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SEJA BEM-VINDO!

Neste Manual do Estudante você vai encontrar 

informações sobre as normas e procedimentos dos 

cursos de graduação do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Aproveitamos 

para desejar sucesso na sua trajetória acadêmica.
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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) foi criado de 

acordo com a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, mediante a transformação do Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis (CEFET Química de Nilópolis-RJ), 

seguida da integração do Colégio Agrícola Nilo Peçanha. 

Originalmente, a Instituição iniciou suas atividades em 1943 com uma única turma de 24 alunos 

do Curso Técnico de Química Industrial (CTQI), na antiga Escola Nacional de Química da 

Universidade do Brasil (atual UFRJ). Em 1946, o CTQI foi transferido para as instalações da Escola 

Técnica Nacional, hoje CEFET - RJ, onde permaneceu por 39 anos. Em 1959, passou a ser uma 

Autarquia Educacional. Entre os anos de 1965 e 2008, a Instituição teve várias denominações, 

entre elas: Escola Técnica Federal de Química da Guanabara, Escola Técnica Federal de Química 

do Rio de Janeiro, até chegar a ser, CEFET Química de Nilópolis / RJ.

O IFRJ é constituído atualmente pelos campi Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Nilópolis, 

Paracambi, Nilo Peçanha - Pinheiral (CANP), Realengo, São Gonçalo, Volta Redonda, Arraial do 

Cabo e Engenheiro Paulo de Frontin e pelo campus avançado Mesquita. Atua nos diferentes níveis 

e modalidades da educação profissional, desde a qualificação inicial do trabalhador, passando 

pelo Ensino Técnico de Nível Médio, Graduação Tecnológica, Bacharelado, Licenciatura, até a 

Pós-Graduação de Lato e Stricto Sensu. A Instituição realiza, também, trabalho de inclusão social 

nas áreas da educação de jovens e adultos, de populações marginalizadas e de pessoas com 

necessidades específicas; e desenvolve pesquisa científica em vários campos do saber visando à 

inovação tecnológica, à divulgação e à popularização da ciência.

Entre os Cursos Técnicos de Nível Médio oferecidos pelo IFRJ estão: Agropecuária, Alimentos, 

Automação Industrial, Biotecnologia, Controle Ambiental, Eletrotécnica, Farmácia, Informática, 

Lazer, Mecânica, Meio Ambiente, Metrologia, Petróleo e Gás, Polímeros, Química, Secretariado, 

Segurança do Trabalho, Serviços Públicos, Agroindústria (EJA) e Manutenção e Suporte em 

Informática (EJA).

No âmbito da Pós-Graduação, o Instituto oferece Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

(Stricto Sensu), Mestrado Profissional em Ciências e Tecnologia de Alimentos (Stricto Sensu), 

Especialização em Educação Profissional Integrada à Educação Básica, na modalidade de 

APRESENTAÇÃO

05



Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), Especialização em Ensino de Ciências com Ênfase em 

Biologia e Química, Especialização em Gestão Ambiental, Especialização em Produção Cultural 

com Ênfase em Literatura Infanto-juvenil, e Especialização em Segurança Alimentar e Qualidade 

Nutricional.

A oferta do ensino de graduação teve início no ano de 2003, no então CEFET Química de 

Nilópolis-RJ, com a oferta dos Cursos Superiores de Tecnologia em Processos Químicos Industriais 

e em Produção Cultural. Hoje, são ofertados treze diferentes cursos, em sete campi do IFRJ, com 

perspectiva de ampliação para novas áreas do conhecimento e para outras regiões de 

abrangência do Instituto. 

06



Reitor
Paulo Roberto de Assis Passos

 

 
Pró-Reitora de Ensino de Graduação

Elizabeth Augustinho
 

Pró-Reitor de Ensino Médio e Técnico
Helena de Souza Torquilho

 
Pró-Reitora de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação

Mira Wengert
 

Pró-Reitora de Extensão
Francisco José Montório Sobral

 
Pró-Reitor de Administração, Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional
Miguel Roberto Muniz Terra

 
Pró-Reitor Adjunta de Ensino Médio e Técnico

Cláudio Roberto Ribeiro Bobeda

Pró-Reitora Adjunta de Ensino de Graduação
Cássia do Carmo Andrade Lisbôa

 
Pró-Reitor Adjunta de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação

 Daniel Artur Pinheiro Palma

Pró-Reitora Adjunta de Extensão
Lourdes Maria Pessoa Masson

 

ESTRUTURA
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CONHEÇA OS CAMPI

Campus Volta Redonda
Rua Antônio Barreiros, 212
Nossa Senhora das Graças
Volta Redonda - RJ

Campus Duque de Caxias
Avenida República do Paraguai, 120
Sarapuí - Duque de Caxias

Campus Nilópolis
Rua Lucio Tavares, 1045
Centro - Nilópolis

Campus Paracambi
Rua Sebastião Lacerda, s/nº
Centro - Paracambi

Campus Realengo
Rua Prof. Carlos Wenceslau, s/nº
Realengo- RJ

Campus Rio de Janeiro
Rua Senador Furtado, nº 121/125
Maracanã - Rio de Janeiro

Campus Eng. Paulo de Frontin
Av. Maria  Luiza, s/nº, Sacra Família
do Tinguá, Eng. Paulo de Frontin
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Na maioria dos Campi, você encontra a Estrutura observada no Organograma a seguir:

ESTRUTURA DOS CAMPI

 * Organograma do Campus Nilópolis
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SETORES E SERVIÇOS
Em cada Campus há uma Diretoria Geral responsável por coordenar as políticas educacionais e 

administrativas, uma Diretoria de Ensino responsável por planejar, dirigir, organizar, 

acompanhar, supervisionar e avaliar a execução da Proposta Pedagógica do Campus, dos planos, 

programas e projetos da Instituição; acompanha, também, as atividades dos corpos docente, 

discente e técnico-administrativo.  Há também a Diretoria de Apoio Técnico ao Ensino que é 

responsável pela infraestrutura e logística no campus.

A Coordenação Técnico Pedagógica tem por objetivo assessorar a Diretoria de Ensino e as 

Coordenações dos Cursos, auxiliar os docentes no trabalho educativo e orientar os discentes, 

realizando, quando necessário, atendimentos aos alunos ou responsáveis.

Cada Curso de Graduação tem um Coordenador que você pode e deve procurar sempre que 

precisar de alguma orientação específica. Existe ainda, a Secretaria de Ensino de Graduação que 

efetua os registros relativos à sua vida acadêmica e efetiva todos os trâmites de matrícula, 

inscrição em disciplina, entre outros.

Ao final deste manual você encontra uma lista completa com os contatos dos setores de 

todos os campi do IFRJ.

