Dúvidas Frequentes
Material produzido pelas coordenações e pelos professores orientadores dos GOPs

ÁREAS E QUESTÕES
1. POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
a) Com relação à educação prisional, como funciona o trabalho nessa área?
Desde a promulgação da Resolução CEB/CNE n. 2, de 25 de outubro de 2010, a educação escolar no
sistema prisional é de responsabilidade das secretarias de educação. Portanto, o professor que atuar nesta
área deverá lidar com duas questões: o ensino de Jovens e Adultos para os que estão em situação de
privação de liberdade e o ensino no ambiente dos estabelecimentos penais.
Deve-se atentar, especialmente, ao considerar a prática docente nas prisões, às especificidades nela
implicadas, no que se refere à organização dos trabalhos escolares. Para atuar nesses espaços, em geral, o
governo do estado abre processo seletivo específico para professores que queiram trabalhar com as
escolas instaladas dentro do sistema prisional.
Para mais informações, ver:
Salto para o Futuro, Boletim 06 - EJA e educação prisional. Brasília: MEC/SECAD, 2007.
PAIVA, J. Conteúdos e metodologia: a prática docente no cárcere. Salto para o Futuro, Boletim 06 - EJA e
educação prisional. Brasília: MEC/SECAD, p. 43-53, 2007.
PENNA, M.G.O.; CARVELHO, A.F.; NOVAES,L.C. A formação do pedagogo e a educação nas prisões:
reflexões acerca de uma experiência. Cad. Cedes, Campinas, v. 36, n. 98, p. 109-122, jan.-abr., 2016.
b) Quais as diversas áreas de atuação do pedagogo e quais suas possibilidades de inserção no mercado
de trabalho?
“A atuação desse profissional ocorre tanto no sistema público, quanto na rede privada de ensino,
exercendo funções de docência e de gestão. Embora não exclusivamente, o acesso ao sistema público
ocorre por meio de concurso público, que nos últimos anos têm sido realizados principalmente por
sistemas municipais de ensino, que igualmente se utilizam da contratação temporária para suprir suas
necessidades. Esses sistemas recrutam e selecionam pedagogos para atuarem nas funções de
Orientadores Educacionais, Orientadores Pedagógicos, Supervisores Educacionais, Inspetores de Ensino.”
Além destas funções, o pedagogo pode atuar com professores na Educação Infantil e nos anos iniciais do
ensino fundamental (1º ao 5º ano).
“Tanto como gestores, quanto como docentes no sistema público, esses profissionais podem atuar em
escolas, hospitais (em Classes Hospitalares), em estabelecimentos prisionais, escolas em assentamentos
rurais, escolas indígenas, escolas especiais, em comunidades quilombolas, tanto em turmas regulares,
quanto em projetos educativos desenvolvidos pelo poder público; ou ainda em escolas de formação de
professores, na modalidade Normal, ainda em funcionamento no estado do Rio de Janeiro.”
Fonte: A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO DOCENTE NO CURSO DE PEDAGOGIA. Giseli Cruz, Armando Arosa
http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/reeduc/article/viewArticle/1124
c) O que é Pedagogia Hospitalar? Como posso obter mais conhecimento dessa área?
Classe Hospitalar é o atendimento escolar “que ocorre em ambientes de tratamento de saúde, seja na
circunstância de internação, como tradicionalmente conhecida, seja na circunstância do atendimento em
hospital-dia e hospital-semana ou em serviços de atenção integral à saúde mental.” Hoje está prevista na
Lei nº 9.394 por meio do Art. 4 - A. É assegurado atendimento educacional, durante o período de
internação, ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou
domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o Poder Público em regulamento, na esfera de sua
competência federativa.” (Incluído pela Lei nº 13.716, de 2018). Fonte: Políticas de Educação escolar em
contextos hospitalares. Revista Educação e Políticas em debate.
http://www.seer.ufu.br/index.php/revistaeducaopoliticas/issue/view/1280
d) O que é educação inclusiva? Como posso obter mais conhecimento dessa área?
O conceito de Inclusão como participação plena de todos traduz um olhar mais amplo sobre as relações

humanas. Inclusão diz respeito, nesta definição, a uma sociedade composta por uma diversidade de
sujeitos que busca reduzir, ao máximo, as barreiras à participação destes. O reconhecimento desta
diversidade e ainda, dos aspectos positivos que esta condição proporciona (diálogos, circulação de
conhecimentos, revisão de posturas...) é um primeiro passo para a construção de uma sociedade inclusiva,
ainda que saibamos que, como processo que é, esta construção jamais terá fim.
O conceito de inclusão é entendido de forma mais ampla e dentro de uma perspectiva intitulada
omnilética (SANTOS e FONSECA, 2013), que compreende o reconhecimento das manifestações da vida
individual, social, grupal e institucional nas dimensões das culturas, políticas e práticas, que são
complementares e relacionam-se de forma tanto dialética quanto complexa entre si.
Na Faculdade de Educação da UFRJ existe uma linha de pesquisa intitulada Inclusão, Ética e
Interculturalidade que possui vários Laboratórios de pesquisa que estudam a temática, dentre eles, o
Laboratório de pesquisa, estudos e apoio à participação e à diversidade em Educação – LaPEADE, e o
recém criado Laboratório de Inclusão, Mediação Simbólica, Desenvolvimento e Aprendizagem – LIMDA.
e) O que é arte educação? Como posso obter mais conhecimento dessa área?
A Arte-Educação ou Arte/Educação (grafia proposta pela Professora Ana Mae Barbosa) é uma disciplina
dedicada aos fundamentos (estéticos, filosóficos, sociais e antropológicos) sobre o ensino/aprendizagem
das artes na educação. Um dos princípios da Arte-Educação é promover a educação integral do ser
humano e ir além do objetivo de desenvolvimento intelectual que, via de regra, prepondera na educação
escolar.
No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 9.394/96) estabeleceu, em seu
artigo 26, § 2o , que "O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis
da educação básica". E no § 6o complementa definindo que "As artes visuais, a dança, a música e o teatro
são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o § 2o deste artigo". Porém, seus
conhecimentos, concepções e práticas destinam-se não só a professores/as de arte, mas também
participam decisivamente da formação de pedagogos/a, além de serem de extrema relevância para
todos/as educadores/as interessados em trabalhar de acordo com a concepção da Educação Pela Arte
(Hebert Read, 1943). Assim, seja na educação formal/escolar ou na não-formal/não-escolar (museus,
centros culturais, organizações não governamentais, entre outros), importa compreender a arte como um
modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana, tanto ao realizar formas artísticas quanto
na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e pelas
diferentes culturas (PCN-Arte-1997). Nesse sentido, trata-se de afirmar a arte como um campo de
conhecimento (e não mera atividade recreativa) profundamente implicada com a dimensão cultural e,
portanto, fundamental na constituição identitária de indivíduos e grupos sociais.
Você pode encontrar mais informações sobre arte educação em:
https://youtu.be/KyjPjAM784o
https://youtu.be/2XsbvPdVZHo
https://youtu.be/WL9KbV4ifA8
https://youtu.be/ZPNstaVZ-vg
https://youtu.be/qMkrXhSXELU
https://youtu.be/C_5ycib4ZWE
https://youtu.be/9TigyEiS0eg
f) Após concluir a graduação, podemos dar aulas de ciências, matemática etc.?
Como pedagogo/a você pode atuar como professor/a na educação infantil, nos anos iniciais do ensino
fundamental (1o ao 5o ano) e na modalidade EJA (Ensino Fundamental I). Nestes segmentos você está
licenciado para dar aulas de ciências e matemática. Além disso, você pode trabalhar em museus e outros
espaços em que a ciência e a matemática estão presentes. Para atuar com estas áreas nos anos finais do
ensino fundamental (6o ao 9o ano) e no Ensino Médio, é preciso uma formação específica de licenciatura
em matemática ou em biologia.
2. PERCURSO FORMATIVO
a) Como direcionar a vida acadêmica para a psicopedagogia?

