
INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA 

CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS – 2016-3 

 

Prezados alunos e alunas, 

 

No dia 12 de agosto de 2016 tem início o período para realização de 

matrícula pelos acadêmicos. Elaboramos este documento com 

instruções e solicitamos que leiam com atenção para facilitar o 

processo e o trabalho da Coordenação na fase de ajuste que se inicia 

no dia 22/08, primeiro dia de aula. 

 

1. Orientamos a todos que busquem acompanhar a periodização 

do curso para evitar problemas de fluxo no futuro. Como 

nossas disciplinas são ofertadas um semestre sim e um não, 

aquele que não realiza a matrícula na disciplina do período em 

que se encontra, terá que esperar um ano para cursar a 

mesma. 

2. Solicitamos aos chefes de departamento que alocassem as 

vagas para os códigos 72C, 73C, 72CB, 72CL, 73CB e 73CL 

para facilitar a primeira fase do processo quando os próprios 

alunos e alunas fazem a matrícula no SIGA. 

3. No caso das disciplinas oferecidas pelo Depto de Educação, é 

muito importante que ao se matricular na disciplina teórica o 

aluno se matricule também na disciplina prática associada. 

Quem se matricular na... Deve se matricular também na... 

Saberes Escolares em Ciências 

Sociais (EDU222) 

Prática em Saberes Escolares em 

Ciências Sociais (EDU244) 

Ensino de Sociologia na Escola 

Básica 1 (EDU245) 

Prática em Ensino de Sociologia na 

Escola Básica 1 (EDU246) 

Ensino de Sociologia na Escola 

Básica 2 (EDU247) 

Prática em Ensino de Sociologia na 

Escola Básica 2 (EDU248) 

Reflexões Sobre a Atuação no 

Espaço Escolar 2 (EDU251) 

Estágio supervisionado I (EDU254) 

Políticas públicas e gestão do 

espaço escolar (ADE103) 

Prática em políticas públicas e 

gestão do espaço escolar (EDU147) 

 



 

4. PRÉ-REQUISITOS - Após algumas mudanças recentes, apenas 

três disciplinas continuam com pré-requisitos.  

Para cursar Reflexões sobre a atuação no espaço escolar II e 

Estágio supervisionado II é necessário já ter cursado Reflexões 

sobre a atuação no espaço escolar I e Estágio supervisionado I. 

E para cursar Instrumentos para Licenciatura em Ciências 

Sociais que está sendo ofertada pela primeira vez é necessário 

já ter cursado: Saberes escolares em Ciências Sociais, Prática 

em Saberes escolares em Ciências Sociais e Metodologia de 

ensino de Sociologia. 

As demais disciplinas da Licenciatura podem ser cursadas 

livremente. 

 

5. DISCIPLINAS DO EIXO FUNDAMENTOS /LICENCIATURA 

Além das disciplinas do eixo de formação especifica da 

Licenciatura, programadas no horário regular (noturno), o 

Departamento de Educação reservou vagas nas disciplinas de 

fundamentos em turmas nos três turnos. Mas ATENÇÃO: AS 

VAGAS SÃO LIMITADAS. 

O horário para o 2016-3, turmas regulares no horário noturno e 

vagas para o curso de Ciências Sociais, pode ser acessado no 

link: http://www.ufjf.br/graduacaocienciassociais/horario-1o-

semestre-de-2016/ 

 

6. VAGAS DE OUTROS DEPTOS – Há vagas para o curso de 

Ciências Sociais em outras duas disciplinas de Estatística: 

Análise de Dados Categóricos (EST043). Turma A. Terça e 

quinta-feira, das 10 às 12h. Prof. Ronaldo Rocha. 3 vagas. 

Análise multivariada (EST039) Turma A. Terça e quinta das 16 

às 18h. Prof. Lupércio Bessegato. 3 vagas. 

 

7. Também há vagas para o curso de Ciências Sociais na disciplina 

Cinema e Ciências Sociais (ART311). Quinta-feira das 8 às 12h. 

Prof. Carlos Reyna. 10 vagas. 

 

http://www.ufjf.br/graduacaocienciassociais/horario-1o-semestre-de-2016/
http://www.ufjf.br/graduacaocienciassociais/horario-1o-semestre-de-2016/


 

 

8. DISCIPLINA DE LIBRAS – Apesar de termos solicitado vagas na 

disciplina de Libras nos turnos da manhã, tarde e noite, o Depto 

de Letras reservou apenas 3 (três) vagas na sexta-feira à noite, 

na turma C, para o curso de Ciências Sociais. Apesar dos 

esforços da Coordenação de Ciências Sociais, parece que não 

há muitas possibilidades de mudança deste quadro neste 

semestre. Portanto, solicitamos que se matriculem nesta 

disciplina apenas os alunos e alunas que, de fato, necessitam 

da disciplina para integralizar os créditos neste semestre e se 

formar na licenciatura. 

 

9. PROJETO DE BACHARELADO – Para os alunos do curso antigo 

(31A) que pretendem se matricular na disciplina Projeto de 

Bacharelado (CSO086): embora a disciplina não seja 

presencial, a Coordenação de Ciências Sociais recomenda 

fortemente que estes alunos e alunas frequentem as aulas 

presenciais da disciplina de Projeto de Bacharelado ofertada 

para os alunos da nova grade do curso. A disciplina será 

ofertada às sextas-feiras, das 19 às 23h e será ministrada pelo 

Prof. Felipe Maia. Os alunos serão admitidos como ouvintes, 

mas poderão participar de todas as atividades e, com isso, 

terão excelente oportunidade para desenvolver e aperfeiçoar 

seus projetos de pesquisa. 

 

10. PROBLEMAS NO SIGA - Lembramos que no período de 

matrícula é comum ocorrerem problemas no SIGA. Solicitamos 

a todos e a todas paciência e persistência no processo. Tentem 

mais de uma vez, quando algo der errado. De toda forma, 

lembrem-se que os ajustes poderão ser feitos na Coordenação 

a partir do dia 22 de agosto (presencialmente ou por e-mail). 

 

Mais informações: 

E-mail: coord.cienciassociais@ufjf.edu.br 

Tel. 32 2102 3106 

Atendimento na Coordenação: Segunda à Quinta-feira das 

17:30 às 19:30h. 

mailto:oord.cienciassociais@ufjf.edu.br