ESTRUTURA DE ENSINO
Nossos Campi contam com uma ampla estrutura de ensino para proporcionar a você uma 

aprendizagem significativa, pois primamos pela qualidade de nossos cursos.

Laboratórios

Duque de Caxias
Nilópolis

10



Rio de Janeiro

Rio de Janeiro Realengo

Realengo

Volta Redonda

Volta Redonda
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Sala de Informática

Biblioteca

Volta Redonda

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Paracambi
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PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

É de responsabilidade da PROGRAD tratar das políticas que visam à qualidade do ensino, ao 

acesso, à permanência e êxito acadêmico dos estudantes, por meio de ações que integram o 

ensino de graduação à pesquisa e à extensão. Faz, ainda, a interlocução com o MEC no que 

diz respeito à regulação, supervisão e avaliação dos cursos de graduação.

O processo coletivo de discussão de propostas pedagógicas e dos regulamentos para esse nível 

de ensino é conduzido pela PROGRAD nos diferentes campi e instâncias ligadas ao ensino e à 

gestão acadêmica, bem como nos órgãos colegiados competentes: Conselho Acadêmico de Ensino 

de Graduação e Conselho Superior. 

A PROGRAD apoia o envolvimento da comunidade acadêmica em programas e projetos, dando 

suporte à elaboração de propostas que são submetidas aos órgãos de fomento e resultam no 

financiamento das atividades previstas e no oferecimento de bolsas de estudo para professores e 

estudantes envolvidos. 

EQUIPE PROGRAD
Elizabeth Augustinho

Pró-reitor de Ensino de Graduação

Cássia do Carmo Andrade Lisbôa

Pró-reitora Adjunta de Ensino de Graduação

Janaína Dória Líbano Soares

Diretora de Programas para o Desenvolvimento da Graduação 

Priscila Caetano Bentin

Coordenadora Geral da Graduação

Luana Ribeiro de Lima da Silva

Coordenadora de Apoio ao Estudante

Levy Freitas de Lemos

Técnico em Assuntos Educacionais

Rosana Lourenço da Silva

Pedagoga

Leonardo Siqueira Sancier de Oliveira

Assistente em Administração
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Cursos



CURSOS

O IFRJ oferece cursos de graduação nas modalidades de Bacharelado, Licenciatura e Cursos 

Superiores de Tecnologia. 

Os cursos de Graduação do IFRJ são orientados por Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) que se 

concretizam em currículos estruturados por disciplinas e atividades acadêmicas com carga 

horária e objetivos bem definidos. A concepção curricular dos cursos busca uma sólida formação 

profissional, em bases éticas e humanísticas, articulando os conhecimentos teóricos e práticos 

específicos com uma formação geral.

CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA (CSTs)
Os CSTs promovem a formação de profissionais de nível superior para campos de conhecimento 

bem específicos e delimitados, conferindo o título de Tecnólogo. A carga horária desses cursos 

varia entre 1600 horas e 2400 horas.

A educação profissional de nível Tecnológico integra as diferentes formas de educação, ao 

trabalho, à ciência e à tecnologia, objetiva garantir aos cidadãos o direito à aquisição de 

competências profissionais que os tornem aptos para a inserção em setores profissionais nos quais 

haja utilização de tecnologias.

Os Cursos Superiores de Tecnologia são cursos de graduação e, portanto, conferem a condição 

necessária à continuidade dos estudos, respeitando os critérios adicionais que podem ser 

estabelecidos para acesso em programas de pós-graduação.

Cursos Superiores de Tecnologia do IFRJ

CURSO DURAÇÃO TURNO
DE AULAS

CAMPUS DE
FUNCIONAMENTO

COORDENADOR(A)

6 períodos

7 períodos

5 períodos

6 períodos
Gestão

Ambiental

Gestão da
Produção
Industrial

Jogos
Digitais

Processos
Químicos

Tarde ou Noite

Noite

Noite

Manhã

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Engenheiro
Paulo de Frontin

Nilópolis

Simone
Lorena Quitério

Elton Flach

Simone Alves

Gabriel Aprigliano 
Fernandes
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LICENCIATURAS
Os cursos de Licenciatura destinam-se à formação de professores para atuação na Educação 

Básica, conferindo aos formados o título de Licenciado. A carga horária mínima desses cursos é de 

2800 horas. 

A concepção pedagógica dos cursos de Licenciatura oferecidos pelo IFRJ parte do princípio de 

que não basta ao professor ter conhecimentos específicos da área em que atua. 

É fundamental que saiba mobilizá-los, transformando-os em ação, gerando aprendizagens 

significativas, objetivando uma formação crítica, inquiridora e reflexiva de sua realidade social, 

política, filosófica e educacional.

Nessa perspectiva, a organização curricular prevê outras formas de orientação inerentes à 

formação para a atividade docente, entre as quais o preparo para o acolhimento e o trato da 

diversidade; o exercício de atividades de enriquecimento cultural; a elaboração e a execução de 

projetos de desenvolvimento dos conteúdos curriculares; o uso de tecnologias da informação e 

da comunicação, construção de metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores e o 

desenvolvimento de hábitos de colaboração e trabalho em equipe.

Para tal, ao contrário dos modelos tradicionais, o desenho curricular dos cursos de 

licenciatura apresenta a sistematização teórica articulada com o fazer e este articulado com a 

reflexão.

Assim, nos respectivos cursos, os conteúdos específicos são abordados de forma articulada aos 

diferentes conhecimentos pedagógicos que alicerçam a formação docente, desenvolvendo ao 

longo de cada curso, uma rede de significados necessária à prática docente e, acima de tudo, 

uma postura investigativa do futuro.

Licenciaturas

CURSO DURAÇÃO TURNO
DE AULAS

CAMPUS DE
FUNCIONAMENTO

COORDENADOR(A)

Licenciatura
em Física

Licenciatura
em Física

Licenciatura
em Química

Licenciatura
em Química

Licenciatura
em Matemática

Licenciatura
em Matemática

Licenciatura
em Matemática

8 períodos

8 períodos

8 períodos

8 períodos

8 períodos

8 períodos

8 períodos

Noite

Noite

Noite

Noite

Manhã

Tarde/noite

Tarde/noite

Nilópolis

Nilópolis

Volta Redonda

Volta Redonda

Nilópolis

Duque de Caxias

Paracambi

Almir Guedes

Marco Aurélio
do Espirito Santo

Leila Cavalcante
de Brito Mello

Maria Celiana 
Pinheiro Lima

Edgar Manuel 
Chipana Huamani

José Ricardo
Ferreira de

Almeida

Margareth Mara
Correa da Silva
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BACHARELADOS
Os cursos de Bacharelado formam profissionais de nível superior para todos os setores da 

economia e áreas do conhecimento, em uma perspectiva generalista e ampla, conferindo o título 

de Bacharel. A carga horária mínima desses cursos é de 3200 horas.

