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MANUAL DO(A) ESTUDANTE

Edição 02, outubro/2017

Prezado (a) estudante,

Seja bem-vindo (a) à UNIRIO!
É com muito prazer que recebemos você!
Estamos certos de que o ingresso na UNIRIO é resultado de esforço e
dedicação. Essa fase exigirá novos desafios e responsabilidades em
vivências interculturais e científicas. Estaremos juntos nessa nova etapa e,
desde já, desejamos um caminho de conquistas.
Para facilitar sua adaptação, preparamos este manual do ingressante com
informações sobre o curso e sobre a UNIRIO e seus serviços de transporte,
restaurante (bandejão), bolsas e demais modalidades de assistência
estudantil.
Aproveite a sua jornada universitária!

Referências
• UNIRIO
http://www.unirio.br/
• PRO- REITORIA DE GRADUAÇÃO (responsável pelos cursos de graduação)
http://www.unirio.br/prograd

• PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (PRAE)
http://www.unirio.br/prae

• PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
http://www.unirio.br/pro-reitorias/pro-reitoria-de-extensao-e-cultura
• EDITAIS DE GRADUAÇÃO
http://www.unirio.br/prograd/editais
• NORMATIZAÇÃO ACADÊMICA E AS NORMAS PARA A GRADUAÇÃO
http://www.unirio.br/prograd/normatizacao-academica
• CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS – LICENCIATURA
http://www.unirio.br/cch/cienciassociais
• ORIENTAÇÃO DISCENTE
http://www2.unirio.br/unirio/prograd/procedimentos-academicos/orientacao-discente
• TRANSPORTE INTERCAMPI
http://www.unirio.br/dae/transporte-intercampi
• AUXÍLIO MORADIA
http://www.unirio.br/dae/moradia-estudantil
• BOLSAS E AUXÍLIOS
http://www.unirio.br/dae/editais-bolsas-e-auxilios

APRESENTAÇÃO DO CURSO
As Ciências Sociais têm como característica primordial desenvolver o aspecto
crítico do cidadão permitindo-lhe refletir sobre a realidade que o circunda e sobre a
sociedade em que vive. O Curso de Ciências Sociais – Licenciatura implica um processo
de reflexão sobre as relações sociais e políticas mais amplas, a problematização de
questões emergentes – como a desigualdade, exclusão, preconceitos, racismo,
sociabilidades, minorias, entre outras – e a produção de conhecimento sobre distintas
temáticas, com integração permanente entre ensino, pesquisa e extensão.
O Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais segue
as orientações constantes nas Diretrizes Curriculares Nacionais (Parecer CNE/CES
492/2001), cujos princípios norteadores são:
“Propiciar aos estudantes uma formação teórico-metodológica sólida em torno dos
eixos que formam a identidade do curso (Antropologia, Ciência Política e Sociologia) e
fornecer instrumentos para estabelecer relações com a pesquisa e a prática social.“
“Criar uma estrutura que estimule a autonomia intelectual, a capacidade analítica
dos estudantes e uma ampla formação humanística.”
O licenciado em Ciências Sociais deverá ser capaz de enfrentar os desafios
imposto à pratica educativa com formação sólida nos conhecimentos pedagógicos e
possuir as seguintes habilidades e competências:
- conhecimento específico das disciplinas que compões as Ciências Sociais,
particularmente Antropologia e Sociologia.
- dominar as diferentes técnicas e metodologias de pesquisa das Ciências Sociais.
- possuir uma visão crítica da sociedade e conceber a pesquisa como instrumento
de transformação da ordem social.

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO
A carga horária do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais está organizada da
seguinte forma:
COMPONENTES CURRICULARES

CARGA HORÁRIA TOTAL

Disciplinas obrigatórias

1680h

Disciplinas optativas (carga horária mínima)

480h

Estágio Curricular Supervisionado

420h

Atividades Complementares

220h

Trabalho de Conclusão do Curso

60h

Total

2860h

Cada crédito teórico equivale a 15 horas aula e cada crédito prático equivale a 30
horas aula.

INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO
As disciplinas obrigatórias e optativas serão oferecidas de acordo com a matriz
sugerida, considerando os termos estabelecidos e os pré-requisitos definidos:
Para conclusão do curso você deverá ter concluído (com aprovação) todos os
Componentes Curriculares descritos como obrigatórios no ementário do curso, bem
como um quantitativo de disciplinas optativas, estágio supervisionado e trabalho de
conclusão e curso.

SECRETARIA DE ENSINO
Localizada no prédio do Centro de Ciências Humanas. Horário de atendimento:
das 09 às 15hs.
Visite o nosso site: http://www.unirio.br/cch/cienciassociais

REGISTRO ACADÊMICO
O registro é o seu número de matrícula na UNIRIO. Toda a documentação durante
o Curso vai incluir este número. Mantenha-o sempre com você. Ele é o seu documento de
identidade na UNIRIO. Vamos tomar como exemplo a Matrícula nº 2015.1.315.XXX e
tentar compreender a sua composição:
• 2015 – corresponde ao ano de ingresso na UNIRIO.
• 1 – corresponde ao semestre letivo de sua entrada na UNIRIO. No curso de
Ciências
Sociais a entrada é sempre no primeiro semestre.
• 315 – corresponde ao código do curso de Licenciatura em Ciências Sociais.
• XXX – corresponde à sua classificação no ENEM ou à sequência de inclusão no
sistema de registro acadêmico – SIE.

INSCRIÇÃO E TRANCAMENTO DE DISCIPLINAS
Ao ingressar na UNIRIO, acesse o Portal de identificação e preencha o campo de
identificação com o número do CPF e o campo senha com a data de nascimento. Após o
acesso, selecione a opção Solicitação de Matrícula WEB. Selecione as disciplinas
escolhidas. Selecione os dias e horários. Por fim, imprima seu comprovante de solicitação
de inscrição nas disciplinas.
Quando você ingressa na UNIRIO quem faz a sua primeira inscrição em disciplinas
é a coordenação do curso. A partir do segundo período você organiza o seu próprio
horário, preservando o mínimo de 3 disciplinas por período. Você tem direto a 4 e não mais
do que 4 trancamentos gerais de matrícula (alternados ou continuados), onde cada TM
corresponde a um semestre letivo.
Em cada período letivo é obrigatório inscrever-se, no mínimo, em 3 disciplinas e
permanecer nelas inscrito. Portanto, ao inscrever-se em apenas 3 disciplinas você não
poderá trancar nenhuma (TD), mas poderá trancar se tiver mais de três inscrições,
observando os prazos definidos no Calendário Acadêmico.
Poderá, no entanto, fazer o trancamento total de disciplinas que equivale ao
trancamento do semestre (TM). Neste caso, findo o semestre é preciso inscrever-se
regularmente em disciplinas ou solicitar novamente o trancamento do semestre, o que
pode ser feito apenas 4 vezes (semestres alternados ou continuados).

No momento em que passa a fazer sua própria matrícula, o(a) estudante deve
tomar o cuidado para tentar não desorganizar sua própria grade. Isso ocorre quando
matérias obrigatórias para determinado período são deixadas para ser feitas mais tarde.
É preciso lembrar que a oferta das disciplinas é feita em função da turma original,
ou seja, a direção da escola se compromete a organizar as turmas de maneira que as
disciplinas obrigatórias não se choquem.
Portanto, é necessário, antes de se matricular, obter o máximo de informações a
respeito das disciplinas.
OBS: Passos principais para acessar o Portal do Aluno: primeiramente acesse o
Portal de Identificação (http://id.unirio.br/login) e siga as instruções para criação da sua
conta.

INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE DISCIPLINAS
Você ainda pode incluir ou excluir uma determinada disciplina, depois de iniciado o
período letivo. Porém, isso tem um período restrito para ser feito. Consulte o Calendário
Acadêmico e verifique os prazos. Se o seu pedido de inscrição for rejeitado pelo sistema
por falta de vagas, procure a coordenação do curso e veja o que pode ser feito em cada
caso.

