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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Centro de Educacao e Humanidades

CI UERJ/CAP SEI Nº15

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2021

Para: Unidades base
De: Inst. de Aplicacao Fernando Rodrigues da Silveira
Assunto: Prazo e orientações para solicitação de Alterações Especiais (AEs) pelos estudantes
Prezados,
Solicitamos que divulguem entre os estudantes das Unidades o texto informativo que segue:
"SAID/AE
Estudantes,
Vocês que se inscreveram, mas não conseguiram ser contemplados ou necessitam de uma AE (Alteração Especial), devem enviar
o formulário CORRETAMENTE preenchido (que está disponibilizado no site do CAp-UERJ no link
http://www.cap.uerj.br/site/index.php?option=com_content&task=view&id=1015&Itemid=243) e anexar RID e Síntese de
Formação a ele o quanto antes para a secretaria de graduação do colégio (estagio.capuerj@gmail.com). O prazo para o envio é até
dia 08 de março de 2021.
Vocês têm opções de solicitar quebra de pré-requisito, conflito de horário, abertura de turma, alteração de turma e/ou abertura de
vaga.
As informações que precisam constar no e-mail de forma clara são: nome completo do aluno e matrícula; telefone para contato;
código da disciplina; nome completo da disciplina; número da turma. Esses dados podem ser vistos no seu Aluno Online
(requisitos exigidos para a disciplina que você quer cursar) ou no fluxograma do curso, visível no site da UERJ, no link do DEP
(http://www.dep.uerj.br/fluxogramas.html).
Não se esqueçam de anexar ao e-mail a cópia do RID e da Síntese de Formação. Tais documentos estão disponíveis no Aluno
Online.
O SAID (Solicitação de Alteração de Inscrição em Disciplinas), que atende casos de reinscrição, substituição e cancelamento,
será feito por vocês diretamente no Aluno Online no prazo estabelecido pela UERJ: de 22.02 até 08.03.2021.

Observação: Informações incompletas e falta de documentação exigida impedem e mesmo invalidam o andamento do processo.

Bom retorno às atividades acadêmicas,

Coordenação de Estágio e Graduação CAp/UERJ"

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Thiago Correa Almeida, Diretor(a), em 18/02/2021, às 21:50, conforme horário
oﬁcial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código veriﬁcador 13637105 e o código CRC
0297A9E0.

Referência: Processo nº SEI-260007/002993/2021
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