INFORMATIVO INTERNO

EDITAL DE TROCA DE HABILITAÇÃO 2021/1

A Direção Adjunta de Graduação e a Seção de Ensino da Escola de Comunicação vêm, por
meio desta, informar a abertura de processo interno para troca de habilitação dos cursos de Comunicação Social, obedecendo aos seguintes critérios:
1 – Não há mais vagas para a habilitação em Jornalismo, que se encontra em processo de
extinção, dando lugar ao Bacharelado em Jornalismo.
2 – Não há vagas para a habilitação em Publicidade e Propaganda, que se encontra com retenção de formandos e todas as vagas ocupadas em pelo menos 7 das últimas seleções de habilitações.
3 – De acordo com a Seleção de Habilitações realizada ao final de 2020.2, há 8 (oito) vagas
disponíveis para a habilitação em Radialismo (Rádio e TV); e 22 (vinte e duas) vagas disponíveis
para a habilitação em Produção Editorial.
4 – Para solicitar a troca de habilitação, é necessário estar com matrícula ativa, a partir do
5º período, em uma das habilitações do curso de comunicação social da ECO/UFRJ.
5 – O requerente deverá preencher o requerimento específico (link aqui) e encaminhá-lo
para o e-mail da Direção Adjunta de Graduação (direcao.graduacao@eco.ufrj.br) até o dia 05 de
julho de 2021, impreterivelmente.
6 – O candidato que não anexar a documentação solicitada será eliminado do processo.
7 – Em caso de um número maior de candidatos em relação às vagas, o critério de desempate será pelo CR acumulado.
8 – O benefício da troca de habilitação somente poderá ser obtido uma única vez.
O estudante deverá estar ciente que não tem garantida a prioridade de inscrição nas disciplinas fora do período em que for alocado.
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