A concepção curricular dos cursos de bacharelado busca uma sólida formação profissional, em 

bases éticas e humanísticas, articulando os conhecimentos teóricos e práticos específicos com 

uma formação geral, tal como preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos 

de Graduação.

Os cursos de bacharelado do IFRJ procuram incentivar a pesquisa e a produção científica, fruto 

das vivências nos projetos de extensão e/ou campos de estágio, dessa forma contribuindo para a 

transformação da realidade social, por meio da geração de novos conhecimentos e da análise 

crítica da realidade. 

Bacharelados

CURSO DURAÇÃO TURNO
DE AULAS

CAMPUS DE
FUNCIONAMENTO

COORDENADOR(A)

8 períodos

10 períodos

8 períodos

8 períodos

8 períodos

6 períodos

Manhã

Tarde/noite

Manhã/tarde

Manhã/tarde

Manhã/tarde

Manhã/tarde

Rio de Janeiro

Nilópolis

Nilópolis

Realengo

Realengo

Realengo

Produção
Cultural

Química

Terapia
Ocupacional

Ciências
Biológicas

Farmácia

Fisioterapia

Ana Paula Salerno

Itallo Collopy
Junior

Michele Monteiro

Márcia Dolores
Carvalho Gallo

Carmelita Gomes
da Silva

João Guerreiro
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Formas de
Ingresso



SiSU
Desde 2010, as vagas ofertadas para os cursos de graduação do IFRJ são disponibilizadas ao 

público por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do MEC, com base na nota do ENEM. 

Assim, todos aqueles que desejam concorrer a uma vaga em um de nossos cursos devem fazer o 

ENEM e acompanhar o lançamento dos editais SiSU por meio do site, sisu.mec.gov.br, e dos editais 

IFRJ através de nosso site, www.ifrj.edu.br. 

TRANSFERÊNCIA INTERNA
O estudante regularmente matriculado em nossos cursos de graduação poderá concorrer, 

internamente, para uma vaga de transferência para outro curso afim, em período estabelecido 

por meio de edital interno. Os critérios exigidos aos candidatos para transferência são definidos 

neste edital, dentre esses critérios estão: a análise de equivalência entre as disciplinas cursadas 

na origem com as disciplinas do curso pretendido, bem como a comparação do Coeficiente de 

Rendimento Acumulado entre os concorrentes. 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA
Poderá concorrer a uma vaga de transferência para cursos ofertados pelo IFRJ, o estudante 

que estiver regularmente matriculado em curso de graduação ofertado em Instituição de Ensino 

Superior autorizada e/ ou reconhecida pelo MEC, respeitando-se a afinidade pelo curso 

pretendido e o cumprimento dos requisitos exigidos em edital.

REINGRESSO
O estudante que tenha concluído curso de graduação ofertado em Instituição de Ensino 

Superior autorizada e/ ou reconhecida pelo MEC ou no IFRJ, respeitando-se o cumprimento dos 

requisitos exigidos em edital, poderá concorrer a uma vaga de reingresso para curso ofertado 

pelo IFRJ.

MANUTENÇÃO DE VÍNCULO
Os estudantes que integralizaram o curso de graduação no IFRJ e desejam manter-se na 

instituição, podem solicitar a manutenção de vínculo para ingresso em novo curso de graduação 

do IFRJ. A oferta de vagas para esta modalidade é por meio de edital e o estudante interessado 

deve inscrever-se no edital quando estiver cursando o último período do curso para iniciar no 

novo curso no semestre subsequente.  

As publicações dos editais de transferência interna, externa, reingresso e 

manutenção de vínculo são previstas no Calendário Acadêmico e disponibilizados no site 

institucional, então não deixe de acompanhá-los.
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CONTROLE ACADÊMICO

CALENDÁRIO ACADÊMICO

Fique atento ao calendário acadêmico, pois todas as datas referentes ao funcionamento dos 

cursos e da Instituição estão nele definidas. Você pode acessá-lo na página do IFRJ: 

www.ifrj.edu.br e anexo a este manual.

MATRÍCULA

O estudante ingressante deve fazer sua matrícula na Secretaria de Ensino de Graduação do 

campus de oferta do curso para o qual o candidato foi aprovado, em data previamente fixada no 

edital do processo seletivo. A não efetivação da matrícula implicará na perda do direito à vaga.

Não será permitida a matrícula simultânea em dois ou mais cursos de graduação ministrados 

em Instituições Públicas de Ensino Superior, nos termos da lei nº. 12089, de 11 de novembro de 

2009.

Para os demais estudantes a cada semestre letivo, o estudante terá sua matrícula renovada no 

IFRJ, no ato da sua inscrição em disciplinas, dentro do período previsto em calendário 

acadêmico.

TRANCAMENTO/ REABERTURA DE MATRÍCULA 

Para optar pelo trancamento da matrícula, você deverá ter cursado pelo menos um semestre 

letivo, com aproveitamento de, no mínimo, 6 (seis) créditos disciplinares, exceto se for 

convocado para o serviço militar, estiver em tratamento prolongado de saúde ou nos casos de 

gravidez.

As solicitações de trancamento e reabertura de matrícula deverão ser requeridas pelo próprio 

estudante, ou seu representante legal, na Secretaria de Ensino de Graduação do Campus que este 

estuda, em data determinada no Calendário Acadêmico.

ATENÇÃO!

- O prazo máximo de trancamento de matrícula terá sua validade correspondente à metade do 
número de períodos previstos para a integralização do curso, consecutivos ou não.

- A  reabertura dependerá da disponibilidade de vagas para o período letivo a ser cursado.

- Quando reaberta a matrícula, o aluno passa a ter seu itinerário acadêmico regido pela matriz 
curricular em vigor para aquele período, ficando sujeito às adaptações curriculares que se fizerem 
necessárias.

- Será computado, para efeito de integralização curricular, o tempo em que o estudante permanecer 
em situação de trancamento de matrícula.
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CANCELAMENTO DE MATRÍCULA

Somente o estudante, ou o seu representante legal, pode solicitar o cancelamento de 

matrícula. O cancelamento pode ocorrer também quando o aluno não se inscrever em disciplinas 

no período subsequente ao trancamento automático ou alcançado o limite de períodos de 

trancamento, e ainda, quando cometer irregularidade ou infração disciplinar, conforme descrito 

no Regulamento do Ensino de Graduação.

INSCRIÇÃO EM COMPONENTES CURRICULARES

A inscrição em componentes curriculares deve ser feita em data e local a serem divulgados no 

Calendário Acadêmico. 

O estudante ingressante é inscrito automaticamente nas disciplinas do 1º período. A partir do 

2º período é de responsabilidade do estudante realizar a sua inscrição, dentro do prazo 

estabelecido no calendário acadêmico. 