Uma boa maneira de se direcionar a vida acadêmica para a área de interesse é através da escolha das
disciplinas optativas e eletivas, participação em atividades de pesquisa e extensão. Vale também atentar
para os editais de seleção de bolsistas de extensão, iniciação científica e monitoria nas áreas de interesse.
Por fim a escolha de onde cumprir as horas de estágio é também um elemento importante. Vale ainda
conversar com os professores da Faculdade de Educação que atuam nas áreas de seu interesse.
b) Existe algum atendimento para os alunos sobre escrita e leitura acadêmica?
Não existe uma política institucional (ações/projetos/programas) desenvolvido de modo a abarcar todos os
cursos de toda a UFRJ, de forma padronizada. As ações são localizadas e de iniciativa das várias unidades
que compõem a Universidade. No curso de Pedagogia existem algumas disciplinas obrigatórias e optativas,
como “Pesquisa em Educação” e “Leitura e Produção de Textos em Educação” (EDD614), que suscitam o
desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas ao “trabalho acadêmico”, como as
atividades de leitura e escrita. As disciplinas optativas, entretanto, são oferecidas de acordo com a
disponibilidade do corpo docente da Faculdade de Educação.
Há um conjunto de pesquisas que mostram que a participação em atividades “extraclasse” é excelente
para o desenvolvimento de habilidades em leitura e escrita de textos acadêmicos/ científicos, assim como
para o desenvolvimento de outras competências, como a apresentação oral de conteúdos. Estas atividades
relacionam-se aos grupos de pesquisa, projetos de extensão, programas de monitoria e iniciação à
docência. Nesses espaços os/as estudantes também acabam estudando sobre e/ou atuando mais
próximos à realidade profissional que enfrentarão ao concluírem seu curso; também têm oportunidade de
preparo para a seleção em programas de pós-graduação (mestrado e doutorado).
Recentemente, a Faculdade de Educação, por meio das COAAs de Pedagogia e Licenciaturas, deu início à
organização da Monitoria de Apoio Pedagógico, uma iniciativa que também pretende suscitar o
desenvolvimento de habilidades relacionadas com o domínio do “trabalho acadêmico”. Nesta, estudantes
veteranos e em formação por docentes da Faculdade de Educação da UFRJ, se encarregarão de orientar
outros, tanto no que diz respeito a uma afiliação à Universidade, quanto às dificuldades relacionadas à
leitura e à escrita acadêmica/ científica. Fique atento/a as mensagens enviadas pela Coordenação de
Pedagogia e/ou informe-se na COAA ou com seus professores orientadores.
É possível ainda buscar curso de redação ou de Língua Portuguesa no CLAC (Curso de Línguas Abertos a
Comunidade), um programa da Faculdade de Letras da UFRJ. Para maiores informações, acesse:
https://www.clacufrj.org/
c) Como posso participar do projeto de monitoria de apoio pedagógico?
No início de cada semestre, um link de inscrição é enviado a todos os alunos de pedagogia pelo SIGA. Além
disso, o programa de monitoria é divulgado pelo site e no Facebook da Faculdade de Educação.
d) Onde encontro informações sobre onde os professores da Faculdade de Educação fizeram sua
graduação?
Na página da Faculdade de Educação da UFRJ na Internet (www.educacao.ufrj.br) é possível acessar essa
informação. Na aba “graduação”, clique em “corpo docente”. O comando lhe levará a uma página onde
todo o corpo docente da Faculdade está listado em ordem alfabética, no Departamento a que pertencem
(Administração, Fundamentos e Didática). Clicando no nome do/a professor/a, você será direcionado ao
seu currículo, onde não apenas encontrará o registro de onde realizou sua graduação, como um
verdadeiro resumo de sua trajetória profissional. Abaixo dos nomes dos/as professores/as há seus e-mails.
No caso de desejar entrar em contato com algum/a deles/as utilize o endereço eletrônico indicado.
Você
pode
ainda
entrar
na
Plataforma
Lattes
(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar) e buscar, pelo nome do
professor, o seu currículo, onde consta sua formação na graduação.
e) Como explorar as fronteiras entre a Pedagogia e outras áreas ou cursos oferecidos pela UFRJ?
Para explorar a relação da Pedagogia com outras áreas e cursos oferecidos pela UFRJ o/a estudante pode
se inscrever em disciplinas de outros cursos, que serão contabilizadas no histórico escolar como “disciplina
de livre escolha”. A participação em atividades extraclasse (pesquisa, extensão, monitoria e iniciação à
docência) também permitem que o/a estudante realize estudos e atue articulando “educação” e outras
áreas.
f) Como o mercado de trabalho reage ao perfil do egresso?

O curso de Pedagogia da UFRJ habilita, fundamentalmente, o/a diplomado/a para atuar como professor/a
da Educação Infantil; professor/a das séries iniciais do Ensino Fundamental; professor/a de cursos
Normais; gestor/a escolar; supervisor/a ou orientador/a educacional; e coordenador/a pedagógico/a em
instituições de ensino. Este é o principal perfil do/a egresso/a. Há também uma série de concursos
públicos, para instituições variadas, onde se exige o diploma de Pedagogia. O diploma ainda é exigido para
atuação em organizações não governamentais (ONGs) e até mesmo em empresas, hospitais, entre outras
organizações.
Em todos esses casos, o/a pedagogo/a, mesmo num espaço “fora da escola”, continua a exercer atividades
essencialmente relacionadas à educação e às suas características de “licenciado”, isto é, de quem se
graduou num curso de formação de professores. Mas, a maior parte dos/as diplomados/as em Pedagogia,
de fato, atuam como professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental, e há muitos dados
disponíveis sobre salários e condições do trabalho docente.
g) Quais são as oportunidades para intercâmbio dentro e fora do país? Como proceder se tenho
interesse nestes programas?
Para realizar intercâmbios internacionais você deve ficar atento aos editais de mobilidade específicos. Eles
são publicados no site http://www.dri.ufrj.br/index.php/pt/intercambio/chamadas . Cada edital tem as
suas condições e requisitos específicos, por isso é importante estar sempre atento e ler muito bem o
conteúdo deles. Em geral, é solicitado que o estudante tenha cursado, com aproveitamento,
aproximadamente 30% do curso, mas que não tenha passado de 70%. Para concorrer você precisará juntar
a documentação solicitada pelo edital e apresentar tudo dentro do prazo. Alguns requerem certificado de
proficiência em língua estrangeira, então, se este é seu interesse é bom você já começar a estudar e
realizar essas provas. Qualquer dúvida procure os professores da Comissão de Relações Internacionais da
nossa faculdade. Eles irão ajudar a organizar a documentação necessária, elaborar o plano de estudos etc.
Também é possível realizar intercâmbio no país. Para isso existe o Programa de Mobilidade Acadêmica
dirigido apenas aos alunos regularmente matriculados em cursos de graduação de Instituições Federais de
Ensino Superior (IFES) brasileiras conveniadas, que tenham concluído com aprovação todas as disciplinas
previstas para o primeiro ano ou para o 1º e 2º semestres letivos do curso, na Instituição de origem
(remetente). O estudante pode ter, no máximo, duas reprovações acumuladas nos dois períodos
antecedentes ao pedido de Mobilidade. Este convênio não se aplica ao pedido de transferência de alunos
entre as IFES. Veja outras informações na página eletrônica da Pró-Reitoria de Graduação –
www.pr1.ufrj.br/index.php/programas-especiais-mainmenu-144/mobilidade-academica – no campo
"Programas especiais", subcampo "Mobilidade Acadêmica" (lado esquerdo do site da Pró-Reitoria de
Graduação). Para mais informações, pode-se consultar a Divisão de Integração Acadêmica (DIA) pelos
telefones: (21) 3938-0677.
3. PESQUISA
a)
Como posso ter informações sobre grupos de pesquisa?
No site da Faculdade de Educação da UFRJ o/a estudante deve acessar a aba Laboratórios de Pesquisa para
obter as informações necessárias sobre os laboratórios, projetos e linhas de pesquisa desenvolvidas pelos
professores.
Link: http://www.educacao.ufrj.br/laboratorios-de-pesquisa/
b)
Como posso me integrar a um grupo de pesquisa?
De posse das informações sobre os laboratórios de pesquisa é necessário que o/a estudante entre em
contato com o/a professor/a responsável para conhecer as particularidades da pesquisa e regras de
ingresso no grupo que podem envolver, por exemplo, a realização de provas, entrevistas, análise do
Coeficiente de Rendimento (CR) entre outros critérios. É possível participar das pesquisas tanto como
bolsista de iniciação científica quanto como voluntário.
Link: http://www.educacao.ufrj.br/laboratorios-de-pesquisa/
c)
Quais as diferenças entre os projetos de extensão, monitoria e iniciação científica?
A iniciação científica prevê que você integre um grupo de pesquisa para conhecer e participar da produção
de conhecimento científico na universidade orientado por um pesquisador. A monitoria tem como objetivo

