão de outro(s) componente(s) curricular(es), ou seja, se um 

componente curricular é pré-requisito, ele deve ser obrigatoriamente cursado antes daqueles 

que lhe são subsequentes. Procure cumprir com êxito todos os componentes curriculares que 

são pré- requisitos para seguir no seu Curso de Graduação com tranquilidade. 

 

COMO FAÇO INSCRIÇÃO EM COMPONENTES CURRICULARES? 

 

Primeiramente, você deve consultar o Calendário Acadêmico, disponível na página inicial da 

Universidade, a fim de conhecer os prazos estabelecidos para realizar a inscrição. É importante 

também obter orientações acadêmicas junto à sua Unidade Acadêmica. Em seguida, visite o Portal 

do Aluno na página da UNIRIO e efetue sua inscrição. 
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Na inscrição em componente curricular, você deve observar com muita atenção: 

 

• A sequência de pré-requisitos; 

 

• Os dias e horários em que estão sendo oferecidos os componentes curriculares 

escolhidos, atentando para que os horários não coincidam; 

• A obrigatoriedade da inscrição em, pelo menos, três componentes curriculares a cada 

período letivo; 

• O prazo máximo para a conclusão do Curso. 

 

Quando você se inscreve em componentes curriculares, é realizada a renovação de sua 

matrícula. O estudante que não realiza a inscrição tem seu registro cancelado, ou seja, perde a 

vaga na UNIRIO. Fique atento! 

 

Os alunos de Educação a Distância (EaD) estão submetidos ao Regulamento dos Cursos de 

Graduação do Consórcio CEDERJ aprovado pelo Conselho Superior de Reitores das 

Universidades Consorciadas. Acesse o Regulamento em: http://www.unirio.br/cead/cursos-a-

distancia-1. 

 

PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES 

 

Solicite à Coordenação de seu Curso ou ao professor ministrante os programas dos componentes 

curriculares que estiver cursando. Esse documento é importante para que você acompanhe o 

desenvolvimento do componente curricular, seus conteúdos e sua bibliografia. Além disso, se você 

desejar cursar outra Graduação, com o programa é possível solicitar aproveitamento de 

estudos, ou seja, você fica liberado de cursar novamente componentes curriculares com 

conteúdos e cargas horárias equivalentes. 

http://www.unirio.br/cead/cursos-a-distancia-1
http://www.unirio.br/cead/cursos-a-distancia-1
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APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

O aluno ingressante poderá ser liberado de cursar novamente componente curricular que tenha 

sido por ele cursado em outra Instituição de Ensino Superior. Neste caso, é necessário que 

o conteúdo dos componentes curriculares de ambos os cursos seja equivalente e que o 

componente curricular tenha sido cursado há, no máximo, quatro anos. Caso o aluno tenha 

cursado o componente curricular há mais de quatro anos, ele deverá apresentar aprovação 

em exame de suficiência, elaborado pelo Departamento de Ensino onde o componente está 

alocado. 

 

O requerimento de aproveitamento de estudos deverá ser entregue no Protocolo de Centro 

Acadêmico acompanhado da seguinte documentação: 

 Programa do componente curricular; 

 Histórico Escolar atualizado; 

 Demonstrativo do desdobramento dos componentes curriculares do Curso (matriz 

curricular), datado, assinado e carimbado pelo órgão competente da Instituição de 

Ensino Superior de origem. 

 

No caso do aluno de Educação a Distância (EaD), o requerimento de aproveitamento de 

estudo é feito no polo e o acompanhamento é feito pelo sistema Sistacad. 

 

Mais informações na Resolução UNIRIO nº 3.871/2012. 

 

QUAIS OS CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO NOS COMPONENTES CURRICULARES? 

 

Para que você seja aprovado nos componentes curriculares em que se inscreveu, sua média 

final deverá ser igual ou superior a 5. No entanto, para não ficar em prova final, procure obter 

média igual ou superior a 7. De acordo com o Regimento Geral da UNIRIO, o percentual mínimo de 

frequência para aprovação em componente curricular é 75%. 
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Importante! Atestado médico não abona faltas, pode apenas justificar junto ao professor os 

motivos do seu afastamento. 

Os alunos de Educação a Distância (EaD) estão submetidos ao Regulamento dos Cursos de 

Graduação do Consórcio CEDERJ aprovado pelo Conselho Superior de Reitores das 

Universidades Consorciadas. Acesse o Regulamento em: http://www.unirio.br/cead/cursos-a-

distancia-1. 

