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NOTA SOBRE FUNCIONAMENTO DO SIE E PEDIDOS DE INCLUSÃO E 
EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS 

 
 

Prezad@s estudant@s e professor@s,  
 

Por conta da pandemia e da necessidade de atendimento de todas as 
medidas tomadas em diversas Resoluções da Unirio, estamos realizando, em 
2021, a finalização de 2020.1 e, ainda teremos mais dois semestres. Com isso, 
o calendário acadêmico está bastante "reduzido" nos prazos dos 
procedimentos administrativos para atendimento das demandas e 
processamento de matrículas. Sexta=feira, 18.06, e hoje, segunda-feira, 21.06, 
estamos com dificuldades de acessar e trabalhar com o SIE. A DTIC e a 
PROGRAD são responsáveis diretas pelo Sistema, vamos aguardar e 
compreender as dificuldades. Destacamos que hoje, ao longo do dia, já 
tivemos sinais positivos da retomada do Sistema. 

É importante observar que qualquer pedido de inclusão ou exclusão de 
inscrição em disciplina será realizado apenas pelo estudante e pelo Portal, 
seguindo a data limite de 29.06.2021 (conforme prevê o calendário acadêmico 
da UNIRIO). Não é possível, neste momento, atender a pedidos que estão 
chegando por e-mail em relação à inclusão ou exclusão de disciplinas. 
Entendemos as ansiedades causadas pela não reabertura imediata do portal 
para reajuste de vagas, mas isto vai se resolver. Após a reabertura do portal, 
os estudantes devem realizar a solicitação via sistema. A coordenação e os 
docentes não atenderão pedidos desta natureza até 30 de junho, quando 
teremos, finalmente, o total de inscritos em cada componente curricular e, 
quando muito necessário, poderemos fazer algum reajuste.   

Reiteramos, portanto, que nenhum pedido de inclusão deve ser 
encaminhado diretamente por estudantes ou por professores do curso neste 
momento. É preciso que estes pedidos sejam demandados exclusivamente 
pelo Portal do estudante. Pedidos especiais, amplamente justificados, devem 
ser enviados e serão atendidos, na medida das possibilidades, apenas após 30 
de junho.   

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2021. 
Coordenações de Curso Pedagogia Vespertino e Noturno. 