despertar o interesse do estudante para a docência; como monitor, você será orientado pelo professor de
uma disciplina a auxiliá-lo em atividades de ensino. Os projetos de extensão têm caráter interdisciplinar
educativo, cultural, científico e político promovendo a interação transformadora entre as Instituições de
Ensino Superior e outros setores da sociedade. Nos projetos de extensão você será orientado pelo
coordenador do projeto e as atividades devem necessariamente envolver outros setores da sociedade.
d)
A partir de qual período posso participar de projetos de iniciação científica?
Formalmente você pode participar desde o primeiro período, contudo os requisitos necessários para
integrar cada projeto são definidos pelo coordenador da pesquisa.
e)
É aconselhável participar de projetos de pesquisa desde o primeiro semestre?
A participação em projetos de pesquisa enriquece muito sua formação universitária. Por isso, procure se
envolver, seja no início ou no decorrer de sua formação, em algum grupo de pesquisa sempre que possível.
f)
Posso participar de diferentes projetos ao mesmo tempo? Nesse caso, posso acumular bolsas?
Em geral, o envolvimento em um projeto de pesquisa exige uma dedicação em torno de 20 horas
semanais, além da carga horária obrigatória do curso. Assim, o ideal seria participar de apenas um projeto
por vez. Não é possível acumular duas bolsas acadêmicas sejam elas de monitoria, extensão (PIBEX),
iniciação científica (PIBIC), iniciação à docência (PIBID) e iniciação artística e cultural (PIBIAC).
g) Os alunos são avisados pelo SIGA sobre editais e o período de inscrição das atividades de iniciação
científica?
A divulgação da seleção de bolsistas e voluntários PIBIC é da responsabilidade de cada grupo de pesquisa
ou professor responsável contemplado com bolsas. O meio de divulgação depende do grupo. Pode ser por
e-mail, no facebook, através do SeCult (Setor de Cultura, Comunicação e Divulgação Científica e Cultural da
FE/UFRJ), ou outros meios que o grupo decida usar para fazer a divulgação.
Você
pode
também
buscar
informações
diretamente
nos
grupos
de
pesquisa
(http://www.educacao.ufrj.br/laboratorios-de-pesquisa/).
Em relação à participação dos alunos como apresentadores de trabalhos científicos, todo ano acontece a
SIAc (Sistema de Integração Acadêmica) aqui na UFRJ, uma ótima oportunidade para apresentar trabalhos
científicos e conhecer a produção dos seus colegas. Os alunos podem apresentar trabalhos desenvolvidos
em pesquisas, em extensão ou um resumo de sua monografia. Os estudantes são avisados pelo SIGA das
atividades da SIAc - Semana de integração acadêmica, que normalmente decorrem em Outubro e a
inscrição de trabalhos abre entre Abril e Maio. Informação disponível em http://www.siac.ufrj.br/
i) Para pleitear a bolsa PIBIC preciso necessariamente estar associado ao projeto de pesquisa de um
professor?
Pode pleitear sem estar associado a nenhum projeto ou grupo. Se for aprovado como bolsista ou
voluntário passará a estar associado ao projeto de pesquisa do professor responsável pela bolsa.

4. CURRÍCULO, FLUXOGRAMA, TURNOS DO CURSO e DISCIPLINAS
a)
A partir de que período começamos a ter disciplinas de didáticas específicas?
No fluxograma - que você recebeu quando ingressou no curso de pedagogia e que está disponível no site
da Faculdade de Educação www.educacao.ufrj.br- você encontra estas informações. Por ali, é possível
verificar que no 6o período você cursará Didática das Ciências da Natureza e Didática da Matemática e, no
7o período, Didática da Língua Portuguesa e Didática das Ciências Sociais.
b)
Existem disciplinas que travam outras na grade, ou seja, que têm pré-requisito?
No atual currículo de pedagogia não há disciplinas que exijam pré-requisitos.
c)
É possível cursar disciplinas em turnos diferentes do nosso turno de origem?
Sim, é possível. No entanto, o aluno daquele turno de origem tem prioridade para conseguir a inscrição
nas vagas disponibilizadas para a disciplina.