 

REGIME EXCEPCIONAL DE APRENDIZAGEM 

 

Trata-se da atribuição de exercícios domiciliares a estudantes, como compensação de 

ausência às aulas teóricas. No caso de componentes curriculares com créditos práticos, os 

mesmo devem ser compensados dentro do mesmo semestre letivo, de acordo com o Calendário 

Acadêmico. 

 

É concedido às estudantes gestantes, nutrizes ou aos estudantes que apresentem agravos 

à saúde em condições agudas ou agudizadas, comprovadas por atestado médico. 

Cabe ao estudante protocolar sua solicitação na Coordenação de Curso, anexando cópia do 

atestado médico que contenha o período de afastamento necessário, e designar um procurador, 

responsável por adquirir o material de estudo na Universidade, ou efetuar qualquer outro 

procedimento em caso de necessidade. 

 

O estudante deve, ainda, manter contato com o(s) professor(es) ministrante(s) dos componentes 

curriculares que estiver cursando durante o regime excepcional de aprendizagem e realizar 

as atividades propostas pelo(s) professor(es) ministrante(s) dos componentes curriculares 

em curso, respeitando os prazos por ele(s) estabelecidos a fim de obter o aproveitamento da 

disciplina. Acesse o Regulamento em: http://www.unirio.br/prograd/normatizacao-

academica/resolucoes/Resol.4646.pdf. 

http://www.unirio.br/cead/cursos-a-distancia-1
http://www.unirio.br/cead/cursos-a-distancia-1
http://www.unirio.br/prograd/normatizacao-academica/resolucoes/Resol.4646.pdf
http://www.unirio.br/prograd/normatizacao-academica/resolucoes/Resol.4646.pdf
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PROVAS ESPECIAIS 

 

As Provas Especiais se aplicam aos alunos de Educação a Distância (EaD) em casos de gravidez, 

afecções e aos militares ou funcionários públicos em serviço. No entanto, a Prova Especial é 

realizada em horário especial no polo, e não no domicílio do estudante. 

 

VISTA E REVISÃO DE PROVAS 

 

O estudante tem assegurado o direito de requerer vista de prova ou de qualquer outra 

avaliação escrita, bem como o de requerer a sua revisão. 

 

A vista de prova é o ato pelo qual o estudante tem acesso à sua prova/avaliação escrita 

corrigida. A solicitação deve ser realizada em até 5 (cinco) dias úteis após a divulgação pública 

das notas. 

No caso da revisão de prova/avaliação escrita, o docente responsável faz uma reanálise da sua 

correção, mediante solicitação do estudante, à luz dos critérios apresentados no ato da vista de 

prova/avaliação escrita. A solicitação deve ser feita diretamente ao professor ministrante por 

meio de formulário padrão em até 5 (cinco) dias úteis, após a vista de prova. Na impossibilidade de o 

formulário ser entregue ao professor ministrante, o mesmo deve ser protocolado na 

Secretaria Escolar. 

 

As solicitações devem ser feitas antes da devolução definitiva da prova/avaliação ao 

estudante e não se aplicam a componentes curriculares que forem parte de trabalho de 

conclusão de curso. Acesse o Regulamento em: 

http://www.unirio.br/emc/Resolucao4.64701062016.pdf. 

 

O QUE SÃO ATIVIDADES COMPLEMENTARES? 

 

São aquelas que agregam conhecimentos e experiências para a formação do estudante, 

estimulando-o à prática de estudos independentes, à interdisciplinaridade e à permanente 

http://www.unirio.br/emc/Resolucao4.64701062016.pdf
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atualização profissional. São exemplos de atividades complementares: Monitoria, atividades de 

Iniciação Científica, produção artística, cultural e científica e disciplinas cursadas que não constam 

na matriz curricular do Curso. 

 

Mais informações na Resolução UNIRIO nº 2.628/2005 e na Ordem de Serviço PROGRAD nº 

003/2007. 

 

O QUE É COEFICIENTE DE RENDIMENTO ACUMULADO? 

 

O Coeficiente de Rendimento Acumulado (CRA) é o indicador de rendimento acadêmico do 

estudante referente a todos os semestres letivos já cursados. O CRA é calculado pela média 

ponderada das notas finais dos componentes curriculares cursados, tendo como peso o 

número de créditos que os respectivos componentes curriculares conferem. 

 
 
    

 
        

 
 

Ni : nota alcançada na disciplina 

Ci : número de créditos da disciplina 

 

As disciplinas com reprovação por falta também entram no cálculo do CRA, sendo considerada, 

para isso, a nota lançada pelo professor. 

