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Atenção ao item 9 do Edital:  

9.1. A matrícula dos candidatos selecionados realizar-se-á no início do calendário de 2021, em data a ser definida e comunicada pela Coordenação do PPGCTIA. 

9.2. Para a realização da matrícula, os candidatos selecionados deverão entregar as cópias e apresentar os originais da documentação exigida no item 3.7, ou entregar cópias autenticadas. 
9.3. A matrícula dos candidatos selecionados com vínculo empregatício só poderá ser realizada mediante entrega de documento de liberação pela instituição, de no mínimo 20h (vinte horas) semanais, para se dedicar 

ao Programa, além de documento expressando a concordância do Orientador com o tempo parcial de dedicação ao Programa. 

9.4. A inscrição em disciplinas ou trabalho de tese deverá ser renovada semestralmente, sob pena de desligamento do aluno. 
9.5. No primeiro período de curso, o aluno deve participar da aula inaugural e cursar, no mínimo, a disciplina de Seminário I, que será oferecida em módulo de uma semana na primeira semana do semestre, com 

programação a ser informada após o resultado 

final deste edital 
Observação: Esperamos que a situação já esteja normalizada para podermos ter a aula inaugural e a disciplina de Seminário I presencial. Se não for possível, as mesmas serão online. 

No ano que vem, há a possibilidade de serem disponibilizadas três bolsas de doutorado para o Programa. Conforme item 7.4 do Edital, as eventuais bolsas disponíveis serão destinadas aos candidatos sem vínculo 

empregatício que atendam às normas da UFRRJ e das agências de fomento, pela ordem decrescente de classificação, segundo a nota final calculada por média aritmética e somatório dos pontos 
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