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MATRÍCULA NO PROGRAMA DE CIÊNCIAS
MORFOLÓGICAS
Durante o ano letivo são oferecidas várias disciplinas aos estudantes do PCM. As incrições são
abertas a todos os estudantes do Instituto e também de outras Instituições. A secretaria de
Pós-Graduação divulga a cada semestre o quadro de disciplinas. Logo, a inscrição em
disciplinas no PCM é feita duas vezes ao ano, antes do inicio de cada período letivo. Logo, a
inscrição em disciplinas no PCM é feita duas vezes ao ano, antes do início de cada período
letivo. As inscrições são on line e ficam abertas no SIGA durante um curto período, de acordo
com o calendário da UFRJ. O Programa da PG não pode interferir neste calendário. No
calendário há também um período de alterações e trancamento; caso o estudante, por algum
motivo, resolva desistir de cursar uma disciplina, ele deve lembrar que existe um prazo para
trancar sua inscrição. Após o término deste prazo, o trancamento da disciplina não poderá mais
ser realizado, sendo o estudante obrigado a cursá-la. Se o estudante não cursar a disciplina
receberá grau D (deficiente), o que implicará em cursar a referida disciplina no semestre
seguinte em que for oferecida. Uma segunda reprovação em qualquer disciplina implica no
desligamento do curso. Caso a disciplina não seja cursada, o estudante fica impossibilitado de
defender sua Tese e/ou Dissertação. Portanto, redobrada atenção deve ser dada àquelas
disciplinas que não são oferecidas todos os anos, pois o estudante poderá perder seu prazo
regulamentar para defesa de tese.
TODO SEMESTRE O ALUNO DEVE SE INSCREVER OBRIGATORIAMENTE EM ALGUMA
DISCIPLINA; caso já tenha concluído a carga horária, deverá se inscrever nas disciplinas de
vínculo
BMM 708 - Pesquisa de dissertação (para aluno de Mestrado) ou BMM
808 – Pesquisa de tese de doutorado (para alunos de Doutorado)
, caso contrário a sua matrícula será AUTOMATICAMENTE CANCELADA PELA REITORIA. A
secretaria de PG não tem autonomia para reverter este processo.
Bolsista do CNPq
Preencher o formulário on line www.cnpq.br.
Bolsista da CAPES
Abrir uma conta corrente em qualquer agência do Banco do Brasil, preencher o formulário de
"Cadastramento de Bolsistas" e anexar cópia do CIC. Assinar termo de compromisso e
reconhecer a firma em Cartório. Maiores informações na página www.capes.gov.br.
Bolsista da FAPERJ
Consultar a página www.faperj.br . Observação: a FAPERJ exige de seus bolsistas relatório
periódico. O não atendimento no prazo implica na perda da bolsa. Este atendimento às normas
da FAPERJ, e mesmo às exigências das outras agências é de responsabilidade EXCLUSIVA
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do aluno. A secretaria do PCM, ou sua Coordenação, não está obrigada a alertar os alunos
para os prazos e demais exigências referentes às suas bolsas.
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