O CRA é um importante critério nos processos de seleção de bolsa na Universidade. 

 

Mais informações na Resolução UNIRIO nº 2.395/2002. 

 

NÃO PUDE COMPARECER A UMA AVALIAÇÃO, O QUE FAÇO? 

 

Você deve solicitar a aplicação de segunda chamada da avaliação no protocolo do seu Centro 

Acadêmico, justificando sua falta e apresentando documento comprobatório. De acordo com o 

Regimento Geral da UNIRIO, a segunda chamada será realizada até 8 (oito) dias após a realização 

da prova, desde que requerida dentro das 48 (quarenta e oito) horas que se seguirem à falta. 
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Os alunos de Educação a Distância (EaD) estão submetidos ao Regulamento dos Cursos de 

Graduação do Consórcio CEDERJ aprovado pelo Conselho Superior de Reitores das 

Universidades Consorciadas(Resolução UNIRIO nº 2.316/2002). Acesse o Regulamento em: 

http://www.unirio.br/cead/cursos-a- distancia-1. 

 

PRAZO MÁXIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 

 

Corresponde ao tempo máximo que o estudante tem direito de permanecer na Universidade para 

finalizar seu Curso, concluindo todos os componentes curriculares. 

 

Em situações especiais e devidamente comprovadas, o estudante pode solicitar prorrogação 

desse prazo. Consulte a Resolução UNIRIO nº 4.247/2013. 

 

JUBILAMENTO 

 

O Jubilamento é a situação em que ocorre o afastamento definitivo de estudante do 

estabelecimento universitário, resultando em cancelamento de sua matrícula. 

 

Estará sujeito a Jubilamento qualquer aluno de Curso de Graduação nas seguintes 

situações: 

 Cursar sem aproveitamento o mesmo componente curricular por quatro vezes e 

apresentar coeficiente de rendimento geral igual ou menor que 4; 

 Não realizar matrícula em um período letivo, salvo quando a matrícula estiver trancada; 

 Ultrapassar o prazo máximo permitido para trancamento geral de matrícula, de 

quatro períodos letivos; 

 Não renovar a solicitação de trancamento geral de matrícula, quando solicitado por 

prazo inferior a quatro semestres letivos; 

 Ultrapassar o prazo máximo para integralização curricular; 

 Não concluir o Curso, em caso de já ter obtido concessão de prorrogação do prazo 

máximo  para  integralização ou   reintegração. 

http://www.unirio.br/cead/cursos-a-
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Leia com muita atenção as Resoluções UNIRIO nº 2.650/2005 e nº 3.117/2009. Em caso de dúvida, 

procure a direção de sua Unidade Acadêmica. Evite problemas futuros. 

REINTEGRAÇÃO 

 

É a concessão de readmissão de matrícula na UNIRIO para ex-alunos que tenham sido 

desligados de Curso de Graduação da Instituição nas seguintes situações: não realizou matrícula 

em um período letivo; ultrapassou o prazo máximo para manter a matrícula trancada no Curso; não 

renovou a solicitação de trancamento do Curso; ultrapassou o prazo máximo para integralização 

curricular. Para verificar as condições para realização da Reintegração, consulte a Resolução 

UNIRIO nº 2.661, de 19 de dezembro de 2005. 

 

MUDANÇA DE CURSO 

 

É facultado ao estudante solicitar mudança de Curso de Graduação na UNIRIO. Antes de solicitar a 

mudança, é fundamental que o estudante verifique se atende aos requisitos estabelecidos pela 

Resolução UNIRIO nº 4.248/2013. 

 

TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO 

 

De acordo com a Lei nº 9.536, de 11 de dezembro de 1997, quando um servidor público 

federal civil ou militar é removido ou transferido de ofício acarretando mudança de domicílio, 

tanto ele quanto seu(s) dependente(s) estudante(s) têm direito a se transferir para uma 

universidade próxima ao novo domicílio em qualquer época do ano e independente de 

existência de vaga. Para conhecer os procedimentos necessários à solicitação de 

transferência ex officio, consulte a Ordem de Serviço GR nº 019, de 11 de maio de 1999. 

 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA 

 

Estudantes de outras Instituições de Ensino Superior que desejarem dar prosseguimento ao 

seu Curso de Graduação na UNIRIO poderão participar de processo seletivo de transferência. A 

quantidade de vagas existentes, os prazos, os critérios para classificação e outras informações 
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constarão no Edital de Transferência e Reingresso, periodicamente publicado na página da CAEG. 