d)
Existe a possibilidade de se cursar disciplinas fora do curso? Como isso funciona?
Sim, existe desde que sejam atendidos os seguintes critérios: disponibilidade de vagas, requisitos da
disciplina, compatibilidade de horário e aceitação do departamento responsável pela disciplina. Você deve
solicitar a inscrição no período regular de inscrição em disciplinas pelo SIGA. As disciplinas de alguns cursos
aparecerão como opção para vocês, outras não aparecem. Você deve se informar sobre as disciplinas de
outros cursos que te interessam para solicitar a inscrição. A cartografia do Complexo de Formação de
Professores, que ainda está em construção, permitirá a identificação de todas as disciplinas oferecidas na
UFRJ relacionadas à formação docente.
Fique atento: o número de disciplinas que não integram o seu currículo não pode exceder 1/3 do número
total de disciplinas no qual está inscrito. Ao mesmo tempo, o número total de créditos das disciplinas que
não integram o seu currículo não pode ser superior ao número total de créditos das disciplinas de seu
currículo.
e)
Tem alguma disciplina obrigatória fora da grade de cada turno?
O currículo atual não prevê horário dentro da grade de cada turno para as eletivas, para os estágios
obrigatórios e para as atividades de extensão. Assim, para concluir o curso no tempo mínimo de
integralização (9 períodos para o diurno e 10 para o noturno) será preciso realizar os estágios em períodos
diferente daquele em que você cursa as disciplinas, assim como as atividades de extensão. As disciplinas
eletivas são ofertadas, geralmente, no intervalo entre os turnos.
f)
Os calouros de 2019 terão de cursar o novo currículo?
Nossa expectativa é de que os calouros de 2019 façam a migração para o novo currículo quando ele for
implementado. Não obstante, é preciso assinalar que o novo currículo ainda está em fase de construção na
Faculdade de Educação. Quando finalizado, ele precisa ser enviado à PR-1 e depois ao Conselho de Ensino
e Graduação para ser aprovado. Só a partir de então ele será implementado.
g)
As avaliações das disciplinas são muito difíceis? De que tipo são?
Em nossa universidade, os professores têm autonomia para decidir como irão avaliar os alunos. Você
encontrará, ao longo do curso, os mais diferentes tipos de avaliação e consideramos esta diversidade
muito importante em seu percurso formativo: há professores que optam por provas, outros por trabalhos,
há ainda aqueles que pedem apresentação de seminários, escrita de ensaios, produção de vídeos ou a
conjugação de vários tipos de avaliação. É importante, contudo, assinalar que os trabalhos universitários
devem seguir normas consideradas importantes no mundo científico e na academia. Algumas delas são:
1)
Você sempre deve consultar várias fontes para fazer seus trabalhos e deve citá-las ao final do
trabalho num formato específico para as bibliografias;
2)
Os trabalhos devem ser escritos com suas próprias palavras. Ao citar trechos de outros autores, use
aspas e coloque as referências bibliográficas.
3)
Para informações sobre estas normas, procure o site oficial da ABNT (Associação Brasileira de
Normas e Técnicas) www.abnt.org.br
É importante sempre perguntar aos professores quais são os critérios de correção e solicitar todas as
orientações pertinentes no momento em que eles apresentam as formas em que serão realizadas as
avaliações.
h)
Como funcionam os cursos de verão?
Alguns semestres (não todos e nem regularmente) a Faculdade de Educação oferece algumas disciplinas
no curso de verão. Estas disciplinas, assim como aquelas cursadas ao longo do semestre, precisam cumprir
a carga horária total prevista para cada uma (em geral, 60 horas). Em janeiro e fevereiro, as aulas
acontecem mais de uma vez na semana, permitindo que a carga horária total seja concluída em algumas
semanas durante o período de férias. Para cursá-las é aberta uma inscrição especial diretamente na
coordenação do curso.
i)
Onde encontro informações sobre como utilizar o SIGA?
O próprio SIGA fornece explicações sobre como utilizá-lo. Recomendamos que você navegue pelo sistema
algumas vezes para se familiarizar com todas as possibilidades oferecidas. Caso sinta necessidade, há
vídeos caseiros na internet, produzidos pelos próprios estudantes, que ensinam como navegar pelo
sistema.
j)
Como fazer inscrição e trancamento de disciplinas?

No fim de cada ano letivo o CEG (Conselho de Ensino de Graduação) estabelece um calendário acadêmico
para o ano seguinte. Neste calendário, disponibilizado no site graduacao.ufrj.br, são definidos os atos
acadêmicos da UFRJ. A inscrição, a alteração de inscrição e o trancamento de disciplinas são atos
acadêmicos. Nas datas estabelecidas – geralmente a inscrição em disciplinas acontece algumas semanas
antes do início do semestre letivo- você deve entrar no SIGA e se inscrever nas disciplinas que pretende
cursar. Lembre-se que, neste primeiro momento, você realiza o pedido de inscrição em disciplinas, mas
não há garantias de que conseguirá a vaga. Há critérios para a alocação dos estudantes nas vagas
disponibilizadas. No curso de pedagogia os critérios são: curso, período, turno, créditos obtidos e CR. Após
o prazo final do período de inscrição, o aluno deve emitir a CRID (Confirmação de Registro de Inscrição em
Disciplina). Depois de iniciadas as aulas, é possível solicitar a alteração de alguma disciplina: você pode
trancar e solicitar inscrição. Atente-se aos prazos!
k)
Se minha escola de ensino médio ainda não entregou o histórico escolar, vou ter minha matrícula
cancelada? O que devo fazer?
Quem cuida do recebimento dos documentos escolares necessários para sua matrícula na UFRJ é a DRE
(Divisão de Registro do Estudante).
Link: https://xn--graduao-2wa9a.ufrj.br/index.php/238-institucional/divises/162-dre
l)
Posso cursar disciplinas de outras universidades? Como devo proceder?
A Faculdade de Educação da UFRJ tem convênio com a UNI-Rio. Assim, é possível cursar algumas
disciplinas naquela universidade. Para tanto, o estudante deve abrir um processo no protocolo da
Faculdade de Educação com este pedido e sua justificativa. O pedido é analisado pela COAA de nosso curso
e, caso seja deferido, o aluno pode cursar a disciplina. As notas e frequências são enviadas posteriormente
à UFRJ para serem inseridas em seu histórico.
m)
Posso cursar disciplinas no programa de pós-graduação da Faculdade de Educação (PPGE)?
Pode sim, desde que haja disponibilidade de vagas e o professor da disciplina permita. Estas disciplinas
entram no seu histórico escolar como disciplinas de livre escolha. Para a inscrição é preciso comparecer na
secretaria do PPGE.
5.EXTENSÃO
a)
Quando começam as atividades de extensão no currículo de Pedagogia? Como fazemos? O que
tem disponível?
A extensão responde por 10% da carga horária obrigatória da graduação na UFRJ, o que totaliza 375 horas
relacionadas a 9 (nove) créditos.
Se desejar participar de uma atividade de extensão, basta acessar o SIGA, durante o período de inscrição
em disciplina, se inscrever no código de atividade de extensão, EDWZ50, e escolher a ação de seu
interesse. Vale lembrar que estudantes de primeiro período, a partir de 2020.1, já terão o código de
atividade de extensão inserido em seu plano de estudo, o que ocasionará uma inscrição direta já no
primeiro período.
Para escolher a ação de seu interesse, o estudante pode consultar as ações no próprio SIGA e conhecer
mais sobre elas, como: perfil do estudante que pode se candidatar a extensionista; número de vagas; dias
da semana e horários que deve disponibilizar para participar da ação, além de solicitar a inscrição na ação.
Feita a solicitação, o estudante deve aguardar o aceite do coordenador da ação de extensão. É apenas o
coordenador de cada ação que aprova a participação ou não de cada estudante.
Importante: Quanto mais cedo participar de ações de extensão, mais cedo concluirá a carga horária
correspondente a ela.
b)
O que são e como funcionam os projetos de extensão?
A Extensão Universitária é um processo interdisciplinar educativo, cultural, científico e político que
promove a interação transformadora entre as Instituições de Ensino Superior e outros setores da
sociedade, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa. As ações extensionistas podem ser: I –
Programas; II – Projetos; III - Cursos e oficinas; IV – Eventos; V - Prestação de serviços.
No caso dos projetos, eles são: “[...] ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural,
científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado” (Fórum de Pró-Reitores de

Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras).
c)
Posso participar de diferentes projetos ao mesmo tempo? E nesse caso, posso acumular bolsas?
Conforme previsto na Resolução (art. 3º, inciso I), o estudante poderá ter atuação em programas e
projetos, com ou sem bolsa, mas não poderá acumular bolsa. É importante cada ação de extensão credita,
no máximo, 180 horas. Portanto, fique atento: para totalizar a carga horária é preciso atuar em ações
diversificadas.
d)
Os alunos são avisados pelo SIGA sobre editais e o período de inscrição das atividades de
extensão?
Não. Para participar você deve acessar o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA) e se inscrever na
ação de seu interesse (É importante verificar se você já está inscrito no código de atividade de extensão. A
inscrição no código só acontece no período de inscrição em disciplinas. E é a partir dessa inscrição que
você poderá visualizar e solicitar participação em diversas atividades de extensão. Para essa participação, a
solicitação pode ser feita a qualquer momento, desde que a ação esteja com vagas abertas). Atenção: No
momento da inscrição, é importante observar os pré-requisitos especificados na ação. É comum os casos
de coordenadores que solicitam divulgação de sua ação de extensão pelo SIGA. Por isso, em alguns casos,
os estudantes podem receber, pelo SIGA, divulgação e chamadas para se inscreverem em ações. Mas, isso
não é uma regra.
e)
O que mudou na extensão no ano de 2019 e de que forma pode afetar o estudante?
No segundo semestre de 2019, os vários códigos de atividade de extensão (EDWZ 01 Curso de Extensão I,
EDWZ02 Curso deExtensão II, EDWZ21 Evento de Extensão I, EDWZ 41 Programa e Projetos I, EDWZ 42
Programas e Projetos II), nos quais os estudantes se inscreviam no período de inscrição em disciplina,
foram colocadas em um único código (EDWZ50). Isso centralizou toda a creditação da carga horária de
extensão em um só código. Para os estudantes que já tinham carga horária cumprida nos diversos códigos
antigos, informamos que nada será perdido. A equipe SIGA tem trabalhado na migração de toda a carga
horária para o único código. Como todo o processo não é feito apenas para a Faculdade de Educação, é
possível que leve um certo tempo para que todos os estudantes tenham sua carga horária migrada para o
código EDWZ50. Ainda assim, a Faculdade de Educação já tem um quadro de equivalência para que, nos
casos de pedido de colação de grau e pedido de diploma, os estudantes não fiquem prejudicados em
relação ao prazo para encerramento das atividades acadêmicas.
f)
Como direcionar a vida acadêmica para participar de projetos de extensão?
Ao acessar o SIGA e visualizar as ações de extensão que interessam, o estudante deve atentar para os dias
e horários de participação na ação (esses dados são fornecidos pelo coordenador da ação de extensão no
SIGA), além do perfil que está descrito na ação. A partir dessas informações, é importante que o estudante
se organize para a participação. A extensão é parte do currículo obrigatório e parte da formação
universitária. Por esse motivo, a participação nas ações de extensão deve ser prevista pelos estudantes,
assim como as disciplinas obrigatórias, eletivas, optativas e estágios.
g)
Quantos créditos de extensão preciso cumprir para concluir meu curso?
O estudante deve cumprir 9 (nove) créditos. A extensão responde por 10% da carga horária total dos
cursos de graduação na UFRJ.
h)
Como faço para cumprir os créditos de extensão?
O estudante tem do início ao final do curso (dez períodos) para o cumprimento da carga horária. É
importante sinalizar que a cada ação a carga horária máxima de creditação é de 180 horas. Por isso, é
importante organizar a vida acadêmica para o cumprimento da mesma. Para a creditação da carga horária,
o responsável é o coordenador da ação. É o coordenador que credita, via SIGA, a carga horária ou tem a
opção de preencher, assinar e entregar o RCS DE EXTENSÃO na Coordenação de Extensão.
i)
Onde posso encontrar maiores informações dos projetos de extensão?
http://www.educacao.ufrj.br/extensao/programas-e-projetos-de-extensao/
Para maiores esclarecimentos, os estudantes podem acessar o link sobre a extensão no site da Faculdade
de Educação e conhecer melhor as atividades extensionistas. Também estão convidados a visitar a
Coordenação de Extensão durante os plantões de atendimento. A coordenação fica na sala 202 do prédio

da Faculdade de Educação ou entrar em contato por e-mail. Abaixo, seguem as informações necessárias:
Local: Sala 202 do Palácio Universitário
Para maiores esclarecimentos, os estudantes podem acessar o link sobre a extensão no site da Faculdade
de Educação e conhecer melhor as atividades extensionistas. Também estão convidados a visitar a
Coordenação de Extensão durante os plantões de atendimento. A coordenação fica na sala 202 do prédio
da Faculdade de Educação ou entrar em contato por e-mail. Abaixo, seguem as informações necessárias:
Local: Sala 202 do Palácio Universitário
Contato: extensaofe@gmail.com
Horários:
Horários do 2019.2:
Terça-feira: das 10:50 às 11:50 (Profa. Jussara Bueno)
Quarta-feira: das 10:50 às 11:50 (Profa. Jussara Bueno)
Quinta-feira: das 11:00 às 13:00 (Profa. Marinalva Oliveira)

Obs.: Os horários de plantão são alterados a cada semestre e/ou por necessidade de licença a partir da
demanda de cada professora que atua na Comissão da Coordenação de Extensão.
6. MONITORIA
a)
Em que consiste um projeto de monitoria?
A monitoria tem como objetivos despertar no aluno de graduação da UFRJ, com aproveitamento
satisfatório, o interesse pela carreira docente e assegurar a cooperação do corpo discente com o corpo
docente, nas atividades de ensino. O monitor tem como atribuição auxiliar os professores em tarefas
didáticas.
b)
A partir de qual período posso participar dos projetos monitoria?
Você pode se candidatar ao processo de seleção da monitoria a partir do segundo período do curso, desde
que já tenha cursado a disciplina para a qual está se candidatando e tenha sido aprovado com grau igual
ou superior a 7,0 (sete) e tenha um CRA igual ou superior a 6,0 (seis).
c)
O que é o PIBID?
PIBID é a sigla para “Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência” (com financiamento da
CAPES, órgão do Ministério da Educação). O Programa se estrutura com atividades na UFRJ e de imersão
de estudantes de Pedagogia e demais licenciaturas em escolas públicas de educação básica localizadas no
Rio de Janeiro (federais, estaduais e municipais). Estes podem, desde os primeiros períodos letivos,
refletirem, estudarem sobre e experimentarem a profissão docente num espaço real de escolarização
formal. Pretende-se, assim, melhorar a qualidade da formação de professores, articulando melhor
universidade e educação básica. Além disso, os/as “pibidianos/as” recebem uma bolsa mensal em Reais.
d) Como posso integrar um programa de PIBID?
A última edição do PIBID da UFRJ teve início em agosto de 2018 e se estenderá até janeiro de 2020. Cada
um dos núcleos do PIBID/UFRJ (Alfabetização (Pedagogia), Biologia, Espanhol, etc.) pôde selecionar até 30
estudantes bolsistas. No momento, é possível participar em caráter voluntário, sem recebimento de bolsa,
o que deve ser negociado com o Coordenador de núcleo da UFRJ e/ou Professor/a Supervisor/a da escola
de educação básica. Isso porque os estudantes bolsistas já foram selecionados. Ou, ainda, é possível
participar substituindo um estudante bolsista, em função de desligamento do Programa (por motivos
variados), passando, nesse caso, o/a novo/a estudante a receber a bolsa paga mensalmente em reais.
No curso de pedagogia, as professoras Daniela Guimarães e Deise Arenhardt coordenam o PIBID de
Educação Infantil e as professoras Rejane Amorim e Luciene Cerdas coordenam o PIBID de Ensino
Fundamental. Caso tenha interesse, procure o e-mail destas professoras no site da Faculdade de Educação
e escreva para elas.

