
INSTRUÇÕES E NORMAS DE INSCRIÇÃO 

 

1. As inscrições devem ser realizadas por meio do preenchimento do formulário eletrônico 

disponibilizado no site do Instituto de Geociências da UFRJ (www.igeo.ufrj.br). Em casos 

específicos poderá ser aceita, com a autorização da Comissão Gestora do Curso, a inscrição 

efetuada no Instituto de Geociências da UFRJ (Direção de Extensão). 

 

2. Ao efetuar a solicitação de inscrição online, será enviado automaticamente um email de 

notificação do recebimento de pedido de inscrição. Verifique o recebimento deste email na caixa 

de entrada ou na caixa de spam do e-mail fornecido, pois ele é sua garantia de registro do pedido de 

inscrição efetuado. 

 

3. Com no máximo 48 horas de antecedência das aulas do curso será divulgado pelo email 

cadastrado e no site www.igeo.ufrj.br a confirmação dos(as) inscritos(as) para cada módulo, e 

o número de vagas existentes para inscrição no local (caso existam). Na homologação das 

inscrições serão observados o disposto na Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, com relação à 

reserva de vagas para autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência assim 

como os critérios estipulados no item 6, quando aplicáveis. 

 

4. As inscrições poderão ser canceladas voluntariamente até 3 (três) dias úteis antes da data 

das aulas do curso. Para tal, o(a) inscrito(a) deve enviar email para 

cursoprofessoresemformacao@gmail.com com o assunto “Cancelamento de Inscrição – Módulo 

[Número do Módulo]”, justificando o pedido de cancelamento. O não comparecimento sem 

notificação prévia incorrerá em perda de prioridade nas inscrições para o(s) módulo(s) e/ou edições 

subsequente(s) do curso. 

 

5. As vagas disponíveis para os módulos do curso serão divulgadas no ato da abertura do 

período de inscrição de cada módulo. 75% das vagas são destinadas prioritariamente a 

docentes atuantes em escolas públicas, e 25% a outros profissionais e estudantes envolvidos 

com a educação (licenciandos, profissionais de instituições públicas e outros). As vagas de 

desistência porventura existentes serão disponibilizadas para aqueles(as) que efetuaram pedido de 

inscrição, na ordem cronológica da solicitação de inscrição. 

 

6. Serão priorizadas as inscrições de docentes vinculados(as) às redes públicas e às escolas 

parceiras dos projetos desenvolvidos pelo Colégio de Aplicação e pelo Instituto de Geociências 

da UFRJ, assim como daqueles(as) que concluírem com bom aproveitamento os módulos 

anteriores. Esta cláusula não prevalesce sobre o exposto no item 3. 

 

7. Os certificados de conclusão de cada módulo serão emitidos pela Pró-Reitoria de Extensão 

(PR5) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para aqueles que cumprirem o 

estipulado como aproveitamento mínimo do módulo.  
 

 

8. A inscrição será automaticamente cancelada se houver constatação do uso de processos e 

meios de fraudar as formas de apuração de frequência e/ou a documentação ou os trabalhos 

de avaliação. 

 

9. O número total de vagas disponíveis para cada módulo, assim como o(s) local(is) de sua 

realização, poderão ser alterados em função das circunstâncias logísticas existentes. 

 

10. Casos omissos serão analisados e deliberados pela Comissão Gestora do Curso. 
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