
 

 

FACULDADE DE LETRAS 
DIVISÃO  DE PÓS-GRADUAÇÃO E 

PESQUISA 

 

1 

 

EDITAL / Nº 374 

De ordem da Diretora da Faculdade de Letras, e de acordo com a legislação em vigor, faço público, 
para conhecimento dos interessados, que estarão abertas as inscrições para o Exame de Seleção para os 
Cursos de Pós-Graduação em nível LATO SENSU (especialização) – para ingresso no 1o semestre de 2014. 
 
1. VAGAS 

 
CURSOS NÚMERO DE VAGAS 

LETRAS (LETRAS VERNÁCULAS) 
Literaturas Portuguesa e Africanas 

30 

LETRAS (LETRAS VERNÁCULAS) 
Literatura Infantil e Juvenil 

30 

LETRAS (ORIENTAIS ESLAVAS) 
Língua Árabe 

20 

 
 
2. PÚBLICO ALVO E PRÉ-REQUISITOS 

2.1 Letras Vernáculas 
- Literaturas Portuguesa e Africanas: 
Apresentação do título de Bacharel ou Licenciado 
 
- Literatura Infantil e Juvenil: 
Apresentação do título de Bacharel ou Licenciado 

 
2.2 Letras Orientais e Eslavas 

Língua Árabe: 
 Apresentação do título de Bacharel ou Licenciado, e conhecer a Língua Árabe padrão. 
 

 
3. INSCRIÇÕES 

3.1 - As inscrições serão realizadas de 27 a 31 de janeiro de 2014, no horário de 10h às 15h, 
na Secretaria de Pós-Graduação, sala F-309, Faculdade de Letras, Av. Horácio Macedo, 
2.151, Cidade Universitária, Ilha do Fundão, CEP 21941-917, Rio de Janeiro, RJ. 
a) O candidato poderá inscrever-se somente em 1(um) curso; 
b) Os Cursos são gratuitos. 

 
3.2 - As inscrições deverão ser feitas mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
a) Cópia (autenticada em cartório) do diploma de graduação ou de documento que comprove a 

colação de grau; 
Obs.: o candidato que concluiu a graduação na Faculdade de Letras da UFRJ não precisa autenticar 
a cópia do diploma, desde que apresente o documento original para conferência na Secretaria; 

b) Histórico escolar da graduação (cópia comum); 
c) Curriculum vitae (cópia comum); 
d) 01 (uma) fotografia 3x4; 
e) Ficha de inscrição devidamente preenchida (obter no site www.letras.ufrj.br/pgletras, ou na 

copiadora da Faculdade de Letras da UFRJ); 
f) Carta à Coordenadora, expondo as razões que o fizeram procurar o curso, para os candidatos ao 

Curso de Literatura Infantil e Juvenil. 
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4. PROCESSO SELETIVO 
 

O processo seletivo para ingresso nos Cursos de Pós-Graduação LATO SENSU compreende as 
seguintes etapas, de caráter obrigatório, de acordo com os respectivos cursos: 

 
Letras Vernáculas: 

I. Literaturas Portuguesa e Africanas 
a) Satisfação dos requisitos constantes dos itens 2 (dois) e 3 (três) deste edital; 
b) Avaliação escrita, análise de curriculum vitae e do histórico escolar; 
c) Entrevista por escrito: documento (elaborado pela banca), que será entregue pela Secretaria de 
Pós-Graduação no ato da inscrição do candidato, e devolvido pelo candidato no dia da avaliação 
escrita, 17/02/2014, às 13 horas. 
Obs.: Nota mínima para aprovação 07 (sete). 
 A entrega da entrevista por escrito é pré-requisito para realização da avaliação escrita. 
 
II. Literatura Infantil e Juvenil 
a) Satisfação dos requisitos constantes dos itens 2 (dois) e 3 (três) deste edital; 
b) Carta à Coordenadora do Curso, expondo as razões que o fizeram procurar o referido Curso; 
c) Avaliação escrita; 
d) Arguição do currículo vitae. 
Obs.: Nota mínima para aprovação 07 (sete). 

 
Letras Orientais e Eslavas: 

Língua Árabe 
a) Satisfação dos requisitos constantes do item 2 (dois) deste edital; 
b) Avaliação escrita; 
c) Arguição de curriculum vitae e análise do histórico escolar. 
Obs.: Nota mínima para aprovação 07 (sete). 
A coordenação do curso informa que a avaliação para ingresso no curso constará de uma tradução 
de um texto em árabe. O candidato poderá usar dicionário. Caso não possua um, pode entrar em 
contato com a coordenação do curso, previamente, para que disponibilizemos o material.  

 
 
Observação geral: A Avaliação Escrita terá a duração de 3 (três) horas. 

 
 

5. MATRÍCULA 
 

5.1. Documentação para Matrícula 
Para a efetivação da matrícula, o candidato deverá apresentar os documentos abaixo: 
a) Formulário de Registro de Matrícula LATO SENSU (será disponibilizado no site 
www.letras.ufrj.br/pgletras) 
b) Cópia da cédula de identidade; 
c) Cópia do CPF; 
d) Cópia do título de eleitor; 
e) Cópia do certificado de reservista. 
 

Obs. 1: Os documentos dos candidatos não selecionados estarão à disposição dos interessados, pelo prazo 
de 1(um) ano, a partir do término do concurso. Após esse período, serão incinerados. 
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6. CALENDÁRIO 
 
 

PÓS-GRADUAÇÃO – FACULDADE DE LETRAS / UFRJ 

EXAME DE SELEÇÃO – LATO SENSU 2014 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES 27/01/2014 a 31/01/2014 10h às 15h 

 

AVALIAÇÃO ESCRITA 

Língua Árabe  

17/02/2014 (segunda-feira) 13 horas Literatura Infantil e Juvenil 

Literaturas Portuguesa e Africanas 

 

ENTREVISTAS 

Língua Árabe 19/02/2014 (quarta-feira) 09 horas 

Literatura Infantil e Juvenil 19/02/2014 (quarta-feira) 09 horas 

Literaturas Portuguesa e Africanas 
(por escrito, junto à Avaliação Escrita) 

17/02/2014 (segunda-feira) 13 horas 

 

RESULTADO 21/02/2014 (sexta-feira) 

 

MATRÍCULA  21/02/2014 e 24/02/2014 

 
 
 
 
 

 
Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2013. 

 
 
 

___________________________________________ 
Eleonora Ziller Camenietzki 
Diretora da Faculdade de Letras 

FL / UFRJ 


