
CONTAGEM DE CRÉDITOS (LEITURA DO BOA) 

O BOA divide-se em três seções: 

1. Atividades Acadêmicas Obrigatórias – disciplinas pré-definidas do curso de História que o aluno deve cursar 

2. Atividades Acadêmicas de Escolha Condicionada – disciplinas do curso de História cursadas pelo aluno conforme 

escolha do mesmo 

3. Atividades Acadêmicas de Livre Escolha - disciplinas escolhidas livremente pelo aluno em quaisquer cursos da 

UFRJ 

As seções “Atividades Acadêmicas 

Obrigatórias” e “Atividades 

Acadêmicas de Escolha Condicionada” 

são divididas em duas colunas. Do lado 

esquerdo, têm-se as disciplinas 

existentes no currículo de História (em 

vermelho); do lado direito, são 

registradas as que foram cursadas pelo 

aluno (em verde). 

 A seção “Atividades Acadêmicas de 

Livre Escolha” não segue esse padrão 

de organização em função de seu 

caráter livre. 

 

Ao final de cada seção, à 

esquerda, estão estabelecidos o 

total de créditos a serem 

cumpridos obrigatoriamente pelo 

aluno. Na mesma linha, à direita, 

são contabilizados os créditos que 

o aluno já cursou e quanto falta a 

cumprir. 

 

 

 

OBS¹.: Como livre escolha, podem ser cursadas quaisquer disciplinas da UFRJ, inclusive do curso de História. Neste 

caso (de cursar disciplinas de História como livre escolha), as disciplinas aparecerão no elenco de escolha 

condicionada. Assim, todo o crédito que ultrapasse a quantidade mínima exigida para a colação de grau (no caso, 32 

créditos) é contabilizado como livre escolha. 

Exemplo: No caso abaixo, o aluno cumpriu a quantidade mínima exigida (32 créditos), sobrando ainda 5 (cinco) 

créditos. Esta sobra é, então, contabilizada como livre escolha.  



OBS².: A maioria dos alunos cursam as disciplinas de obrigatórias para colar grau em Licenciatura ainda durante o 

vínculo de Bacharelado. A conseqüência disto é que tais disciplinas, quando cursadas, são elencadas na seção de 

“Atividades Acadêmicas de Livre Escolha” do BOA. Elas, porém, NÃO PODEM SER CONTABILIZADAS PARA A COLAÇÃO 

DE GRAU NO BACHARELADO, pois, futuramente, serão contabilizadas para a colação de grau na Licenciatura. As 

disciplinas que se enquadram nesta situação seguem abaixo descritas.  COM EXCEÇÃO DESSAS DISCIPLINAS, TODAS 

AS DEMAIS QUE APARECEREM NA SEÇÃO “ATIVIDADES ACADÊMICAS DE LIVRE ESCOLHA” PODEM TER SEUS 

CRÉDITOS CONTABILIZADOS PARA A COLAÇÃO DE GRAU NO BACHARELADO EM HISTÓRIA. 

CURRÍCULOS ANTIGOS  CURRICULOS NOVOS 

• EDA592 Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º e 2º 
graus  

• EDA234 Educação Brasileira 

• EDD616 Didática Geral • EDD241 Didática  

EDF333 Sociologia da Educação  
EDF240 Fundamentos Sociológicos da 
Educação 

• EDF526 Psicologia da Educação I  
• EDF245 Psicologia da Educação  

• EDF527 Psicologia da Educação II  

• EDF543 Fundamentos Filosóficos da Educação  
• EDF120 Filosofia da Educação no Mundo 
Ocidental 

• Didática Especial I 

• Didática Especial II 

• Prática de Ensino e Estágio Supervisionado (Requisito Curricular Suplementar – RCS) 

  

Exemplo: No caso abaixo, a única disciplina que pode ser realmente considerada de livre escolha e contabilizada para 

a colação de grau no Bacharelado é “Introdução à Ciência Política”. As demais são obrigatórias para a colação de grau 

na Licenciatura. 

  

 