OS PRÉ-REQUISITOS
São disciplinas cujo conteúdo programático é indispensável à compreensão de
outra(s) disciplina(s). Logo, a palavra pré-requisito já diz que há uma disciplina anterior à
outra, que você precisa cumprir para seguir adiante. Ou seja, se uma disciplina é prérequisito de outra, ela deve, obrigatoriamente, ser cursada antes daquelas que lhe são
subsequentes. Assim, se você tem no seu curso disciplinas que são pré-requisitos de
outras, cuide de cumpri-las com êxito para seguir no curso com tranquilidade.
Por exemplo, você vai ouvir dos seus colegas:
– Eu estou “preso” porque fiquei reprovado em Introdução à Sociologia, que é prérequisito para Sociologia I. Veja como é importante verificar, atentamente, as disciplinas
que são pré-requisitos, principalmente quando elas estão encadeadas “prendendo” várias
outras ao longo do curso. O currículo do curso de Ciências Sociais – Licenciatura possui
poucas disciplinas, que são pré-requisitos:
•

Introdução à Sociologia é pré-requisito de: Teoria Sociológica I, Teoria Sociológica
II, e Sociologia Contemporânea.

•

Introdução à Antropologia é pré-requisito de Antropologia I; Antropologia II e
Antropologia contemporânea.

•

Você só poderá se inscrever na disciplina TCC I depois de ter cumprido os
componentes curriculares:
- HFC0033 Metodologia Qualitativa Aplicada às Ciências Sociais
- HFC0032 Metodologia Quantitativa Aplicada às Ciências Sociais

•

Você só poderá se inscrever na disciplina TCC II depois de aprovado em TCC I.

•

Você só poderá se inscrever nas disciplinas de estágio, após ser aprovado na
disciplina HFE0003 Psicologia da Educação ou na disciplina HFE0051 Psicologia e
Educação.

PRAZO MÁXIMO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO
É o maior tempo que você tem direito de permanecer na Universidade para finalizar
o seu curso, concluindo todas as disciplinas, estágios e trabalho final de Curso. O prazo
médio de integralização do Curso de Ciências Sociais – Licenciatura é de 8 períodos.
Os prazos mínimo e máximo são regulados por Resolução aprovada pelo
CONSEPE. Procure ver, junto à Coordenação do Curso, em que condições você terá esse
direito e quais os procedimentos necessários para esta solicitação.

ATIVIDADES COMPLENTARES
Você deverá cumprir, além de sua carga horária no curso regular, 220 horas de
outras
atividades
acadêmico-científico-culturais,
denominadas
Atividades
Complementares.
Essas atividades podem ser enquadradas em quatro grandes eixos:
•
•

•
•

Atividades de iniciação à docência e pesquisa (atividades de pesquisa, iniciação
científica, participação em grupos de estudos, programas internos da UNIRIO)
Atividades de formação profissional-acadêmica (participação em eventos científicos
como congressos, palestras, seminários e afins, cursos de extensão universitária e
cursos acadêmicos).
Produção científica (apresentação de trabalhos em eventos).
Vivência profissional (estágios).

TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO
Os componentes curriculares obrigatórios TCC I e TCC II são as disciplinas nas
quais ocorre o desenvolvimento da monografia, sob a supervisão de um docente,
preferencialmente membro do Colegiado do curso. Ao seu término, a monografia deverá
ser defendida oralmente diante de uma banca formada pelo(a) orientador(a) e um ou dois
docentes convidados.

SISTEMA DE APROVAÇÃO NAS DISCIPLINAS
O regimento da UNIRIO, no seu Art.95, §1o., prevê que será dispensado da prova
final o aluno que obtiver nas avaliações parciais média igual ou superior a 7,0 (sete).
O § 2o. deste mesmo artigo pontifica que “os alunos não aprovados nos termos do
parágrafo anterior [§1o.], que alcançarem média igual ou superior a 4,0 (quatro), submeterse-ão ao término do período a uma prova final, abrangendo todo o conteúdo programático
da disciplina, sendo aprovados aqueles que obtiverem, entre a nota da prova final e a
média das notas das avaliações parciais de aprendizagem, média igual ou superior a 5
(cinco).”.
O §3o. dá que: “não será admitido à prova final o aluno cuja média das avaliações
parciais de aprendizagem for inferior a 4 (QUATRO)”.