 

REINGRESSO 

 

Portadores de diploma de Curso de Graduação emitido por qualquer Instituição de Ensino 

Superior podem, por meio de processo seletivo, realizar novo Curso na UNIRIO. A quantidade 

de vagas existentes, os prazos, os critérios para classificação e outras informações 

constarão no Edital de Transferência e Reingresso, na página da página da CAEG. 

 

REVINCULAÇÃO 

 

Os portadores de diploma de Curso de Graduação da UNIRIO podem solicitar novo vínculo com a 

Universidade, desde que haja vaga no Curso desejado. Para realizar esta solicitação, é necessário que 

o egresso tenha sido diplomado pela UNIRIO há até quatro anos e apresente coeficiente geral de 

rendimento igual ou superior a 5. Mais informações na Resolução UNIRIO nº 3.211/2009. 

 

PROGRAMAS DE BOLSAS 

 

- MONITORIA: Sob a orientação e supervisão do coordenador de Projeto de Ensino, o 

estudante-monitor presta auxílio ao docente em tarefas didáticas, como: preparação de aulas, 

elaboração de listas de exercícios e atendimento a estudantes que necessitam de apoio pedagógico 

no componente curricular a que o projeto está vinculado. Anualmente, Projetos de Ensino são 

contemplados com Bolsas de Monitoria, as quais têm duração de 10 meses. Em contrapartida, o 

monitor-bolsista deve se dedicar às atividades do projeto por 20 horas semanais. A seleção de 

bolsistas é realizada pelo docente responsável por Projeto de Ensino. Para maiores 

informações, contate a Diretoria de Programas e Atividades Especiais da Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD). 

 

- INICIAÇÃO CIENTÍFICA: Por meio desta modalidade de bolsa, estudantes de Graduação da 

UNIRIO participam de atividades de pesquisa sob orientação e supervisão de um ou mais docentes. 

A finalidade deste Programa é introduzir os alunos na pesquisa científica. A seleção de bolsistas de 



33 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO 

     Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD 
Manual do Estudante de Graduação 

 

Iniciação Científica (IC) é feita pelo docente responsável por Projeto de Pesquisa contemplado 

com bolsas. A bolsa de Iniciação Científica tem duração de 12 meses. Informe- se na Coordenação 

de seu Curso, contate a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPG) ou consulte o site do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC): www.cnpq.br/web/guest/pibic. 

 

- EXTENSÃO: Destinada a estudantes de Graduação que participam de Programas ou 

Projetos de Extensão. Esta bolsa tem como principais objetivos: ampliar o espaço de atuação do 

estudante, a partir de ações integradas com o Ensino e a Pesquisa, e estimular o pensamento crítico e 

humanista, mediante o confronto da prática com os referenciais teóricos e as demandas 

sociais apresentadas. Com duração de 10 meses, a bolsa de Extensão requer do estudante 

dedicação ao Programa ou Projeto por até 20 horas semanais. Cabe ao responsável (coordenador) 

pelo Programa ou Projeto selecionar os bolsistas. Para mais informações, contate a Pró-Reitoria 

de Extensão e Cultura (PROExC) ou consulte o site da Diretoria de Extensão: 

http://www2.unirio.br/unirio/proexc/dep.-de-extensao. 

 

- INICIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL (PIBCUL): Esta bolsa é destinada a estudantes de Graduação 

que participam de projetos institucionais de cunho artístico- cultural, de caráter interdisciplinar 

e interdepartamental. Tem como objetivo principal despertar a criatividade discente, através da 

relação dialógica entre os diversos Cursos de Graduação da Universidade e suas injunções com 

a cultura, incentivando o desenvolvimento de diversas competências nos estudantes. A bolsa 

tem duração de 10 meses e prevê dedicação do estudante ao projeto por até 20 horas semanais. 

Para maiores informações, contate a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROExC). 

 

- PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET): É um programa nacional, desenvolvido pelo 

Ministério da Educação (MEC), destinado a fomentar grupos de aprendizagem tutorial 

mediante concessão de bolsas. O PET propicia aos estudantes participantes a realização de 

atividades extracurriculares complementares a sua formação acadêmica e que atendam às 

necessidades do próprio Curso de Graduação. A bolsa PET tem duração de 12 meses, e o 

estudante deve se dedicar por 12 horas semanais às atividades do Programa, que são financiadas 

pelo MEC. Para obter outras informações, acesse o site http://portal.mec.gov.br/pet ou contate a 

http://www.cnpq.br/web/guest/pibic
http://www2.unirio.br/unirio/proexc/dep.-de-extensao
http://portal.mec.gov.br/pet
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Diretoria de Programas e Atividades Especiais da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). 

