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Prezadas/os alunas/os do PPG-Educação / FEUFF, 

 

1. De 31/8 a 04/9/2020, estarão abertos os links para efetuação do AJUSTE em disciplinas, obrigatório 

para todas/os vocês, estudantes do Programa, referentes a este período de 2020.1, que se dará, 

excepcionalmente, de forma remota. Para tanto, produzimos um formulário google, em que haverá 

opções possíveis, em consonância com as diretrizes para o funcionamento do período remoto 

aprovado pelo CEPEx. 

2. Aproveitamos para informar que o ÚNICO endereço destinado a assuntos de matrícula no curso; 

trancamentos e cancelamentos de disciplinas; inscrições em disciplinas; trancamento do período 

(curso); e desistência da vaga/curso é (matricula.ppgeducacaouff@gmail.com), e que qualquer outro 

assunto deverá ser enviado para o endereço correspondente, conforme descrito na página do 

Programa. 

3. Informamos também  que o nosso Programa está em fase de informatização, por meio do uso mais 

intensivo do SisPós, e que, portanto, declarações de regularidade de matrícula, acompanhamento de 

notas no boletim e retirada de históricos escolares parciais DEVERÃO ser emitidos direta e 

exclusivamente por lá, via acesso individual da/o estudante requerente. Apenas declarações de 

outros gêneros (previsão de conclusão de curso e proficiência de língua estrangeira, por exemplo), 

histórico escolar final (após defesa e entrega dos documentos de finalização do curso) e certidão de 

conclusão (idem histórico escolar final) PODERÃO ser solicitados por meio do endereço competente, 

conforme especificado na página do Programa na internet <<http://ppgeducacao.sites.uff.br/>>. 

4. Por fim, informamos que as notas das disciplinas são digitadas assim que chegam até nós, enviadas 

pelas/os docentes. Então, as notas que, por um acaso, não constem do boletim provavelmente não 

foram enviadas por elas/es. E não temos como responder sobre prazo de envio, porque é de âmbito 

do/a próprio/a professor/a. 

Niterói, 18 de agosto de 2020. 

Link para formulário a ser aberto no prazo indicado acima: 

 https://forms.gle/fy7ZBCiXs7X5hDey5 
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