- ATENÇÃO:
≥ 7,0 - Aprovação sem prova final
entre 4,0 e 6,99 - Prova final
< 4,0 - Reprovação direta.
•
•

Após a prova final, são aprovados os alunos que obtiverem média ≥ 5,0.
A média final para os alunos que fazem prova final é calculada da seguinte forma:

onde MF = Média Final, MP = Média Parcial e PF = Prova Final
Pelo Art.95, §4o. todo aluno tem direito a fazer prova de segunda chamada no
caso de impedimento no dia e horário previamente marcado pelo professor. Nesse caso o
aluno tem que comprovar o motivo alegado para a ausência (por exemplo, atestado
médico, no caso de doença) e pedir a segunda chamada no prazo máximo de 48 horas
depois de realizada a prova em primeira chamada. A segunda chamada será realizada até
8 dias após a realização da primeira chamada.
Art. 6o. – Será considerado inabilitado, na disciplina, o aluno que: a) obtiver nas
avaliações de aprendizagem, realizadas no período letivo, média aritmética inferior a 4
(QUATRO); b) MÉDIA ARITMÉTICA FINAL referida no § 2o. ou no § 4o. , quando for o
caso, deste artigo, inferior a 5 (CINCO); c) Deixar de comparecer a mais de 25% (vinte por
cento) da carga horária da disciplina, ressalvados os casos previstos em legislação
específica.

REPROVAÇÃO POR FALTA
Ocorre se você não comparecer a mais de 25% da carga horária da disciplina. A
reprovação por falta também é computada no cálculo do coeficiente de rendimento
acumulado.
Logo, a reprovação por falta também abaixa o valor do CR, pois no
denominador da fração que calcula o CR ficam os créditos desta disciplina, somados aos
créditos das outras nas quais ele se matriculou (conferir na tabela de cálculo disponível
neste manual). Assim, no numerador a nota obtida (ZERO) será multiplicada pelos créditos
dela, o que dará, evidentemente,em resultado zero. Isso implica no abaixamento do CR do
semestre e, pois, do CR geral.

JUBILAMENTO
Cuidado para não perder a sua vaga! Consulte a coordenação do curso sobre as
regras estabelecidas na Resolução específica aprovada pelo Consepe.

COMISSÃO DE MATRÍCULA / ORIENTAÇÃO ACADÊMICA
Comissão de apoio à Coordenação do curso, responsável por orientar os
estudantes com relação ao aproveitamento de disciplinas cursadas em outras instituições,
isenção de disciplinas, e outras questões de interesse dos estudantes.

PRORROGAÇÃO DE CONCLUSÃO
A prorrogação da duração do curso deve ser solicitada, em últimas circunstâncias,
na secretaria do curso. Obrigatoriamente ela deve ser solicitada no 7º período de curso.
Consultar a Resolução CONSEPE sobre Jubilamento.

REGULARIZAÇÃO DE DISCIPLINAS FEITAS EM OUTRAS INSTITUIÇÕES
DE ENSINO SUPERIOR
Os estudantes da UNIRIO podem fazer disciplinas em outras Instituições de Ensino
Superior desde que as ementas e cargas horárias dos cursos sejam equivalentes à
oferecida no nosso centro. Consulte a Coordenação do Curso sobre estas oportunidades.

TRANSFERÊNCIA E FORMAS EXCEPCIONAIS DE INGRESSO:
Anualmente a UNIRIO púbica um edital para preenchimento de vagas ociosas.
Esse edital permite aos estudantes regularmente matriculados a transferência interna para
outro curso da Unirio.
O edital de vagas ociosas abre vagas, também, para portadores de diplomas de
graduação e transferência externa para alunos regularmente matriculados em outras
instituições de ensino superior.