 

- INCUBADORA PET/UNIRIO: Constitui-se em Programa de Educação Tutorial (PET) 

desenvolvido em grupos organizados a partir de Cursos de Graduação da UNIRIO. A criação 

destes grupos visa a fomentar o desenvolvimento e a consolidação dos programas com vistas a 

disputar editais do MEC-SESu que dispuserem sobre criação de grupos congêneres. Para obter 

outras informações, contate a Diretoria de Programas e Atividades Especiais da Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD). 

 

- PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID): Visa à inserção 

de estudantes de Cursos de licenciatura no cotidiano de escolas da rede pública de ensino, 

contribuindo para a elevação da qualidade tanto da formação de professores como da escola 

pública. A bolsa é concedida pela CAPES/FNDE, tem duração máxima de 24 meses e exige do 

bolsista 30 horas semanais de dedicação ao projeto. A seleção de bolsistas é realizada por meio de 

Edital, que estabelece os critérios de seleção, prazos e valores das bolsas. Para maiores 

informações, entre em contato com a Diretoria de Programas e Atividades Especiais da Pró-

Reitoria de Graduação (PROGRAD). 

 

- PROGRAMA DE TUTORIA ESPECIAL (PROTES): É destinado a auxiliar estudantes ingressantes 

na UNIRIO e aqueles reprovados nos componentes curriculares básicos no decorrer do Curso de 

Graduação. O Programa tem como objetivos: minimizar as deficiências de conhecimentos 

básicos necessários aos componentes curriculares introdutórios dos Cursos de Graduação; 

diminuir a retenção e a evasão; elevar o índice de diplomação; e promover a democratização 

do ensino superior, com excelência. Os Tutores do Programa serão estudantes das Licenciaturas e 

dos Bacharelados que tenham cursado a disciplina ou equivalente da qual serão tutores. A vigência e 

valores das Bolsas dos Tutores são definidos em edital. Para mais informações, entre em contato 

com a Diretoria de Programas e Atividades Especiais da Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD). 

 

- PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE DISCENTE DE GRADUAÇÃO (PRADIG): Oferece ao 

discente a vivência em ambiente próximo à realidade do trabalho a ser desenvolvido após a 
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sua formação, visando capacitá-lo em atividades pertinentes à sua área de atuação. No âmbito 

deste Programa, o discente que atender aos requisitos previstos no art. 4º da Resolução UNIRIO 

4.310/2014 poderá concorrer a uma bolsa. Para mais informações, entre em contato com a Diretoria 

de Programas e Atividades Especiais da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). 

 

- BOLSA DO PROGRAMA TERRITÓRIO E TRABALHO: São bolsas concedidas aos alunos de 

Graduação na modalidade a distância dentro de edital específico que visa ao fomento do ensino, 

pesquisa e extensão nesta modalidade. Para mais informações, entre em contato com a 

Coordenação de Educação a Distância (CEAD) ou acesse o site http://www.unirio.br/cead/. 

 

PROGRAMAS DE MOBILIDADE ACADÊMICA 

 

- NACIONAL: Por meio do Programa ANDIFES (Associação Nacional dos Dirigentes de 

Instituições Federais de Ensino Superior) de Mobilidade Acadêmica Nacional, o estudante de 

Curso de Graduação da UNIRIO pode cursar disciplinas em outras Instituições Federais de 

Ensino Superior conveniadas. Na Resolução UNIRIO nº 4.061, de 15 de março de 2013, são 

expressas as normas internas para a participação neste Programa. Para informações 

adicionais, contate a Divisão de Apoio ao Estudante de Graduação da Coordenadoria de 

Acompanhamento e Avaliação do Ensino de Graduação da Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD) pelo telefone (21) 2542-7857. 

 

- INTERNACIONAL: Por meio do Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional, o 

estudante tem a possibilidade de participar de experiências acadêmicas em Instituições de 

Ensino Superior, no âmbito internacional, conveniadas com a UNIRIO. A normativa interna que 

rege este Programa é a Resolução UNIRIO nº 3.538, de 08 de dezembro de 2010. Para obter 

informações adicionais, contate a Coordenação de Relações Internacionais (CRI) pelo telefone 

(21) 2542-4481. 

http://www.unirio.br/cead/
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PROGRAMA DE ESTUDANTES-CONVÊNIO DE GRADUAÇÃO (PEC-G) 

 

Este Programa oferece oportunidade de formação superior a cidadãos de países em 

desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordos educacionais e culturais. O PEC-G 

seleciona estrangeiros, maiores de 18 anos até, preferencialmente, 23 anos, com ensino médio 

completo e proficiência em língua portuguesa, para realizar estudos de Graduação gratuitamente 

no Brasil. 

