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ALUNO ESPECIAL 2020-2 

CONDIÇÕES GERAIS: 

1. O aluno poderá cursar até 02 (duas) disciplinas na modalidade Aluno Especial. 

2. Conforme determinado pela CPGP em 13/07/2020, o número de alunos especiais não poderá 

ser superior ao número de alunos regularmente inscritos na disciplina. O professor deverá 

observar o número de alunos regulares inscritos através da pauta emitida pelo sistema. 

3. O período de inscrição será de 07/12/2020 a 18/12/2020. 

 

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 

I. Solicitar autorização por e-mail ao professor responsável pela disciplina. Ele deverá manifestar 

a concordância em resposta também por e-mail.  

II. Estes e-mails deverão ser salvos (PDF OU PRINT DE TELA) em arquivo único, que deverá ser 

anexado ao Formulário de Inscrição para Aluno Especial. 

III. Durante o período de inscrição (de 07/12/2020 a 18/12/2020), o aluno especial deverá 

acessar o site da secretaria de Pós-Graduação (www.letras.ufrj.br/pgletras), preencher o 

Formulário de Inscrição para Aluno Especial e anexar os seguintes documentos: 

 e-mail com a concordância do professor (descrito nos itens I e II) 

 Para disciplinas de Mestrado: diploma e histórico de Graduação OU declaração de 

matrícula ativa (regular) em curso de nível Mestrado. 

 Para disciplinas de Doutorado: diploma e histórico de Mestrado OU declaração de 

matrícula ativa (regular) em curso de nível Doutorado. 

 

OBSERVAÇÕES:  

A declaração de matrícula deve conter assinatura e carimbo (do coordenador do curso ou da 

secretaria acadêmica) OU deve conter assinatura eletrônica (com código para autenticação). 

O e-mail com autorização do professor responsável pela disciplina é indispensável. 

Alunos com matrícula ativa em curso de Mestrado podem cursar disciplinas em nível de 

Mestrado apenas. 

http://www.letras.ufrj.br/pgletras
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Alunos com matrícula ativa em curso de Doutorado podem cursar disciplinas em nível de 

Doutorado. 

Após concordância do professor responsável pela disciplina o aluno já deve assistir às aulas 

regularmente. A conferência dos documentos e da alocação dos alunos por turma será feita 

logo após o término do período de inscrição, num prazo de até 30 dias. 

Caso o aluno não consiga a vaga por pendência de documentação ou lotação da turma, poderá 

continuar assistindo às aulas como OUVINTE, se o professor estiver de acordo. Nesse caso não 

haverá formalização da inscrição e o aluno não terá direito à declaração ao final do curso.  


