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A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) abrirÃ¡ inscriÃ§Ãµes no prÃ³ximo dia 6 para
transferÃªncia externa facultativa e isenÃ§Ã£o do concurso de acesso para o segundo
semestre de 2016. Ao todo, sÃ£o ofertadas 441 vagas para a primeira modalidade e 248 para
a segunda.
Para se inscrever, os interessados devem acessar a pÃ¡gina da internet, atÃ© Ã s 16h do dia
13, e escolher uma opÃ§Ã£o de curso. Em seguida, serÃ¡ preciso entregar os documentos
necessÃ¡rios nas instÃ¢ncias acadÃªmicas. NÃ£o serÃ¡ cobrada taxa de inscriÃ§Ã£o.
Somente alunos regularmente matriculados no ano letivo de 2016 em cursos de graduaÃ§Ã£o
no Brasil podem participar da transferÃªncia facultativa. Entre os documentos necessÃ¡rios,
estÃ£o histÃ³rico escolar oficial, cÃ³pia da identidade e comprovaÃ§Ã£o de estar matriculado.
AlÃ©m disso, o candidato precisa estar aprovado em disciplinas do curso de origem com 70%
do conteÃºdo e da carga horÃ¡ria das disciplinas dos dois primeiros perÃ-odos. Outra
exigÃªncia Ã© ter o nÃºmero de perÃ-odos cursados inferior ao recomendado para
integralizaÃ§Ã£o.
HÃ¡ oportunidades para a graduaÃ§Ã£o em Astronomia (5), CiÃªncias MatemÃ¡ticas e da Terra
(25), CiÃªncias Sociais (8), Arquitetura e Urbanismo (8), FarmÃ¡cia (7), Engenharia
MetalÃºrgica (8) e CiÃªncias EconÃ´micas (5).
JÃ¡ para isenÃ§Ã£o do concurso de acesso, serÃ£o aceitas exclusivamente as inscriÃ§Ãµes
dos candidatos que jÃ¡ tenham diploma de curso de educaÃ§Ã£o superior. AlÃ©m disso,
precisam ter condiÃ§Ãµes de serem dispensados de, no mÃ-nimo, 20% do conteÃºdo e da
carga horÃ¡ria do total do curso desejado na UFRJ. No caso da documentaÃ§Ã£o, tambÃ©m
sÃ£o pedidos cÃ³pia da identidade, e programas oficiais das matÃ©rias cursadas.
Entre os cursos oferecidos, estÃ£o: CiÃªncias Atuariais (2), Pintura (6), Medicina (6), Filosofia
(2), HistÃ³ria (3), Defesa e GestÃ£o EstratÃ©gica Internacional (8), RelaÃ§Ãµes Internacionais
(3), Engenharia de Bioprocessos (4) e DanÃ§a (3).
A primeira etapa Ã© constituÃ-da por uma prova de RedaÃ§Ã£o, com duraÃ§Ã£o de uma hora
e trinta minutos. A segunda, por uma etapa especÃ-fica. As duas vÃ£o ocorrer na mesma data:
6 de julho, em horÃ¡rio e local a serem definidos. Os resultados saem no dia 18, no endereÃ§o
eletrÃ´nico da UFRJ.
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