No momento da inscrição em componentes curriculares deve se considerar:

· Os pré-requisitos necessários;

· O limite mínimo de créditos a serem cumpridos;

· O horário das disciplinas, para não haver sobreposição.

Caso existam mais candidatos inscritos do que vagas disponíveis para o componente curricular 

solicitado, a prioridade de inscrição é dada na seguinte ordem, nos termos do

Regulamento do Ensino de Graduação:

I.  Estudantes periodizados, de acordo com o fluxograma do curso;

II.  Estudantes em período de conclusão do curso;

III.  Estudantes não periodizados, de acordo com o fluxograma do curso;

IV. Estudantes ingressantes, por processo de transferência, reingresso e manutenção de 

vínculo; e estudantes com vínculo acadêmico em Instituições de Ensino conveniadas.

Uma vez aplicadas essas prioridades, serão considerados os seguintes critérios adicionais para 

o preenchimento das vagas:

I. Estudantes com maior número de créditos cursados com aproveitamento;

II. Estudantes com coeficiente de rendimento acumulado mais elevado.

Fique atento!
Se você não se inscrever ou não trancar a matrícula perderá a vaga, pois ficará 

configurado o abandono do curso.
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CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM COMPONENTES 

CURRICULARES

Após a inscrição, o estudante deverá verificar se o seu pedido está confirmado por meio de 

listagem publicada no site do IFRJ. Caso não tenha sido contemplado, e considerando os critérios 

de indeferimento e de ordem de preferência de matrícula, o estudante poderá solicitar ajustes 

na inscrição, em período previsto no Calendário Acadêmico.

O procedimento de ajuste de inscrição em componentes curriculares configura-se no período 

em que são permitidas aos estudantes as seguintes alterações:

I.  Exclusão de componente curricular;

II.  Mudança de turma, sujeita à disponibilidade de vagas;

III. Inclusão de componente curricular para os quais existirem vagas.

A validação do ajuste estará sujeito à analise da coordenação do curso e às regras do 

Regulamento do Ensino de Graduação.

Fique por dentro!

- O aluno deverá se inscrever nas disciplinas obrigatórias e optativas respeitando-se a 
compatibilidade dos horários, os pré-requisitos do curso e o tempo máximo para sua 
integralização.

- Os horários e o número de vagas disponíveis para as disciplinas oferecidas em cada período letivo 
serão divulgados em data prevista no Calendário Acadêmico.

- O trancamento e a inclusão de disciplinas deverão ser efetuados na Secretaria de Ensino de 
Graduação, respeitando-se as datas previstas no Calendário Acadêmico.

- Para obter mais detalhes sobre as disciplinas do seu curso, consulte o Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC).

- No site do IFRJ, www.ifrj.edu.br, você pode acessar o Fluxograma com as disciplinas e a Matriz 
Curricular do seu curso. 
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SISTEMA ACADÊMICO

Você também pode acompanhar sua vida acadêmica através do Sistema Acadêmico.
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COMPONENTES CURRICULARES

No sistema curricular por créditos, a matrícula é feita em disciplinas organicamente 

relacionadas. A soma da carga horária dessas disciplinas à dos demais componentes curriculares 

obrigatórios constitui o currículo a ser integralizado para a conclusão do curso. Os componentes 

curriculares compreendem: disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas e trabalho de 

conclusão de curso. Alguns currículos incluem, ainda, o estágio e uma carga horária destinada a 

atividades complementares. 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

São aquelas que todo estudante do curso tem que, obrigatoriamente, cursar com 

aproveitamento para fazer jus ao diploma.

DISCIPLINAS OPTATIVAS

São disciplinas que integram a matriz curricular do curso, e dentre elas o estudante deve 

escolher algumas para complementar a sua formação. O Projeto Pedagógico do Curso indica o 

número de créditos de disciplinas optativas que o estudante deverá cursar para fazer jus ao 

diploma.

PRÉ-REQUISITO

Para algumas disciplinas só é permitida a inscrição se o estudante cursou com aproveitamento 

outra disciplina que é pré-requisito para ela. Por exemplo, a disciplina Cálculo I só poderá ser 

cursada por aqueles que tenham sido aprovados em Pré-Cálculo. 

CORREQUISITO

Algumas disciplinas devem ser cursadas simultaneamente com outra. Neste caso, uma é o 

correquisito da outra.

ESTÁGIO

Nos cursos de Licenciatura o estágio é obrigatório e consiste na participação em atividades de 

ensino em escolas de Educação Básica e deve ser desenvolvido a partir do 5º período letivo do 

curso. Para mais informações leia o Regulamento de Estágio dos Cursos de Licenciatura.

Os cursos de Bacharelado também têm o estágio como obrigatório e cada curso tem em seu 

PPC as diretrizes específicas para o Estágio. Para os Cursos Superiores de Tecnologia o estágio é 

facultativo.

O coordenador do seu curso é a pessoa mais indicada para tirar

suas dúvidas sobre estágio. 26



ATIVIDADES COMPLEMENTARES

As atividades acadêmico-científico-culturais constituem-se de experiências educativas que 

visam à ampliação do universo cultural dos estudantes e ao desenvolvimento da sua capacidade 

de produzir significados e interpretações sobre as questões sociais, de modo a potencializar a 

qualidade da ação educativa. 

Essas atividades são obrigatórias nos cursos de licenciatura e bacharelados e a carga horária a 

ser cumprida está definida no Projeto Pedagógico do Curso.

A soma da carga horária do estágio com as atividades complementares não 

deve ultrapassar 20% da carga horária total do curso.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC

O TCC é requisito curricular obrigatório para todos os cursos de Graduação do IFRJ. Constitui-se 

em atividade acadêmica que, guiada pelo princípio da relevância científica e social, tem como 

objeto de estudo a área de conhecimento relacionada ao curso realizado, devendo ser 

desenvolvido com orientação, acompanhamento e avaliação docentes. O projeto do TCC será 

desenvolvido no âmbito da disciplina de orientação TCC.

No site institucional você pode encontrar o regulamento específico para TCC.
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AVALIAÇÃO

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO

Será considerado aprovado em determinado componente curricular o estudante que  obtiver 

média (M) igual ou superior a 6,0 (seis). 

A realização da verificação suplementar (VS)  é concedida ao estudante que obtiver média (M) 

igual ou superior a 4,0 (quatro) e inferior a 6,0(seis). Para aprovação após VS , o estudante deverá 

obter média final (MF) igual ou superior a 6,0, assim calculado:

MF= M+VS

         2

O aluno tem garantido o direito de solicitar vista e revisão das avaliações de VS, assim como 

revisão do grau final. Para tanto, deverá se apresentar à Secretaria de Ensino de Graduação até o 

prazo de 48 horas após a divulgação dos resultados finais.