BOLSAS E OPORTUNIDADES
A UNIRIO oferece bolsas e oportunidades diversas, sempre a partir de editais
específicos publicados pelas Pró-reitorias (PROGRAD, PRAE, PRPG, EXTENSÃO).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programas de Iniciação Científica, de Monitoria, de Extensão, dentre outros.
Programa de Mobilidade Acadêmica, que possibilita ao estudante cursar
componentes curriculares em outra instituição de ensino conveniada, por até dois
semestres letivos;
Programa de Mobilidade Internacional, que oferece a possibilidade de participação
em experiências nas áreas de ensino, pesquisa e extensão ofertadas por
instituições de ensino superior do cenário internacional conveniadas;
Ciência sem Fronteiras, para que estudantes de áreas específicas cursem
disciplinas e participem de estágio no exterior;
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), que concede
auxílio a alunos de cursos de licenciatura;
Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), que oferece
oportunidades de formação superior a cidadãos de países em desenvolvimento
com os quais o Brasil mantém acordos educacionais e culturais;
Programa de Acompanhamento Discente de Graduação (Pradig), destinado a
fomentar a implantação de conhecimentos adquiridos pelo discente, no decorrer de
seu curso de graduação na UNIRIO;
Auxílio alimentação, auxílio-moradia e bolsa de incentivo acadêmico, voltados a
discentes em situação de vulnerabilidade social;
Bolsas de ensino (monitoria).
Link para mais informações: http://www.unirio.br/dae/editais-bolsas-e-auxilios

- INFORMAÇÕES ÚTEIS -

TRANSPORTE INTERCAMPI
•
→

Manhã: Ônibus Urbano I
Central do Brasil (saída na R. General
Caldwell com Av. Presidente Vargas 7h20min)
→ Instituto Biomédico (7h30min)
→ CCJP (Estação do Metrô da R. São
Clemente)
→ Campus 296
→ Campus 458
(previsão de chegada às 8:00h).

•
→
→
→
→
→
→
→
→

Tarde: Ônibus urbano I
Campus 458 (saída 16:00h)
Botafogo (primeiro ponto de ônibus)
Praça XV (16:30)
Central do Brasil (16h 45min)
Instituto Biomédico (17:00h)
Santa Barbara
CCJP (Metrô de Botafogo, 17:30)
Campus 458 18h.

•
→
→
→
→

Noite: Ônibus urbano I
Campus 458 (saída às 17h25min)
Campus 296
Central do Brasil (18:00h)
Estação do Metrô São Cristovão
(18h10min)
→ HUGG (18h20min)
→ Instituto Biomédico (18h30min)
→ CCJP (Estação do Metrô da R. São
Clemente -19h)
→ Campus 296
→ Campus 458
(previsão de chegada às19h20min).
•
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Noite: Ônibus Urbano II
Campus 458 (saída às22h10min)
Campus 296
Campus CCJP- Praia do Flamengo
Praia de Botafogo
Central do Brasil
Metrô São Cristovão
Praça Saens Peña
Campus 296
Campus 458.

Outras linhas e horários:
http://www.unirio.br/dae/transporteintercampi

BIBLIOTECA CENTRAL
Para atender aos cursos de graduação
e pós-graduação do campus a BC possui
acervo voltado para as áreas de teatro,
música,
letras,
humanidades,
arquivologia,
biblioteconomia,
museologia,
pedagogias,
turismo,
história, informática e biociências.
Conta ainda com a BIJU - Biblioteca
Infanto-juvenil que também atende ao
público externo.
Para poder usufruir dos serviços da
Biblioteca basta apresentar documento
oficial
de
identidade
com
foto,
comprovante de residência, carteira de
estudante ou declaração de matrícula.
Alunos de graduação podem fazer
empréstimo de até 3 obras por um
período de 7 dias corridos.
A Renovação de empréstimo pode ser
feita pessoalmente ou pelo site
(http://www.unirio.br/bibliotecacentral)
O sistema enviará aviso para a
devolução.
É importante prestar atenção a este
aviso pois em caso de atraso na
devolução, além de estar impedindo o
empréstimo da obra para outro usuário,
você ficará impossibilitado(a) de solicitar
empréstimo pelo dobro de dias do
atraso.
A BC conta com rede wi-fi. E
laboratório de informática Santander,
onde é possível utilizar os computadores
com acesso à internet de 15h às 19h.
Você pode utilizar os scanners
planetários da BC para fazer cópias de
até 20 páginas, conforme a Lei de Direito
Autoral.
Horário de funcionamento: de 2ª a 6ª
feira de 9h as 21h