 

Há três modalidades de bolsas que visam ao atendimento de estudantes vinculados ao PEC-

G, são elas: 

- PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES): Por meio 

deste projeto, estudantes estrangeiros vinculados ao PEC-G que estudam em instituições federais 

brasileiras e apresentam bom desempenho acadêmico recebem, durante um semestre, auxílio 

financeiro mensal no valor de um salário mínimo para se manterem no país. 

 

- BOLSA MÉRITO: Esta bolsa é concedida durante um semestre aos estudantes- convênio do PEC-

G que demonstrem excepcional aproveitamento acadêmico. Os estudantes contemplados com 

esta bolsa também recebem passagem aérea de retorno ao seu país de origem, após 

conclusão do Curso de Graduação. 

 

- BOLSA EMERGENCIAL: Estudantes vinculados ao PEC-G, impedidos de custear sua moradia ou 

alimentação devido à extrema dificuldade financeira imprevista e comprovada, podem solicitar 

esta bolsa a qualquer tempo. 

 

Para informações adicionais, contate a Seção de Matrículas Especiais da Diretoria de Políticas, 

Normatização e Registros Acadêmicos de Graduação da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 

pelo telefone (21) 2542-7957. 
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PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

Este Programa é articulado pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e tem como finalidade 

a viabilização da permanência dos estudantes na Universidade a fim de desenvolver uma 

política que propicie o processo de afiliação dos discentes, com atenção especial àqueles em 

vulnerabilidade socioeconômica. 

 

A política definida para os Assuntos Estudantis da UNIRIO, sempre mediada pela escuta e diálogo, 

está voltada para oferecer suporte aos discentes. Dessa política fazem parte os seguintes 

projetos: 

- BOLSA DE INCENTIVO ACADÊMICO (BIA): Com duração de 12 meses, renováveis por mais 12 

meses. Esta bolsa demanda contrapartida por parte dos estudantes de, no máximo, 12 horas 

semanais. Dentre um elenco de atividades propostas por vários setores da Universidade, o 

estudante escolhe aquela que melhor se compatibiliza com a sua formação. Os critérios para 

concessão deste benefício são socioeconômicos. 

 

- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO: Tem como principal objetivo possibilitar aos discentes de Graduação o 

desenvolvimento de seus estudos, uma vez que o processo de aprendizagem se concretiza por 

diversos aspectos, entre eles, os das demandas nutricionais. A concessão deste auxílio se dá 

mediante análise do perfil socioeconômico do estudante. 

 

- AUXÍLIO-MORADIA: É destinado aos estudantes de Graduação, com prioridade para aqueles em 

situação de vulnerabilidade social e que comprovem gastos com moradia. Tem como principal 

objetivo viabilizar a permanência de estudantes oriundos de outros estados ou de municípios a 

partir de 100 km de distância da Universidade. 

 

- ATENDIMENTO NUTRICIONAL: É um atendimento individual destinado à comunidade 

acadêmica, realizado pelos nutricionistas da equipe da PRAE. 
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- SERVIÇO DE APOIO PSICOSSOCIAL: Acolhe estudantes em momentos de crise, no sentido de 

promover sua integração ao ambiente universitário e realizar encaminhamentos nos casos de 

necessidade de acompanhamento prolongado. 

- RESTAURANTE-ESCOLA: Projeto que visa a oferecer refeições balanceadas do ponto de vista 

nutricional, e com valores acessíveis aos estudantes e demais membros da comunidade 

acadêmica. Possibilita também a existência de um local de aplicação prática, supervisionada 

pedagogicamente, das atividades acadêmicas do Curso de Nutrição e dos demais Cursos que 

desenvolvam projetos de pesquisa e extensão e cultura. 

 

- APOIO À PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES POLÍTICAS E ACADÊMICAS PARA BOLSISTAS BIA: 

Viabilização de transporte para que os estudantes da Graduação vivenciem experiências  

extracurriculares nas diferentes áreas das atividades da política estudantil, com o objetivo de 

enriquecer e ampliar a visão e a perspectiva profissional dos participantes e fortalecer a 

organização autônoma dos estudantes. Este Programa é determinante para que os 

estudantes em condições socioeconômicas adversas possam usufruir de experiências 

extramuros. 

