
COMUNICADO AOS/ÀS ESTUDANTES DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UFRJ 
 

 
Em função da implementação do SEI (Sistema Eletrônico de Informações) na 

UFRJ, a Faculdade de Educação passou a receber os processos de AGF (exclusão, 

inclusão e alteração) por meio eletrônico a partir de 5 de fevereiro de 2020. De 

acordo com norma da UFRJ, desde fevereiro de 2020, os processos de AGF são  

tramitados obrigatoriamente no SEI. 

Mediante essa alteração, foram organizados procedimentos e instruções para 

os/as estudantes da Faculdade de Educação. Antes, entretanto, passamos a alguns 

esclarecimentos importantes e solicitamos que leiam atentamente as informações 

abaixo. 

1) Em conformidade com a decisão que vigora desde 2018.2, os/as estudantes só 

poderão cursar as disciplinas oferecidas pela Faculdade de Educação em 

situação de inscrição regular. Esta exigência visa garantir aos/às estudantes que 

cursaram as disciplinas o registro formal de suas notas e frequência no sistema 

bem como que a AGF seja um procedimento de exceção. 

2) É importante ratificar que a inscrição regular em disciplinas pode ser realizada 

pelo SIGA em dois momentos: primeiro no período de pedido de inscrição em 

disciplinas , na fase de Inscrição Direta em Disciplina (antes do início do período 

letivo) e depois no período de Alteração de Pedidos de Inscrição em Disciplina 

(logo após o início do período letivo). Para verificar as datas, sempre verifique o 

calendário acadêmico, disponibilizado no site graduacao.ufrj.br 

3) Ressaltamos que as datas regulares para desistência (trancamento) de matrícula 

e de inscrição em disciplinas também devem ser consultadas no site 

graduacao.ufrj.br 

4) Só serão aceitos trancamentos de disciplina posteriores ao prazo estabelecido 

acima por recurso de AGF de exclusão de disciplina, em casos de saúde ou de 

atividade de trabalho remunerada com documentação comprobatória anexada 

ao processo. Situações de AGF de exclusão de disciplina que não atendam a 

esses critérios serão indeferidas nas respectivas instâncias de análise.



5) É de extrema importância, ainda, que os/as estudantes estejam atentos às 

situações de 1/3 fora do curso e mais de 32 créditos – já que os casos de menos 

de 6 créditos foram oficialmente autorizados pelo CEG no período pandêmico 

(Res. CEG 07/2021) –, e dirijam-se à Secretaria Acadêmica da Faculdade de 

Educação ou ao respectivo órgão de sua unidade a fim de regularizar a inscrição. 

Em caso de dúvidas procure à coordenação ou a COAA do seu curso.  

6) Os processo de AGF abertos por inscrição irregular (1/3 fora do curso e mais de 

32 créditos), devem conter justificativa para sua não regularização no prazo 

estabelecido com comprovação documental. O pedido será objeto de avaliação 

pela respectiva Coordenação (Pedagogia ou Licenciaturas) e posterior 

julgamento pela Congregação da FE, antes de encaminhamento para o 

departamento responsável.   

 

- Procedimento para AGF no SEI 

A abertura do processo de AGF no SEI poderá ocorrer duas de formas: o/a estudante 

poderá se dirigir ao Protocolo da Faculdade de Educação ou, em caso de estudante de 

outra unidade, ao setor determinado de seu instituto. Em ambos os casos, o processo 

deverá ser composto de: a) requerimento, b) histórico escolar e c) documentos 

comprobatórios da justificativa. 

 
1) Para abertura no Protocolo da FE: 

a) O/A estudante deverá enviar para o email protocolofe@gmail.com o 

histórico escolar e documentos comprobatórios digitalizados que 

justifiquem o pedido de AGF. 

b) O requerimento poderá ser acessado no site da Faculdade de Educação 

para download. Caso o/a estudante prefira, uma versão física estará 

disponível no Protocolo da FE. Ressaltamos que o item justificativa do 

requerimento é de preenchimento obrigatório. Ausência de 

justificativa e/ou de documentos comprobatórios implicará em 

indeferimento do pleito. 

 

Atenção: existem dois modelos de requerimento, sendo um para AGF de 

Exclusão e outro para AGF de Inclusão, Substituição ou Alteração. 

 
2) Caso o processo de AGF seja aberto na unidade de origem: 

mailto:protocolofe@gmail.com


a) O/A estudante deverá comparecer ao setor determinado por sua 

unidade; 

b) Serão aceitos requerimentos próprios, mas estes deverão conter em 

sua estrutura item de justificativa ou equivalente; 

c) A unidade também deverá anexar o histórico e documentos 

comprobatórios que justifiquem o pleito. A ausência de justificativa, do 

histórico e de documentos comprobatórios implicará em 

indeferimento do pedido. 

 
Reforçamos que, respeitando as datas e trâmites regulares, os/as estudantes e 

todos os envolvidos no processo evitam problemas posteriores, muitas vezes de difícil 

resolução.    

Em caso de dúvidas, as Coordenações de Pedagogia e de Licenciaturas estão à 

disposição.  

 

Profª. Adriana Patrício Delgado e Profª Rita de Cássia de Oliveira e Silva 
  Coordenação de Pedagogia da Faculdade de Educação – UFRJ 

pedagogiafeufrj@gmail.com 
 

 
Prof. André Bocchetti e Profª Julia Polessa Maçaira 

 Coordenação de Licenciaturas da Faculdade de Educação – UFRJ 
ufrjuniversidade.licenciaturas@gmail.com 

 
Profª. Maria Muanis e Prof. Thiago Ranniery 

Direção da Faculdade de Educação - UFRJ 
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