
SAID - PAE 2020.1 

PERÍODO de SAID (via ALUNO ONLINE): de 14 a 28/09/2020. 

PERÍODO DE PEDIDO DE ANÁLISE DE SAID: de 14 a 21/09/2020. 

 

O procedimento usual de SAID para reinscrição, cancelamento e até 3 substituições será 

realizado EXCLUSIVAMENTE via Aluno-Online, exceto nos seguintes casos, onde haverá 

solicitação particular de ANÁLISE de SAID: 

1. ALUNO CONSIDERADO POSSÍVEL CONCLUINTE, ou seja, aquele que possui o número 

máximo de 6 (seis) disciplinas comprovadamente para conclusão do curso no período 2020/1; 

e/ou 

2. DEMAIS ALUNOS cujo Resultado de Inscrição em Disciplinas – RID, foi a obtenção de vaga 

em MÁXIMO em 2 DISCIPLINAS, ou em NENHUMA.  

Nos casos listados acima, o aluno poderá solicitar ANÁLISE DE SAID, via formulário 

https://forms.gle/UBrkYfMDqm6fRJsn9, no período compreendido entre a 00:00h do dia 

14/09/2020 às 23:59 do dia 21/09/2020. 

O aluno deverá utilizar seu e-mail institucional da UERJ (@graduação.uerj.br) para o 

preenchimento do formulário de pedido de análise de SAID, ou e-mail de provedor externo à 

UERJ que esteja cadastrado no Aluno Online.(*) 

Neste formulário serão aceitos apenas solicitações de REINSCRIÇÃO.  

Substituição e Cancelamento serão realizados EXCLUSIVAMENTE via Aluno On Line. 

(*) Ressaltamos que a partir do próximo período letivo (2020.2), as solicitações feitas à 
secretaria deverão ser OBRIGATORIAMENTE realizadas através do E-MAIL INSTITUCIONAL DO 
ALUNO. 

 

RESPONSABILIDADE DE TODO ALUNO APÓS O SAID  

Ao término do período de processamento de SAID, é de responsabilidade de cada aluno 

conferir sua situação de inscrição em disciplinas na plataforma Aluno Online, na opção 

DISCIPLINAS EM CURSO, para se certificar da regularidade de suas solicitações deferidas. 

Após obtenção de vaga em alguma das turmas solicitadas, o aluno deverá se certificar se a 

SALA VIRTUAL da referida disciplina encontra-se acessível no seu Ambiente Virtual de 

Aprendizagem - AVA. Caso não esteja, ele deverá solicitar CHAVE DE ACESSO ao docente titular 

da disciplina, via e-mail. 

 

https://forms.gle/UBrkYfMDqm6fRJsn9