 

As ações desenvolvidas pela PRAE têm como objetivo estimular o comprometimento de 

estudantes e servidores com o ensino público, gratuito, de qualidade e com as importantes 

demandas oriundas da sociedade brasileira, atendendo aos princípios estabelecidos no Decreto 

nº 7234, de 19 de junho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES). 

 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) está localizada no térreo do prédio da Reitoria. 

Telefones: (21) 2542-7589/ (21) 2542-7577. 
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EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DE ESTUDANTES (ENADE) 

 

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) tem como objetivo avaliar o rendimento 

de alunos quanto aos conteúdos programáticos do Curso de Graduação em que estão matriculados. 

Se você for selecionado para prestar o Exame, não falte, pois o ENADE é componente curricular 

obrigatório (Lei  nº 10.861/2004, art. 5º, §5º). 

 

ÓRGÃOS DE REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL 

 

O corpo discente da UNIRIO também participa de decisões da Instituição. Por meio dos 

integrantes do Diretório Acadêmico (DA), os estudantes de cada Curso de Graduação são 

representados perante o respectivo Colegiado. O Diretório Central de Estudantes (DCE) é a 

entidade máxima de representação estudantil da UNIRIO, abrangendo discentes de diversos Cursos 

de Graduação da Universidade. Acompanhe as ações desenvolvidas pelo DA do seu Curso e pelo 

DCE da UNIRIO, elas interferem na sua vida estudantil. 

 

BIBLIOTECAS 

 

O Sistema de Bibliotecas da UNIRIO (UNIBIBLI) compõe-se de uma Biblioteca Central e de sete 

Bibliotecas Setoriais. O seu acervo é composto de mais de 

200.000 itens, entre teses, dissertações, livros, folhetos, periódicos, textos de peças teatrais, 

programas de teatro, além de livros eletrônicos, bases de dados referenciais e textuais, normas 

técnicas, abrangendo as áreas de Ciências Biomédicas, Exatas, Humanas, Sociais Aplicadas e 

Artes. 

 

As bibliotecas da UNIRIO estão disponíveis para todos os estudantes. Procure conhecê-las e saber 

sobre seus serviços e as condições de empréstimo dos itens que constituem o acervo. A 

Biblioteca Central funciona na Av. Pasteur, 436 – Urca. Telefones: (21) 2542-1586 / 2542-

1519. Site: http://www.biblioteca.unirio.br. E-mail: atendimentobiblioteca@unirio.br 

http://www.biblioteca.unirio.br/
mailto:atendimentobiblioteca@unirio.br
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Realize seu cadastro e utilize as bibliotecas da Universidade, mas não se esqueça de 

devolver o material que lhe tiver sido emprestado. 

 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE (HUGG) 

 

O HUGG é um hospital público de ensino, pertencente à UNIRIO. É um espaço onde são 

desenvolvidas atividades práticas de Cursos de Graduação e de Pós-Graduação vinculados à Escola 

de Medicina e Cirurgia, à Escola de Enfermagem Alfredo Pinto e à Escola de Nutrição. 

Para receber atendimento no HUGG, é necessário efetuar inscrição. 

 

O Hospital está localizado no bairro da Tijuca, na Rua Mariz e Barros, 775. Telefones: (21) 

2264-5310 / (21) 2264-5317. 

 

TRANSPORTE INTERCAMPI 

 

Ônibus providos de acessibilidade, que contribuem para diminuir os gastos com transporte e 

circulam entre os campi e por pontos estratégicos da cidade, aumentando a mobilidade de 

estudantes de todos os Cursos e turnos, inclusive para o acesso ao Restaurante-Escola. Os roteiros 

se encontram no link do site da UNIRIO: http://www.unirio.br/dae/transporte-intercampi. 

 

BOLETIM INTERNO 

 

Neste documento são registrados os Atos Acadêmico-Administrativos da Instituição 

(Portarias, Resoluções e Ordens de Serviço). Os Boletins Internos são editados quinzenalmente e 

disponibilizados no site da UNIRIO. 

http://www.unirio.br/dae/transporte-intercampi
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CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – ESPECIALIZAÇÃO 

 