COEFICIENTE DE RENDIMENTO (CR)

O CR corresponde à média das notas finais obtidas pelo estudante em todos os componentes 

curriculares aferidos por nota cursados no período, independente de aprovação, ponderada 

pelos créditos atribuídos a cada componente, obedecendo a seguinte fórmula:

CR= (M1 X Nc1) + (M2 X NC2) + ... + (Mn X Nn)

NC1+NC2+...+NCn

M= média ou média final de cada componente curricular

Nc= número de créditos do componente curricular

n= índice que corresponde a um número total de componentes curriculares cursados naquele 

período.
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COEFICIENTE DE RENDIMENTO ACUMULADO (CRA)

O CRA corresponde à média aritmética dos CR de todos os semestres cursados, onde o 

denominador corresponde ao número de períodos cursados, conforme a fórmula a seguir:

CRA= CR1+CR2+...+ CRn

Nº de períodos cursados

Fique atento!
Faça um planejamento antes de fazer sua inscrição em disciplinas e só se inscreva naquelas 

que tem certeza que poderá cursar durante aquele semestre, pois se você abandonar ou ficar 
reprovado em alguma disciplina, seu CR e , consequentemente o CRA , sofrerão reflexos 

negativos.

EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DE ESTUDANTES (ENADE)

O ENADE é um componente curricular obrigatório dos cursos de Graduação, conforme a Lei nº 

10.861, de 14 de abril de 2004. É aplicado periodicamente aos estudantes selecionados do último 

ano do curso, ou seja, os concluintes. O ENADE será inscrito no histórico escolar do estudante, 

indicando somente sua situação regular em relação ao exame, atestada pela sua efetiva 

participação ou dispensa oficial pelo MEC, na forma estabelecida em Lei. O comprovante de 

inscrição no ENADE é enviado pelo INEP, órgão avaliador do MEC, diretamente ao endereço do 

estudante. 

ATENÇÃO

Acompanhe as informações sobre o Exame e mantenha seus dados cadastrais atualizados para 

permitir que sua inscrição seja realizada corretamente e para que possamos manter contato com 

você, caso haja necessidade de novas informações.
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DIREITOS E DEVERES DO ESTUDANTE

É importante você ter conhecimento dos seus direitos sem esquecer, é claro, de seus deveres. 
Destacamos, a seguir, resumidamente alguns de seus direitos e deveres.

DIREITOS

Estudar, visando à sua formação humana e profissional.

Ser tratado com respeito e civilidade por professores, funcionários e colegas, sem 
discriminação de qualquer espécie.

Ser academicamente avaliado de forma contínua, coerente e justa, segundo os critérios 
estabelecidos pela Instituição.

Ser informado, em tempo hábil, dos critérios e dos resultados dos processos de avaliação a 
que for submetido.

Estudar em ambiente seguro, que obedeça às normas e regras de segurança.

Ser assistido pelas Coordenações, Diretorias e Pró-reitorias que atuam junto ao ensino.

Dar sugestões que visem à melhoria do processo de ensino-aprendizagem.

Ser informado do calendário e dos regulamentos acadêmicos.

DEVERES

Dedicar-se aos estudos e frequentar regularmente as aulas.

Respeitar as determinações da Reitoria, Direção do Campus e de outros órgãos oficiais da 

Instituição. Bem como, atender às determinações previstas no REG e nos demais regulamentos da 

Instituição.

Comparecer às avaliações.

Zelar pelo acervo bibliográfico repondo qualquer livro que tenha sido extraviado ou 

danificado quando sob sua responsabilidade.

Observar as normas e orientações sobre prevenção de acidentes.

Respeitar os prazos estabelecidos no calendário acadêmico da Instituição.

Trajar-se apropriadamente na Instituição conforme as normas vigentes e, nos laboratórios, de 

acordo com as normas de segurança.

Tratar, com respeito e civilidade, colegas, professores e funcionários.

Zelar pela conservação das instalações, do mobiliário e de todo o material de uso coletivo, 

assim como pela limpeza dos locais de trabalho ou de estudos, das áreas de lazer e das demais 

dependências de uso coletivo.

Indenizar a Instituição, professores, funcionários e colegas pelos prejuízos e danos 

intencionalmente causados a qualquer um deles.

Indenizar a Instituição, professores, funcionários e colegas pelos prejuízos e danos 

intencionalmente causados a qualquer um deles.
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RECEPÇÃO AOS NOVOS ALUNOS

PROGRAD 

A Recepção aos Ingressantes acontece geralmente no início do semestre letivo. A Equipe 

PROGRAD se apresenta aos estudantes e traz um panorama geral do Instituto, enfatizando os 

Programas e Projetos oferecidos na Graduação, bem como as informações importantes sobre a 

vida acadêmica do aluno.  Concluímos esse momento respondendo às dúvidas do estudante e 

entregando o Guia de bolso da graduação que trata-se da síntese das informações necessárias 

para o bom andamento de seu curso. Dessa forma, o estudante sente-se acolhido e situado na 

realidade do IFRJ.

CAMPUS

Cada Campus realiza no início do semestre letivo o Acolhimento Estudantil. É o momento em 

que a Equipe do Campus se apresenta e o estudante toma conhecimento da Estrutura do Campus 

em que irá estudar.

TROTE

O IFRJ considera uma infração disciplinar “participar de atividades conhecidas como 'trote', 

que atentem contra a integridade física e/ou moral dos colegas, dentro ou nas proximidades da 

Instituição” (Regulamento da Graduação capítulo II, artigo 16). Por isso, orientamos que é dever 

dos estudantes veteranos receber os alunos novos com respeito, sem causar-lhes 

constrangimentos.

ELEIÇÕES

É direito do estudante:

- Votar para Diretor-Geral do Campus e para Reitor da Instituição;

- Votar e ser votado nas eleições para as instâncias previstas no Regulamento Interno da 

Instituição; 

- Organizar-se, livremente, em entidades representativas de alunos e participar das eleições 

dos órgãos estudantis, votando e sendo votado, conforme Estatuto da entidade.

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

O estudante regularmente matriculado em um curso de Graduação do IFRJ, que tenha cursado, 

com êxito, em curso de graduação do IFRJ e/ou em Instituições de Educação Superior (IES) 

credenciadas pelo poder público (nacionais ou internacionais), disciplinas equivalentes às 

exigidas na matriz curricular do curso que frequenta, poderá solicitar aproveitamento de 
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estudos, na Secretaria de Ensino de Graduação, por meio de requerimento próprio, para fins de 

integralização da carga horária do curso em que o estudante estiver matriculado.

As solicitações serão analisadas por professor ou por comissão designada pela Coordenação de 

Curso, mediante a apresentação do histórico escolar e das ementas das disciplinas cursadas e 

terão validade para o semestre seguinte à solicitação. Para o deferimento do pedido, é 

necessária a equivalência de um mínimo de 80% entre a carga horária e o conteúdo das 

disciplinas. 

