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CALENDÁRIO ESCOLAR EM TEMPO DE PANDEMIA
COVID-19
1º SEMESTRE/2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Início das aulas: 20/07/2020, ou antes, a critério do professor.
As aulas serão ministradas remotamente.
O professor da disciplina entrará em contato por email com os seu alunos.
Alteração
de
inscrição
em
disciplinas
referente
a
2020/1
(cancelamento/substituição). Dias: 19/07/2020 e 03/08/2020.
As alterações de inscrição em disciplinas deverão ser realizadas pelo sistema
Atrio (www.atrio.scire.net.br/uerj-ppgh).
Os alunos de outra IES que quiserem fazer alteração em disciplina devem enviar
email para o PPGH.
Término das aulas: 25/09/2020.
Lançamento do conceito e frequência referentes a 2020/1 – Preenchimento no
sistema Atrio (www.atrio.scire.net.br/uerj-ppgh), pelos professores, até
05/12/2020.
Entrega do Relatório de Bolsa referente ao 1º semestre de 2020: 30/10/2020.
Os bolsistas devem enviar o Relatório de Bolsa para o seguinte email:
fabiano.santos@uerj.br
No campo assunto do email, colocar o título: RELATÓRIO DE BOLSA 2020.1 –
NOME DO BOLSISTA.

2º SEMESTRE/2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inscrição em disciplinas pelo sistema Atrio: dias 6, 7, 8 de outubro.
Inscrição em disciplinas para alunos de outra IES: dias 5 e 6 de outubro.
Necessário enviar o formulário de inscrição em disciplinas para alunos de outra
IES (baixar do site www.ppghistoria.uerj.br) e a declaração de aluno
regularmente matriculado para o email: ppghistoria@gmail.com.
Início das aulas: 12/10/2020.
As aulas serão ministradas remotamente.
O professor da disciplina entrará em contato por email com os seu alunos.
Alteração
de
inscrição
em
disciplinas
referentes
a
2020/1
(cancelamento/substituição): 30/10/2020.
As alterações de inscrição em disciplinas deverão ser realizadas pelo sistema
Atrio (www.atrio.scire.net.br/uerj-ppgh).
Os alunos de outra IES que quiserem fazer alteração em disciplinas devem
enviar email para a o PPGH.
Término das aulas: 18/12/2020.
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•
•
•
•

Lançamento de conceito e frequência referentes a 2020/2 – Preenchimento no
sistema Atrio (www.atrio.scire.net.br/uerj-ppgh), pelos professores, até:
26/02/2021.
Entrega do Relatório de Bolsa referente ao 2º semestre de 2020: 26/03/2021.
Os bolsistas devem enviar o Relatório de Bolsa para o seguinte email:
fabiano.santos@uerj.br
No campo assunto do email, colocar o título: RELATÓRIO DE BOLSA 2020.2 –
NOME DO BOLSISTA.

DEFESAS
•
•

Todas as defesas (Tese, Dissertação, Qualificação e Projeto) com data prevista
para ocorrer em 2020 foram prorrogadas até 30/10/2020 e estão acontecendo
remotamente.
As defesas que não ocorrerem até 30/10/2020 serão analisadas caso a caso
pela Comissão Acadêmica.
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