CCH 
 

Cursos oferecidos Carga horária Duração 

DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 360 18 MESES 

EDUCAÇÃO ESPECIAL - DEFICIÊNCIA MENTAL – MODALIDADE A DISTÂNCIA 465 1 ANO 

EDUCAÇÃO ESPECIAL - DEFICIÊNCIA AUDITIVA – MODALIDADE A DISTÂNCIA 465 1 ANO 

EDUCAÇÃO ESPECIAL - DEFICIÊNCIA VISUAL – MODALIDADE A DISTÂNCIA 465 1 ANO 

GESTÃO ESCOLAR – MODALIDADE A DISTÂNCIA 400 1 ANO 

HISTÓRIA MILITAR BRASILEIRA 515 1 ANO 

 
 

CCJP 
 

Cursos oferecidos Carga horária Duração 

GESTÃO DA ORGANIZAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE – MODALIDADE A DISTÂNCIA 510 1 ANO 

GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL – MODALIDADE A DISTÂNCIA 510 1 ANO 
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CCBS 
 

Cursos oferecidos Carga horária Duração 

ALERGIA E IMUNOLOGIA 3010 2 ANOS 

ANESTESIOLOGIA 1800 2 ANOS 

CARDIOLOGIA 1800 2 ANOS 

CIRURGIA GERAL 1800 2 ANOS 

CIRURGIA PLÁSTICA 4500 3 ANOS 

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA 2100 2 ANOS 

CLÍNICA MÉDICA 1800 2 ANOS 

DERMATOLOGIA 5760 3 ANOS 

ENDOCRINOLOGIA 1800 2 ANOS 

ENFERMAGEM NOS MOLDES DE RESIDÊNCIA 5580 2 ANOS 

GASTROENTEROLOGIA 1800 2 ANOS 

GINECOLOGIA 1800 2 ANOS 

GINECOLOGIA ENDÓCRINA E DA REPRODUÇÃO 990 1 ANO 

HOMEOPATIA 1200 3 ANOS 

MEDICINA DO TRÁFEGO 915 1 ANO 

NEFROLOGIA 1800 2 ANOS 

NEUROLOGIA 1890 2 ANOS 

OBSTETRÍCIA 900 1 ANO 

OTORRINOLARINGOLOGIA 3600 3 ANOS 

PEDIATRIA 3645 2 ANOS 

PNEUMOLOGIA 1800 2 ANOS 

PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA 1800 2 ANOS 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 5760 2 ANOS 

REUMATOLOGIA CLÍNICA 3600 2 ANOS 

SAÚDE DA FAMÍLIA – MODALIDADE A DISTÂNCIA 360 1 ANO 

UROLOGIA 5540 3 ANOS 
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PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

A UNIRIO dispõe atualmente de 25 programas de Pós-Graduação, sendo 24 Cursos de 

mestrado (13 acadêmicos e 11 profissionais) e 10 Cursos de doutorado: 

 

PROGRAMA 
NÍVEL 

M D F 

1. Alimentos e Nutrição   

2. Artes Cênicas   

3. Biologia Molecular e Celular   

4. Biblioteconomia   

5. Ciências Biológicas (Biodiversidade Neotropical)   

6. Direito 

7. Ecoturismo e Conservação   

8. Educação   

9. Enfermagem   

10. Enfermagem e Biociências 

11. Ensino de Artes Cênicas   

12. Ensino das Práticas Musicais   

13. Ensino da Física   

14. Gestão de Documentos e Arquivos 

15. História   

16. Infecção HIV/AIDS e Hepatites Virais   

17. Informática   

18. Matemática* 

19. Medicina   

20. Memória Social   

21. Museologia e Patrimônio   

22. Música   

23. Neurologia   

24. Profissional em História   

25. Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar   

 
 

Fonte: CAPES 

Legenda: 

* Coparceria com a SBM (Sociedade Brasileira de Matemática) 

M - Mestrado Acadêmico 

D - Doutorado 

F - Mestrado Profissional 
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EVENTOS NA UNIRIO 

 

SEMANA DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA (SIA) 

 

Realizada anualmente, a Semana de Integração Acadêmica (SIA) tem como objetivo apresentar à 

comunidade da UNIRIO e ao público externo a produção acadêmico-cultural da Universidade 

integrando atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, que são os pilares da Educação Superior. 

 

Confira a data de realização deste evento no Calendário Acadêmico e participe! 

 

SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (SNCT) 

 

Promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a SNCT tem como principal 

finalidade mobilizar a população, em especial crianças e jovens, em torno de temas e atividades de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), valorizando a criatividade, a atitude científica e a 

inovação. A data de realização da SNCT está prevista no Calendário Acadêmico. A UNIRIO participa 

deste evento promovendo diversas atividades. Participe você também! 

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO 

 

O Calendário Acadêmico fica disponível no site da UNIRIO. É importante que você o consulte com 

frequência. 