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE DISCIPLINA

O estudante beneficiado pelo Decreto-Lei 1044/69 e, ou, pela Lei nº 6202/75 poderá solicitar 

cancelamento de inscrição em uma ou mais disciplinas quando for constatada, através de 

apresentação de atestado médico, a impossibilidade de retornar a frequentar as atividades 

previstas na disciplina. 

AFASTAMENTO

Em situações especiais e devidamente comprovadas, o estudante poderá requerer seu 

afastamento do IFRJ por um prazo nunca superior a dois períodos. O afastamento será concedido 

uma única vez, e esse período não será computado para efeito de integralização do tempo 

máximo para conclusão do curso. 

CARTEIRINHA DO ESTUDANTE

Portar a identidade estudantil, fornecida pela Direção do Campus, e apresentá-la sempre que 

ela for solicitada constitui-se tanto um direito como um dever do estudante.

REVISÃO DA AVALIAÇÃO

O estudante tem garantido o direito de solicitar vista e revisão das avaliações de VS, assim 

como revisão do grau final das disciplinas. Para tanto, deverá apresentar a solicitação à 

Secretaria Acadêmica de Graduação até o prazo de 48 horas após a divulgação dos resultados 

finais.
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CONHEÇA AS LEIS

- Lei 6.202/75: Estende à estudante gestante os exercícios domiciliares, a partir do 8º mês de 

gestação. 

- Decreto-Lei 1.044/69: Considera merecedores de tratamento excepcional estudantes 

portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções e traumatismos, entre outros, 

caracterizados por incapacidade física relativa incompatível com a frequência aos trabalhos 

escolares. A ausência desses estudantes às aulas será compensada com exercícios domiciliares e 

com acompanhamento sempre compatíveis com seu estado de saúde e as possibilidades do IFRJ. 

O regime de exercício domiciliar, como compensação por ausência às aulas, será concedido à 

estudante gestante ou em período pós-parto, ou ao estudante com incapacidade física, 

incompatível com a frequência às atividades escolares. O estudante em regime especial de 

exercício domiciliar tem direito à prestação dos exames finais. Para fazer jus a esse beneficio, o 

requerente deverá:

Solicitar a sua concessão no prazo máximo de uma semana após início do afastamento, 

requerimento para esse fim na SEG do campus onde está matriculado, anexando atestado 

médico, com a Indicação da data de início e a previsão de término do período de afastamento.

A estudante gestante terá direito a 03 (três) meses de regime especial de exercício domiciliar, 

contados a partir do oitavo mês de gestação.

REGIME DE EXERCÍCIOS 

DOMICILIARES 

O enquadramento em regime excepcional 

é concedido ao estudante que se enquadra nas 

determinações da Lei 6.202/75 e do Decreto-

Lei 1.044/69, regulamentadas pela Resolução 

CEPE 09/2009.

Para mais informações sobre o regime domiciliar para estudante

gestante veja o Regulamento de Alunas Gestantes.
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PROGRAMAS E PROJETOS
Os estudantes de cursos de graduação do IFRJ possuem diversas oportunidades para 

participar de programas que articulam ensino-pesquisa-extensão. A participação é 

condicionada à aprovação em processos seletivos internos e, geralmente, contam com 

concessão de bolsas auxílio.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

(PIBID)

Desenvolvido através de projetos que integram a teoria e prática pedagógica, orientada por 

docentes da instituição e de escolas públicas, onde as atividades são aplicadas.  

www.ifrj.edu.br/node/1173

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET)

Projetos temáticos que possibilitam aos graduandos vivenciar ensino, pesquisa e extensão sob 

tutoria docente.   

www.ifrj.edu.br/node/1671

PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA (PIBICT) 

Projetos que preparam para realização de pesquisas científicas e tecnológicas, pautadas na 

inovação, além de orientar para o reconhecimento das diversas possibilidades de inserção 

profissional. 

www.ifrj.edu.br/proppi/pesquisa/pibict
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PROGRAMA DE MOBILIDADE INTERNACIONAL

O IFRJ vem estabelecendo parcerias com intituições internacionais para mobilidade 

acadêmica internacional, possibilitando estudar idiomas ou integralizar créditos do curso de 

graduação no exterior. 

Fique atento ao site para acompanhar os editais de seleção.

http://www.ifrj.edu.br/assessoria-internacional

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (PAE)

 Possibilita auxílio moradia, alimentação, transporte e didático para aqueles que, 

comprovadamente, necessitam de apoio para manter-se na instituição e curso. 

www.ifrj.edu.br/assistencia-estudantil

PROGRAMA DE MONITORIA ACADÊMICA

A monitoria é uma atividade auxiliar à docência, exercida por estudantes regularmente 

matriculados nos cursos de graduação. Os estudantes atuam sob a orientação dos professores das 

disciplinas ajudando outros estudantes a alcançar bom desempenho, através de estudos 

orientados.

www.ifrj.edu.br/webfm_send/576

PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA

O Programa de Bolsa Permanência – PBP é uma ação do Governo Federal de concessão de 

auxílio financeiro a estudantes matriculados em instituições federais de ensino superior em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica e para estudantes indígenas e quilombolas. 

www.ifrj.edu.br/node/3699 

FIQUE ATENTO!
Para saber mais sobre os Programas acesse os links disponíveis ao lado de cada um.
Outros programas podem estar sendo desenvolvidos no seu campus. Aproveite as 

oportunidades que farão a diferença em sua formação!
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REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL

CONSELHO ACADÊMICO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - CAEG

O CAEG é um órgão de apoio ao processo decisório do Conselho Superior e Reitoria do IFRJ no 

que tange às políticas acadêmicas e questões relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, 

referentes aos cursos de Graduação. Ele é composto por 20 conselheiros, tendo representação de 

docentes, da Coordenação Técnico Pedagógica, da Coordenação de Integração escola-empresa e 

de estudantes. A cada dois anos acontece a eleição para representantes do Conselho.  Caso você 

tenha interesse em participar, fique atento ao período de eleição.

REPRESENTANTE DE TURMA

       O representante de turma é um elo entre a turma e a comunidade acadêmica. É o porta-voz 

da turma, isto é, o elemento que transmite as sugestões, reivindicações e problemas do grupo. 

Bem como, incentiva a turma a participar de eventos, solenidades, visitas etc. Assim sendo a 

representação de turma possibilita a participação do estudante de forma consciente nas decisões 

do Instituto. Informe-se sobre as eleições com o coordenador de seu curso.