e) Posso participar de diferentes projetos ao mesmo tempo? E nesse caso, posso acumular bolsas?
É permitida a participação do aluno em diferentes atividades na universidade (ensino, pesquisa e
extensão). No entanto, o acúmulo de bolsas acadêmicas não é permitido. No caso da Bolsa de Monitoria,
ela não poderá ser acumulada com outra Bolsa de natureza acadêmica concedida pela UFRJ, sendo
permitido o acúmulo somente com Bolsas assistenciais, tais como Bolsa Auxílio ou Auxílio Manutenção
(Alojamento).
f) Os alunos são avisados pelo SIGA sobre editais e o período de inscrição das atividades de monitoria?
Os editais referentes ao processo de seleção de monitoria são disponibilizados anualmente (geralmente no
final do segundo semestre) no site da Faculdade de Educação e a comunicação da publicação do edital é
enviada pelo SIGA aos alunos.
g) Onde posso encontrar maiores informações sobre o trabalho de monitoria?
As informações sobre as atividades de Monitoria se encontram disponíveis no site da Faculdade de
Educação no link graduação/programa de monitoria: http://www.educacao.ufrj.br/graduacao/programade-monitoria/
7. ESTÁGIOS E TRABALHO
a)
Como funcionam os estágios?
O Estágio Curricular Supervisionado é obrigatório no Curso de Pedagogia da
FE/UFRJ, devendo ser realizado do 5º ao 9º período. Ele envolve as cinco ênfases formativas do curso:
1- Docência na Educação Infantil
2- Docência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
3- Docência nas Disciplinas Pedagógicas do Curso Normal (modalidade do Ensino Médio)
4- Docência na Educação de Jovens e Adultos
5- Gestão de Processos Educacionais
A carga horária do Estágio Curricular Supervisionado mais a Prática de Ensino totalizam 800 horas,
distribuídas da seguinte forma: 100h de Estágio Supervisionado realizado em uma das escolas/instituições
parceiras, sob a supervisão do professor da Escola e acompanhamento do professor da Universidade,
referente a cada uma das ênfases, totalizando 500 horas.
E 60h de Prática de Ensino realizada na Universidade, sob a orientação do professor da Universidade,
referente a cada uma das ênfases, totalizando 300 horas.
O Estágio Curricular Obrigatório é supervisionado pelos professores responsáveis pela Prática de Ensino e
Estágio Supervisionado e Prática e Estágio Supervisionado em Gestão de Processos Educacionais (Curso de
Pedagogia) da Faculdade de Educação.
Campos de Estágio:
- CAP-UFRJ (CAMPO PRIORITÁRIO)
- Escola de Educação Infantil – UFRJ (CAMPO PRIORITÁRIO)
Estas são especificamente destinados à formação de professores, propiciam condições privilegiadas para
sua realização. Além de uma formação acadêmica e condições de trabalho que permitem ministrar aulas
pedagogicamente atualizadas, seus professores têm carga horária prevista para a orientação dos
licenciandos e para participar de reuniões de planejamento e avaliação com o professor de Prática de
Ensino.
- Escolas das Redes Públicas Municipal, Estadual e Federal do Rio de Janeiro com os quais a FE/UFRJ
mantém convênios e projetos de parceria.
Resolução CEG 12/2008:
•
“Art. 11 – A jornada de atividade em estágio, a ser cumprida pelo estudante, deverá compatibilizar-se
com seu horário escolar e com o horário da parte concedente na qual ocorrerá o estágio;
•
1º O Estágio na UFRJ, em conformidade com o artigo 3º desta Resolução, deverá ter carga horária
máxima de 20 (vinte) horas por semana, podendo se estender a 24 (vinte e quatro) horas nos casos de
cursos da área da saúde;
Para Realização dos Estágios, é necessária a assinatura e entrega de Documentação necessária que será
orientada por cada professor da disciplina.

b)
A partir de qual período podemos começar a realizar os estágios?
No fluxograma está prevista a realização dos estágios obrigatórios a partir do 5o período.
c)
Quais os apoios que a UFRJ oferece ao estudante que precisa trabalhar e estudar?
A UFRJ, visando atender o estudante trabalhador, ampliou, nos últimos anos, a oferta de cursos noturnos.
Além disso, a UFRJ tem uma Pró-Reitoria de Políticas Estudantis (PR7) que busca, através de vários
programas, oferecer diversos tipos de apoios aos estudantes, dentre os quais as bolsas de assistência
estudantil e vagas na residência estudantil. Para maiores informações, acesse site da PR7.
https://politicasestudantis.ufrj.br/

8. ATIVIDADES COMPLEMENTARES
a)
O que são as atividades complementares no currículo da Pedagogia?
De acordo com o MEC, "as atividades complementares têm a finalidade de enriquecer o processo de
ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e profissional. O que
caracteriza este conjunto de atividades é a flexibilidade de carga horária semanal, com controle do tempo
total de dedicação do estudante durante o semestre ou ano letivo, de acordo com o Parecer do CNE/CES
nº 492/2001.São exemplos de atividades complementares: participação em eventos internos e externos à
instituição de educação superior, tais como: semanas acadêmicas, congressos, seminários, palestras,
conferências, atividades culturais; integralização de cursos de extensão e/ou atualização acadêmica e
profissional; atividades de iniciação científica, assim como de monitoria" (http://portal.mec.gov.br/buscageral/127-perguntas-frequentes-911936531/educacao-superior-399764090/14384-perguntas-frequentessobre-educacao-superior)
O atual currículo de pedagogia da UFRJ prevê o cumprimento de uma carga horária de 100 horas de
atividades acadêmicas complementares. As AACs foram distribuídas em cinco componentes: ensino,
pesquisa, gestão, estágio não obrigatório e outras. Os componentes foram elaborados a partir de
atividades consideradas relevantes para a formação do pedagogo. Cada atividade tem uma pontuação
máxima por unidade e uma pontuação máxima total por categoria. .
Na aba Coordenação de Pedagogia do site da Faculdade de Educação, é possível encontrar as diretrizes
que orientam o cumprimento e creditação das AACs bem como a tabela que estipula carga horária máxima
para cada atividade.
b)
Há um limite de carga horária por atividade complementar?
Sim, é preciso verificar na tabela disponibilizada no site da Faculdade de Educação a carga horária máxima
por atividade.
c)
Como, onde e quando devemos fazer a entrega dos comprovantes dessas atividades?
Você precisa cumprir 100 horas de atividades complementares ao longo do seu curso. Assim que
completar estas horas, de acordo com a pontuação que consta no formulário de atividades
complementares, você deve abrir um processo no protocolo da Faculdade de Educação. Neste processo,
além de um formulário e um breve relatório que devem ser preenchido, você precisará anexar a
comprovação de que participou das atividades. Este processo será analisado por uma comissão designada
para isso. Caso esteja tudo correto, a creditação entrará em seu currículo. Caso haja qualquer problema, o
processo é devolvido ao protocolo com parecer da comissão indicando o que precisa ser cumprido. É
recomendável que você não aguarde os últimos períodos para dar entrada neste processo.
d)
Assistir à defesa de monografia de colegas conta como atividade complementar? Em caso
positivo, como fazer para comprovar a participação?
Sim. A presença em palestras, defesas ou exames de qualificação (monografias/graduação,
especializações Lato e Stricto Sensu) com certificação contam como horas de atividades complementares.
Cada presença vale até 5 horas (depende do tempo de duração) e é possível acumular até 20 horas com
estas atividades. A comprovação pode ser feita através de declaração dada pelo presidente de banca
(orientador do estudante que está defendendo a monografia) indicando nome do aluno que assistiu como
ouvinte, título da monografia, nome do autor e do orientador, assim como a data de realização da mesma

e o horário de início e término.

