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CALENDÁRIO SEMESTRAL 2020/1 - PGEAAmb 

 

INFORMAÇÕES DE MATRÍCULA - Período: 02 de março a 11 de março (Alunos Antigos); de 05 a 06 

de março de 2020 (Alunos Novos) 

 

 

• Os alunos ingressantes no ano de 2019 devem fazer a matrícula no período de 2020.1, através do 

SIGAA e também deverão entregar impresso ou escaneado por e-mail o relatório semestral de 

atividades (referente ao semestre 2019/1 e 2019/2), previamente preenchido e assinado pelo 

orientador. As disciplinas que serão cursadas fora do nosso Programa, deverão constar no 

formulário de matrícula entregue pelo aluno impresso junto a secretaria do PGEAAmb para 

posterior inserção no histórico do aluno no SIGAA.  

 

• Os alunos que irão ingressar no Programa em 2020 deverão procurar a secretaria do PGEAAmb para 

confirmação da matrícula de forma presencial e encaminhamento ao seu orientador. Os candidatos 

que realizaram a inscrição no processo seletivo com declaração de previsão de colação de grau, 
devem comprovar a conclusão do curso de graduação no ato da matrícula, ou serão 

desclassificados. 

• No período de 09 a 11 de março, os discentes NOVOS deverão preencher o formulário de 

matrícula, que se encontra disponível no site do PGEAAmb, e entrega-lo junto a secretaria do 
PGEAAmb previamente preenchido e assinado pelo orientador. As disciplinas que serão cursadas 

fora do nosso Programa, deverão constar no formulário de matrícula entregue pelo aluno.  

 
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/pgeaamb 

 

AULAS INAUGURAIS - Data: 11/03/2020 às 09:30 Salão Azul (nº 123) no 3º andar do Prédio Principal 

e às 14h na sala da Pós-graduação do PGEAAmb - PRESENÇA OBRIGATÓRIA de todos os discentes 

matriculados em todas as atividades previstas para este dia. 

     

CANCELAMENTO DE MATRÍCULA EM DISCIPLINA: no mínimo 15 dias antes do início da 

disciplina 

 

PRAZO PARA ENTREGA DOS CONCEITOS REFERENTES A 2020/1: até o dia 31/07/2020 

 

COORIENTAÇÃO E PROJETO - Prazo: até 31/07/2020 

 

• Prazo para os orientadores informarem a Coordenação do PGEAAmb os nomes dos coorientadores e 
o título do projeto que será desenvolvido por seus orientados (ingressantes em 2020). 

• O Projetos dos alunos que ingressarem no PGEAAmb em 2020, deverá ser defendido no período de 

agosto a dezembro de 2020, e também apresentado na disciplina de Seminários II, sendo assim, todos 

os discentes devem estar com seus projetos prontos até 31/07/2020 

 
 

 

 
 

Coordenação PGEAAmb 

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/pgeaamb/formularios/