CENTRO ACADÊMICO

      O Centro Acadêmico é uma entidade estudantil que representa os estudantes. Suas funções 

são diversas. Algumas delas são: a organização de atividades acadêmicas extracurriculares como 

debates, discussões, palestras, semanas temáticas, recepção de calouros e realização de 

projetos de extensão; encaminhamento, mobilização e organização de reivindicações e ações 

políticas dos estudantes; mediação de negociações e conflitos individuais e coletivos entre 

estudantes e o Instituto; realização de atividades culturais como feiras de livros, festivais 

diversos, entre outros. Informe-se sobre o Centro Acadêmico de seu campus e faça parte dele!
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ACOMPANHAMENTO ACADÊMICO

PESQUISA INDICADORES DA GRADUAÇÃO - PIG

A PIG teve início em 2009 e visa conhecer o perfil dos estudantes da graduação e o andamento 

dos nossos cursos, objetivando formular e orientar políticas públicas de acesso e permanência; de 

combate à evasão e de melhoria da qualidade dos serviços educacionais prestados pelo IFRJ. Ela é 

realizada através de questionário eletrônico disponibilizado no site institucional, redes sociais e 

enviado por email aos estudantes. Responda ao questionário! Não vai tomar muito do seu tempo e 

você colabora com a melhoria dos cursos de graduação do IFRJ. 

COORDENAÇÃO TÉCNICO PEDAGÓGICA-  COTP

A CoTP é composta por pedagogos, psicólogos, psicopedagogos e assistentes sociais. Dentre 

outras atribuições, cabe à CoTP, contribuir para o melhor ajustamento global do aluno, 

procurando encontrar, através de diagnóstico psicológico e psicopedagógico, soluções adequadas 

para as diversas situações e/ou dificuldades apresentadas; trabalhar no sentido de permitir ao 

aluno o auto-conhecimento visando à construção de uma postura cidadã responsável e consciente 

e realizar atendimentos de alunos e/ou responsáveis, em situações específicas, para emissão de 

pareceres. 

Por isso, sempre que precisar, procure a CoTP de seu campus. 

NÚCLEO DE APOIO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS - 

NAPNE

O NAPNE é um setor do IFRJ que tem como objetivo promover a inclusão social visando à 

autonomia e a preparação das pessoas com deficiência e/ou necessidades específicas no espaço 

de educação profissional e tecnológica e fora dele com o objetivo principal de contribuir para a 

superação da exclusão dessa população e para a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. 

Informe-se sobre o NAPNE do seu campus.
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FREQUÊNCIA E DESLIGAMENTO

FREQUÊNCIA

A frequência às aulas é obrigatória e para ser aprovado na disciplina, o aluno precisa ter 

frequência igual ou superior a 75% das aulas previstas.

Só serão aceitos os pedidos de justificativa de faltas, assim como as solicitações de realização 

de 2ª chamada de provas, para os casos de licença médica, prestação do serviço militar 

obrigatório e representação oficial.

Para justificar as faltas às aulas e às avaliações por motivo de saúde, o aluno deverá anexar ao 

requerimento os documentos comprobatórios, dentro do prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após 

a sua alta médica.

DESLIGAMENTO

É a perda de vínculo do estudante com o IFRJ. Será desligado o estudante que:

-Não concluir o curso no prazo máximo fixado para integralização de sua matriz curricular 

estabelecida no Projeto Pedagógico do Curso.

- For incluso nos casos de exclusão prevista no Regimento Geral do IFRJ.

- For reprovado por faltas em todas as disciplinas em qualquer período em que estiver 

matriculado no IFRJ.
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SITE DO IFRJ
Através do site você fica por dentro de tudo que é importante para sua vida acadêmica. 
Cultive o hábito de sempre acessar o site institucional!
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PROGRAD RESPONDE

Envie suas dúvidas, reclamações, elogios e sugestões para a PROGRAD através do e-mail 
progradresponde@ifrj.edu.br. Nosso prazo de resposta é de dois dias úteis.

SITE DO IFRJ

42



DOCUMENTOS IMPORTANTES

Listamos alguns dos documentos oficiais que você precisa conhecer. Estão todos disponíveis no 

site.

Tome Nota!

- Regulamento do Ensino de Graduação

- Projeto Pedagógico do Curso

- Regulamentos de Atividades Complementares

- Regulamentos de Estágio

- Regulamento dos Trabalhos de Conclusão de Curso

- Diretrizes para apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso

- Regulamento de Monitoria

- Regulamento de Alunas Gestantes

- Lei nº 9394-96- Lei de Diretrizes e Bases da Educação ( LDB)

- Projeto Pedagógico Institucional (PPI)

- Plano de Desenvolvimento Institucional ( PDI)

- Estatuto do IFRJ

- Regimento Geral do IFRJ
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GLOSSÁRIO ACADÊMICO

SISTEMA ACADÊMICO

O sistema acadêmico permite o acesso dos estudantes aos dados pessoais e informações 

acadêmicas. Tal sistema é viabilizado pelo site institucional. 

CRÉDITO

Unidade de medida do trabalho escolar que corresponde a 13,5 horas de aula.

SEMESTRE LETIVO 

Compreende um período regular de atividades acadêmicas. O período regular tem duração 

mínima de 100 (cem) dias de trabalho escolar.

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO

Projeto estrutural de curso fundamentado em demandas, objetivos e diretrizes curriculares, 

visando a uma formação geral sólida do futuro graduado.

CURRÍCULO

A matriz curricular, a ser integralmente cumprida pelo estudante constitui-se na distribuição 

hierarquizada das disciplinas de cada curso.

DISCIPLINA

É o conjunto de estudos e atividades em uma ou mais áreas de conhecimento que correspondem a 

um programa a ser desenvolvido em determinado período, com o número de horas pré-fixado. As 

disciplinas que compõem um currículo podem ser:

Obrigatórias: indispensáveis à habilitação profissional.

Optativas: complementam a formação integral do estudante na área de conhecimento do 

curso e são escolhidas dentre as relacionadas para o curso.

Facultativas: não fazem parte da matriz curricular do curso e devem ser incluídas no Plano 

de Estudo.

PRÉ-REQUISITO

Disciplina ou atividade cujo conteúdo é imprescindível à aprendizagem de outra disciplina.

CORREQUISITO

Exigência do conhecimento paralelo, em forma de disciplina, para inscrição concomitante em 

outra disciplina.

FLUXOGRAMA

O projeto Pedagógico do Curso estabelece uma sequência ideal no cumprimento do currículo, 

cuja representação gráfica é denominada Fluxograma. 

COMPONENTE CURRICULAR

 É a atividade desenvolvida para fins de formação do perfil profissional: disciplinas obrigatórias, 

optativas, estágio, atividades complementares e trabalho de conclusão de curso.
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SIGLAS
Veja a seguir uma lista de Siglas que fazem parte do cotidiano do IFRJ.