9. MONITORIA
a. Como organizar a cerimônia festiva de formatura com a participação oficial de representantes da
Faculdade de Educação da UFRJ?
Os alunos devem formar uma comissão de estudantes para formatura para representá-los perante a
Faculdade de Educação. A composição de formatura é de livre determinação dos estudantes concluintes,
sendo de sua responsabilidade representar o interesse geral de graduandos que estão concluindo o curso
e orientar-se segundo as Diretrizes para Colação de Grau e Formatura.

b. Onde posso encontrar as Diretrizes Gerais para Colação de Grau e Formatura?
As Diretrizes para Colação de Grau e Formatura estão disponíveis no site da Faculdade de Educação,
Graduação, Coordenação de Pedagogia.

c. Após a leitura e ciência das Diretrizes para Colação de Grau e Formatura, o que a comissão de
formatura deve fazer?
A comissão de formatura deve entrar em contato com a Coordenação de Pedagogia para se anunciar
formalmente, assim que a referida comissão for construída. A comissão de estudantes para formatura,
consultados os seus representados, cabe definir em parceria com a os representantes da Coordenação de
Pedagogia, a data, horário e local da cerimônia festiva de formatura, sendo preferencial que essa sessão
ocorra em instalações da UFRJ.
d. Quais são os dados que devem ser entregues pela comissão de formatura à Coordenação de
Pedagogia?
A comissão de formatura deve antecipadamente, com no mínimo 90 (noventa) dias da data de sua
realização, entregar: uma relação com os nomes dos alunos participantes da formatura e os seus
respectivos números de DRE; a data da formatura; o local da cerimônia festiva; o nome dos professores
que irão compor a mesa (patrono, paraninfo e professores homenageados) e uma cópia digital do convite
de formatura para revisão antes da impressão final.
e. Quais são os alunos que podem participar da cerimônia festiva de formatura?
Poderão participar da cerimônia festiva de formatura os alunos que tiverem concluído o curso de
Pedagogia integralmente, ou seja, com a totalidade dos créditos concluídos e a defesa de monografia
realizada.

f. Em qual período podem ser realizadas as cerimônias festivas de formatura?
As cerimônias festivas de formatura deverão acontecer no mês de setembro subsequente, para aquele
coletivo de estudantes que integralizou o currículo no primeiro semestre anual e em março
subsequente, para aquele coletivo de estudantes que integralizou o currículo no segundo semestre
anual.

g. De quem é a responsabilidade na contratação de terceiros para realização da cerimônia festiva de
formatura?
A contratação de terceiros (pessoas físicas ou jurídicas) para funções de mestre de cerimônia, fotografia,
filmagem e sonorização na sessão festiva de colação de grau ou dos demais eventos da formatura é de
inteira responsabilidade dos concluintes e da comissão de estudantes para a formatura, que os representa.

10. PROMOÇÃO DE SAÚDE E PERSPECTIVA AMPLIADA
a)
Onde encontro atendimento dentro da universidade para questões psicológica e/ou psiquiátricas?
Como devo proceder?
DIVISÃO DE SAÚDE DO ESTUDANTE DA UFRJ (DISAE / UFRJ)
Endereço: Módulo localizado na Praça da Prefeitura Universitária – Cidade Universitária / UFRJ
E-mail: disae@superest.ufrj.br
Site eletrônico: http://politicasestudantis.ufrj.br/index.php/apresentacao-diase
A DISAE é um núcleo de atenção à saúde do estudante criado a partir do Plano Nacional de Assistência
Estudantil (Pnaes) com o objetivo de acompanhar ações de prevenção, promoção e tratamento na área da
saúde realizada nas Unidades do Complexo Hospitalar da UFRJ e outras Instituições.
Público alvo: estudante de graduação beneficiário dos programas assistenciais da UFRJ.
Horário de atendimento: Segunda à sexta-feira, das 9h30 às 15h30.
Serviços referenciados: Saúde da Mulher; Saúde do Homem; Fisioterapia; Testagem para DSTs; Clínica
Médica; Pré-natal, parto e puerpério; Atendimento Psicológico e Psiquiátrico.
A DISAE não assiste diretamente casos de urgência/emergência (UE) de saúde, nem física e nem mental,
tendo em vista que o complexo hospitalar da Universidade não conta com unidades de urgência e
emergência. Nesses casos, orientamos o/a aluno/a a procurar a unidade do Sistema Único de Saúde mais
próxima de onde ocorre o momento de crise que, uma vez identificada a gravidade do quadro, transferirá
o estudante para um hospital especializado da própria rede. Em casos que impossibilitem o deslocamento
da pessoa até o serviço de emergência, orienta-se ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) – telefone: 192.
Para visualizar a lista de unidades da rede de atenção em urgência e emergência (RUE) de cada
território acesse: http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/exibeconteudo?id=4206759
Em casos de urgência e emergência em saúde mental a DISAE/UFRJ recomenda:
Hospital Municipal Lourenço Jorge
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 2.000 – Barra da Tijuca
Telefone: (21) 3111-4603
Hospital Municipal Pedro II
Endereço: Rua do Padro, 325 – Santa Cruz
Telefone: (21) 3365-0300
Instituto Municipal Philippe Pinel
Endereço: Avenida Venceslau Brás, 65 – Botafogo
Telefone: (21) 2542-3049
Policlínica Rodolpho Rocco
Endereço: Estrada Adhemar Bebiano, 339 – Del Castilho
Telefone: (21) 3882-0577
ESTRUTURA DA DISAE-UFRJ:
SEÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE
A Seção de Atenção à Saúde gerencia os programas de ASSISTÊNCIA À SAÚDE implementados pela DISAE
em parceria com Unidades de Saúde da UFRJ; realiza ATENDIMENTOS SOCIAIS aos alunos e os acompanha