RESTAURANTE ESCOLA
Horário de funcionamento:
De 2ª a 6ª feira
- Café da manhã: de 7h as 8h
- Almoço: de 11h as 14h
- Jantar: de 17h as 19h
Preço para alunos de graduação:
R$ 3,00 (três reais)
Para ter acesso ao Restaurante
Escola é necessário apresentar a
carteira de estudante, que pode
ser impressa pelo Portal de
Identificação
(http://id.unirio.br/login).
Caso não haja foto na carteira
de
estudante
também
é
necessária a apresentação de
documento de identidade com
foto.
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO
A PRAE - Pró-reitoria de
Assuntos Estudantis oferece apoio
psicológico
que
pode
ser
solicitado
pessoalmente,
por
telefone ou e-mail.
Tel.: 2542-8692
E-mail: psicologia.dae@unirio.br
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
GAFRÉE & GUINLE
Você,
como
aluno
(a)
regularmente matriculado (a) na
UNIRIO, tem direito à assistência
à saúde no HUGG.
O Hospital está localizado na
Rua Mariz e Barros, 775. Tijuca.
Tel.: (21) 2264-5317 / 2264-531.
Procure fazer sua inscrição no
Hospital.

FLUXOGRAMA DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS ( ANEXO I )
1º Período

2º Período

3º Período

4º Período

5º Período

6º Período

7º Período

8º Período

Formação do
Pensamento
Moderno (60h/4cr)

Ciências Sociais
no Brasil I
(60h/4cr)

Ciências Sociais
no Brasil II
(60h/4cr)

Estudos Culturais
e comunicação
(60h/4cr)

Estudos em
Políticas Públicas
(60h/4cr)

Optativa
(60h/4cr)

TCC1 (30h/2cr)

TCC2 (30h/1crp)

Introdução à
Sociologia (60h/4cr)

Teoria
Sociológica I
(60h/4cr)

Teoria
Sociológica II
(60h/4cr)

Sociologia
Contemporânea
(60h/4cr)

Estudos em Teoria
Social (60h/4cr)

Optativa
(60h/4cr)

Optativa
(60h/4cr)

Optativa (60h/4cr)

Introdução à
Antropologia
(60h/4cr)

Antropologia I
(60h/4cr)

Antropologia II
(60h/4cr)

Antropologia
Contemporânea
(60h/4cr)

Estudos Urbanos
(60h/4cr)

Libras (60h/4cr)

Optativa
(60h/4cr)

Introdução à
Filosofia (60h/4cr)

Psicologia e
Educação
(60h/4cr)

Didática
(60h/4cr)

Dinâmica e
Organização
Escolar (60h/4cr)

Sociologia e
Educação (60h/4cr)

Metodologia do
Ensino de
Ciências Sociais
(120h = 60h/4cr
teóricas; 60
h/2crp práticas)

Optativa
(60h/4cr)

Introdução ao
Pensamento Político
(60h/4cr)

Metodologia
Quant. Aplicada
às C. Sociais
(60h/4cr)

Metodologia
Qualit. Aplicada
às C. Sociais
(60h/4cr)

Estudos em
Memória Social
(60h/4cr)

Prática de Pesquisa
e Projetos (60 h
práticas/2cr)

Optativa
(60h/4cr)

Optativa
(60h/4cr)

Estágio Superv. I
(90h/2crp e 2crt)

Estágio Superv.
II
(90h/2crp e
2crt)

Estágio Superv.
III
(90h/2crp e 2crt)

Pré-requisitos
Disciplinas Pedagógicas
Estágio Supervisionado

Estágio Superv. IV
(150/4crp e 2crt )

