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Nesse  documento,  apresentamos  as  dúvidas  e  questionamentos  mais  frequentes  dos
estudantes de Física 1. Leiam o Guia do Estudante para outras informações.

Quais são os prazos para trancamento?
Consulte a página da PR1 para verificar o calendário - https://graduação.ufrj.br/

Minha inscrição está com o aviso “previsão pendente”, o que faço?
Em geral,  o aluno deve ignorar esse aviso.  Nas turmas semipresenciais,  isso ocorrerá por
causa do número de alunos ser maior que a lotação sala. Em geral, esse aviso é removido
antes da P1.

Minha inscrição não está com o aviso de “inscrição normal”, o que faço?
Se houver qualquer observação na inscrição do aluno, exceto “previsão pendente”, ele precisa
regularizar a inscrição para que o professor possa lançar a nota. As notas dos alunos que não
tiverem com a inscrição normal não serão divulgadas.

Não consegui vaga na turma que fiz inscrição, o que faço?
Contabilizando todas as turmas, o número total de vagas oferecido é maior do que o número de
alunos. Portanto, sigam os seguintes conselhos:
- os alunos não calouros não devem se inscrever nas turmas identificadas para calouros
-  as  turmas presenciais  têm vagas limitadas,  portanto,  caso você tenha tido  sua inscrição
recusada, peça alteração para uma turma semipresencial.
- só há prioridade para vagas em turmas presenciais para os alunos dos cursos que não fazem
Física 1 como calouros.

Quando posso pedir abono de faltas?
Não  existe  abono  de  faltas  no  ensino  superior,  exceto  se  o  aluno  for  reservista  ou  com
representação na CONAES. Consulte o Guia do Suporte ao Calouro (https://graduação.ufrj.br/)
para mais informações. 
Porém, a coordenação de Física 1 aceitará o pedido de abono de faltas quando aprovado pela
coordenação do curso de origem do aluno até a data da realização da P3. 
Lembramos que para o aluno ser aprovado por frequência ele pode ter faltas no máximo em
25% das aulas.

Posso assistir aula em outra turma e pedir para transferir a presença?
Não.  O estudante  deve assistir  aula  na turma na  qual  ele  está  inscrito  no SIGA.  Não  há
transferência de presença entre turmas.

Estou matriculado em uma turma semipresencial, o que isso significa?
As turmas semipresenciais têm aulas como as outras. Porém, a frequência é aferida por meio
de atividades no AVA seguindo o cronograma divulgado na página da disciplina.



Perdi  o prazo para responder uma atividade ou teste no AVA,  há alguma maneira de
repor?
Não. Os testes e atividades no AVA ficam disponíveis por um prazo adequado como divulgado
no  cronograma no início  do semestre.  A única  exceção  é  se houver  um problema com o
servidor do AVA próximo ao término do prazo.

Não recebo email do AVA, por que?
Em geral o email do hotmail bloqueia os emails do AVA. Tente resolver essa questão com o
suporte do AVA.

Como é feita a correção e a análise de pedido revisão da minha prova?
As  provas  são  corrigidas  pelos  professores  da  equipe.  Como os  pacotes  das  provas  são
organizados em ordem alfabética, em geral,  não será seu professor que corrige sua prova.
Após a vista, o aluno que fizer o pedido de revisão, terá a sua prova revista por um professor
diferente do que a corrigiu. A nota da prova após a revisão não será mais alterada pela equipe
de Física 1.

Quais são os critérios da correção?
Os critérios de correção são decididos pela equipe. A correção levará em conta a clareza da
resposta, o desenvolvimento do raciocínio e os conceitos de Física utilizados. Esses pontos
são mais importantes do que obter a resposta final correta.
Lembramos que os gabaritos das questões discursivas das provas são disponibilizados para
servir de guia para o aluno.

Preciso de algum documento para realizar a segunda chamada?
Sim, apenas alunos que tenham justificativa médica poderão fazer a Segunda Chamada. 

Estou inscrito regularmente no SIGA, mas não vejo a disciplina no AVA, o que faço?
A inscrição no AVA é independente da inscrição no SIGA. O aluno precisa fazer a inscrição na
sala da disciplina do AVA como explicado no Guia do Estudante.

Estou com inscrição irregular no SIGA, posso fazer os testes e atividades no AVA?
Sim, a inscrição no AVA é independente da inscrição no SIGA. O aluno pode fazer a inscrição
na sala da disciplina do AVA como explicado no Guia do Estudante, e, realizar as atividades
enquanto regulariza a situação no SIGA.

Quando são as provas, os testes e atividades no AVA?
O cronograma da disciplina contém todas as datas de provas, testes e atividades. Ele está
disponível desde o início do semestre.

Meu nome não está listado para fazer uma prova, o que faço?
Em todas as provas, há uma sala indicada para os alunos que não foram listados fazer a prova.
Dirija-se a essa sala.
Não são listados os alunos com situação irregular no SIGA. Em geral, também listamos apenas
os alunos que respondem a enquete de realização da prova.