nas situações de saúde apresentadas que possam interferir no seu desempenho acadêmico; encaminha os
referidos estudantes às instituições de saúde da UFRJ para tratamento de saúde. Os atendimentos são
realizados através de demandas espontâneas (grande maioria); por encaminhamentos e solicitações dos
demais profissionais da SuperEst (Superintendência Geral de Políticas Estudantis) ou de outras Unidades
da UFRJ. A porta de entrada ao serviço de saúde é a DISAE que acolhe o estudante, identifica suas
necessidades e, em seguida, o referencia para a rede de atendimento.
SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL
A Seção de Assistência Psicossocial planeja, coordena e executa a ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL dos
estudantes que sejam vinculados aos Programas Assistenciais da SuperEst (Superintendência Geral de
Políticas Estudantis). O objetivo principal é acolher as demandas de estudantes e ou das coordenações de
curso, COAAs e outros dispositivos da Universidade a fim de promover ações singulares de prevenção,
promoção e recuperação em saúde mental. Deste modo, a Seção é o lugar onde tais demandas são
analisadas, e a partir, delas são criadas estratégias de cuidado singulares. Atualmente são oferecidos
acolhimentos para aqueles que estejam em momento de grave sofrimento psíquico, e caso necessário,
referenciado a um acompanhamento com psicólogo e ou psiquiatra.
SEÇÃO DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE DO ESTUDANTE
A Seção de Promoção e Prevenção da Saúde do Estudante visa articular-se com as Unidades de Saúde da
UFRJ para a construção de ações de prevenção e promoção de saúde para os alunos, tais como: palestras,
reuniões etc.
DIVISÃO DE PSICOLOGIA APLICADA PROFA. ISABEL ADRADOS – INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA UFRJ
(DPA / IP / UFRJ)
Av. Pasteur, 250 – Campus da Praia Vermelha – Botafogo – Rio de Janeiro, RJ – CEP: 22290-240
Telefone: (21) 2295-8113 E-mail: dpa@psicologia.ufrj.br
Sítio eletrônico: http://dpa.psicologia.ufrj.br/index.php/atendimento
ATENDIMENTO À COMUNIDADE
Atendimento psicológico à comunidade oferecido pela CLÍNICA ESCOLA. Serviços oferecidos:
Atendimento psicoterápico individual e em grupo, Avaliação Neuropsicológica (neste caso é necessário um
encaminhamento feito por um profissional da área da saúde), Psicopedagogia (avaliação e atendimento
aos transtornos de aprendizagem).
Como ser atendido:
TRIAGEM - PRIMEIRO CONTATO COM A INSTITUIÇÃO:
É uma primeira entrevista e não garante vaga para atendimento. Normalmente, a triagem ocorre duas
vezes por ano, no início de cada semestre letivo. O período da triagem tem a duração de uma semana
(para cada semestre). O atendimento começa às 08 horas, por ordem de chegada, e com distribuição de
senha para a realização da entrevista. [Excepcionalmente, no 1º semestre de 2019, a Triagem ocorrerá na
primeira semana do mês de maio]. Nesta primeira entrevista, o estagiário (aluno do curso de Psicologia do
Instituto de Psicologia da UFRJ) colherá informações pessoais do interessado, com a finalidade de
identificar seu perfil (para futuro encaminhamento à equipe disponível) e cadastrá-lo no banco de dados.
O estagiário responsável deverá entrar em contato em até duas semanas, a partir do dia da triagem. Caso
o contato não aconteça neste prazo, o(a) interessado(a) poderá ligar para a DPA e solicitar retorno,
identificando-se por nome e número de triagem. Observação: No caso de menores de idade, o
acompanhante (caso não seja o próprio responsável legal) deverá trazer uma autorização por escrito e
assinada pelo responsável legal.
Do atendimento:
Após a triagem, havendo vaga, o usuário será encaminhado para alguma equipe da Clínica Escola. O
horário de atendimento é: das 8h às 20h, de segunda à quinta, e das 8h às 19h às sextas. Outros aspectos
do atendimento serão acordados entre o estagiário e o usuário. Após a triagem, em caso de não haver
vaga na DPA, o estagiário responsável (que realizou a triagem) deverá realizar um encaminhamento
externo - ou seja, disponibilizará ao interessado todos os dados necessários para a procura por outro
serviço de mesmo tipo.
Do atendimento em situação de crise: Em situações de crise, o interessado poderá ser atendido na DPA em

um encontro (um atendimento individual).
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ (IPUB / UFRJ)
Avenida Venceslau Brás, 71 – Campus da Praia Vermelha – Botafogo – Rio de Janeiro, RJ – CEP: 22290140. Sítio eletrônico: https://www.ipub.ufrj.br
ATENDIMENTO AMBULATORIAL
Atendimentos individuais ou em grupo. Não atende menores de 18 anos. O ambulatório centraliza a maior
parte dos atendimentos externos do Instituto de Psiquiatria.
Telefone: (21) 3938-5589
Segunda a Sexta-feira, das 08 às 17 horas. E-mail: ambulatorio@ipub.ufrj.br
Como ser atendido:
Além dos atendimentos via SISREG (Sistema Nacional de Regulação), o AMBULATÓRIO GERAL DO IPUB
abre 10 (dez) vagas para avaliação em saúde mental/psiquiatria por semana. Os interessados deverão
chegar toda segunda-feira (EXCETO FERIADOS) às 8h e procurar a recepção do ambulatório para o
agendamento do atendimento na semana. O ambulatório abre somente às 8h. É necessário chegar cedo
para pegar senha. Para o agendamento é necessária a apresentação de carteira de identidade. Os
moradores do município do Rio de Janeiro podem também procurar as Unidades Básicas de Saúde (Clínicas
de Família/ Postos de Saúde), próximas à sua residência, PELO SITE “ONDE SER ATENDIDO” para solicitar
avaliação pela equipe de referência: https://subpav.org/ondeseratendido/
INTERNAÇÃO
Enfermarias: destinam-se ao tratamento de pacientes graves, submetidos a intenso risco psicossocial e
onde as modalidades externas de tratamento não se mostram adequadas. Idealmente, o período de
internação é curto, apenas o necessário para o controle agudo dos sintomas. Para internar o paciente no
IPUB o mesmo deve ser levado a um dos quatro serviços de pronto- atendimento psiquiátrico do
Município do Rio de Janeiro:
INSTITUTO PHILIPE PINEL – (21) 2542-3049: Ramal 2048
INSTITUTO NISE DA SILVEIRA – (21) 3111-7000
HOSPITAL JURANDIR MANFREDINE (COLÔNIA JULIANO MOREIRA) – (21) 3432-2394
CENTRO PSIQUIÁTRICO DO RIO DE JANEIRO – (21) 2332-5676 / 5677 / 5680
Após serem avaliados pelos médicos desses hospitais os pacientes são admitidos e posteriormente
encaminhados ao IPUB.
USUÁRIOS DE DROGAS E TABAGISMO (PROJAD – Programa de Estudos e Assistência ao Uso
Indevido de Drogas )
Atendimento para problemas relativos ao uso de substâncias psicoativas com a utilização dos seguintes
dispositivos assistenciais: ambulatório individual e atendimento em grupo, oficinas terapêuticas,
atendimento a familiares e, quando necessário, encaminhamento para internação.
Como ser atendido:
Através de demanda espontânea, ou a partir de encaminhamento de outras unidades da Rede SUS, os
pacientes comparecem ao Grupo de Acolhimento. Este grupo, que constitui a porta de entrada do
PROJAD, acontece toda quarta-feira, com início às 08 horas, e recebe até 6 pessoas e/ou familiares.
PROJAD: (21) 3938-5517
TABAGISMO
Fumantes que desejam ou necessitem parar de fumar.
Comparecer na recepção do CIPE novo, no Ambulatório, terças-feiras ou quartas-feiras, às 08h30min.
Mais informações: 3938-5585 / 98112-9834
E-mail: tabagismo.projad@ipub.ufrj.br
Avaliação e acolhimento serão realizados no mesmo dia.
Atendimento personalizado em grupo e/ou individual
CIPE (Centro de Pesquisas) – IPUB/UFRJ

Atendimento de transtornos específicos, como Transtorno do Pânico e Depressão.
Horário de Atendimento: 08:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira.
Alguns projetos aceitam marcação pelo telefone 2295-3449 (Sr. Dario).
Como ser atendido:
Os pacientes ingressam no atendimento no CIPE, preferencialmente, de duas formas distintas: ao serem
encaminhados pela triagem do Ambulatório do IPUB, ou por demanda espontânea, após serem
submetidos à triagem específica do próprio CIPE e direcionados para o projeto de pesquisa específico para
seu caso. Os pacientes são informados sobre o protocolo da pesquisa em questão e concordam ou não
com sua participação.
CIPE NOVO: (21) 3938-5538
Com o intuito de ampliar o conceito de saúde, para além da perspectiva terapêutica e/ou de prevenção,
sugerimos pensar na linha da promoção da saúde, a partir de uma ótica multifatorial. O que significa,
portanto, incluir além das solicitações acerca das questões psiquiátricas e/ou psicológicas (dentro do
escopo “saúde mental”), atividades que propiciem atitudes com foco na qualidade de vida. Neste sentido,
recomendamos englobar ações que promovam uma multiplicidade de práticas (lazer, aproveitamento do
território/entorno do campus da Praia Vermelha, atividades artístico-culturais dentro e fora da PV, etc).