IFRJ – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro

MEC – Ministério da Educação

IES – Instituição de Ensino Superior

PROGRAD– Pró-Reitoria de Ensino de Graduação

CONSUP- Conselho Superior

CAEG – Conselho Acadêmico de Ensino de Graduação

CST – Curso Superior de Tecnologia

DGA – Diretoria de Gestão Acadêmica

DE- Diretor de Ensino

DGC – Diretoria Geral do Campus

NDE – Núcleo Docente Estruturante

PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional

PPC – Projeto Pedagógico de Curso

PPI – Projeto Pedagógico Institucional

SEG – Secretaria de Ensino de Graduação

CA- Centro Acadêmico

COTP- Coordenação Técnico Pedagógica

CR- Coeficiente de Rendimento

CRA- Coeficiente de Rendimento Acumulado

ENADE- Exame Nacional de Desempenho ao Estudante

IGC- Índice Geral de Curso

COIEE- Coordenação de Integração Escola-Empresa

NAPNE- Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas

PIG- Pesquisa Indicadores da GraduaçãoPET- Programa de Educação Tutorial

PIBID- Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência

PAE- Programa de Assistência Estudantil

PIBICT- Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica

PBP – Programa Bolsa Permanência
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3236-1816
3236-1840

CONTATOS DO IFRJ

DUQUE DE CAXIAS

NILÓPOLIS

REALENGO

SETOR

SETOR

SETOR

E-MAIL

E-MAIL

E-MAIL

TELEFONE

TELEFONE

TELEFONE

dgcduc@ifrj.edu.br

de.cduc@ifrj.edu.br

ses.cduc@ifrj.edu.br

cotp.cduc@ifrj.edu.br

Direção Geral

Direção Geral

Direção Geral

Direção de Ensino

Direção de Ensino

Direção de Ensino

Secretaria de Ensino
de Graduação

Secretaria de Ensino
de Graduação

Secretaria de Ensino
de Graduação

Coordenação Técnico
Pedagógica

Coordenação Técnico
Pedagógica

Coordenação Técnico
Pedagógica

 2784-6109

2784-6108

2784-6120

2784-6110

dgcnil@ifrj.edu.br

dade.cnil@ifrj.edu.br

seg.cnil@ifrj.edu.br

cotp.cnil@ifrj.edu.br 3236-1818
3236-1841

3236-1805

3236-1852

3107-6020

3107-6008

3107-6007

3107-6010
3107-6011

dgcreal@ifrj.edu.br

dade.creal@ifrj.edu.br

se.creal@ifrj.edu.br

cotp.creal@ifrj.edu.br
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RIO DE JANEIRO

PARACAMBI

VOLTA REDONDA

SETOR

SETOR

SETOR

E-MAIL

E-MAIL

E-MAIL

TELEFONE

TELEFONE

TELEFONE

Direção Geral

Direção Geral

Direção Geral

Direção de Ensino

Direção de Ensino

Direção de Ensino

Secretaria de Ensino
de Graduação

Secretaria de Ensino
de Graduação

Secretaria de Ensino
de Graduação

Coordenação Técnico
Pedagógica

Coordenação Técnico
Pedagógica

Coordenação Técnico
Pedagógica

dgcmar@ifrj.edu.br

de.cmar@ifrj.edu.br

ses.cmar@ifrj.edu.br

cotp.cmar@ifrj.edu.br

2566-7711

2566-7730

2566-7721

2566-7718

dgcvr@ifrj.edu.br

dade.cvr@ifrj.edu.br

sa.cvr@ifrj.edu.br

cotp.cvr@ifrj.edu.br
(24) 3356-9140
(24) 3356-9141

(24) 3356-9190
(24) 3356-9195
(24) 3356-9196

(24) 3356-9134

dgcpar@ifrj.edu.br

de.cpar@ifrj.edu.br

seg.cpar@ifrj.edu.br

cotp.cpar@ifrj.edu.br

2683-9703

2683-9704

2683-9712

2683-9715
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RIO DE JANEIRO

COORDENAÇÃO DE CURSO

SETOR

CURSO

E-MAIL

E-MAIL

TELEFONE

Direção Geral

Direção de Ensino

Secretaria de Ensino
de Graduação

Coordenação Técnico
Pedagógica

(24) 2468-1850

(24) 2468-1858

(24) 2468-1852

(24) 2468-1808
(24) 2468-1806

dg.cepf@ifrj.edu.br

de.cepf@ifrj.edu.br

seg.cepf@ifrj.edu.br

copt.cepf@ifrj.edu.br

COORDENADOR(A)

Bacharelado em
Terapia Ocupacional

Bacharelado em
Ciências Biológicas

Bacharelado em Farmácia

Bacharelado em Fisioterapia

Bacharelado em Química

Bacharelado em
Produção Cultural

CST em Gestão Ambiental

CST em Gestão da
Produção Industrial

CST em Processos Químicos

CST em Jogos Digitais

Licenciatura em
Física - Nilópolis

Márcia Dolores Carvalho Gallo

Ana Paula Salerno

Itallo Collopy

Michele Monteiro

Carmelita Gomes da Silva

João Guerreiro

Simone Lorena Quitério

Elton Flach

Simone Alves

Gabriel Aprigliano Fernandes

Almir Guedes

terapiaocupacional.creal@ifrj.edu.br

cienciasbiologicas.cmar@ifrj.edu.br

farmacia.creal@ifrj.edu.br

fisioterapia.creal@ifrj.edu.br

bq.cnil@ifrj.edu.br

producaocultural.cnil@ifrj.edu.br

gestaoambiental.cmar@ifrj.edu.br

producaoindustrial.cnil@ifrj.edu.br

processosquimicos.cmar@ifrj.edu.br

gabriel.fernandes@ifrj.edu.br

licfisica.cnil@ifrj.edu.br
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COORDENAÇÃO DE CURSO

CURSO E-MAILCOORDENADOR(A)

Licenciatura em Física
Volta Redonda

Licenciatura em Matemática
Nilópolis

Licenciatura em Matemática
Volta Redonda

Licenciatura em Matemática
Paracambi

Licenciatura em Química
Duque de Caxias

Licenciatura em Química
Nilópolis

Marco Aurélio
do Espirito Santo

Edgar Manuel 
Chipana Huamani

José Ricardo Ferreira
de Almeida

Margareth Mara
Correa da Silva

Maria Celiana 
Pinheiro Lima

Leila Mello

licfisica.cvr@ifrj.edu.br

licmatematica.cnil@ifrj.edu.br

licmatematica.cvr@ifrj.edu.br

margareth.silva@ifrj.edu.br

licquimica.cduc@ifrj.edu.br

licquimica.cnil@ifrj.edu.br

49


	1: Capa
	2: Boas vindas
	3: Sumário
	4: Sumário
	5: Apresentação
	Página 6
	7: Estrutura
	8: Localize-se
	9: Organograma
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49

