UFRJ / FACULDADE DE LETRAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS (LETRAS VERNÁCULAS)
ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS
LINKS IMPORTANTES:
Primeiro acesso ao SIGA e à Intranet: http://www.letras.ufrj.br/pgletras/PrimeiroSIGA.pdf
Pedido de inscrição em disciplinas: http://www.letras.ufrj.br/pgletras/roteiroparanovainscricao.pdf
Ementas do Programa: http://www.letras.ufrj.br/posverna/ementas.htm
Regulamento do Programa: http://www.letras.ufrj.br/posverna/Regulamento%20atual.pdf
ALUNOS QUE NÃO CUMPRIRAM O TOTAL DE CRÉDITOS DE AULAS PRESENCIAIS
1. Fazer a seleção das disciplinas entre as oferecidas, levando em conta que NÃO É POSSÍVEL FAZER A
INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS DE MESMO CÓDIGO QUE OUTRA JÁ CURSADA. Consulte seu histórico
antes de fazer as inscrições!
2. O aluno pode cursar até duas disciplinas fora do Programa, em outro Programa da própria universidade ou
em outra universidade. Deve verificar o número de horas da disciplina, para saber se, após terminados o
número de disciplinas necessárias, precisa fazer a inscrição em Leitura Orientada (LEV721, para o
Mestrado e LEV856, para o Doutorado), disciplina de complementação de carga horária não presencial, que
tem como exigência a participação em evento da área com apresentação de trabalho ou publicação em
periódico também da área.
3. Para os alunos que solicitaram bolsa de estudo, é preciso estar atento ao número de disciplinas mínimo a
cursar em cada semestre, para não inviabilizar sua candidatura, caso possa ser contemplado com a bolsa
(consideradas a disponibilidade de bolsas e a classificação do aluno). O link para a Resolução de bolsas é
http://www.letras.ufrj.br/posverna/Resolucao%20de%20Bolsas_10_fev_2014.pdf.
4. É preciso atentar também para o número de disciplinas obrigatórias (na área de concentração) e eletivas:
 Mestrado – 4 (quatro) na área de concentração e 2 (duas) eletivas
 Doutorado – 6 (seis) na área de concentração e 4 (quatro) eletivas
5. Após fazer as inscrições, é preciso verificar o CRID, para conferir se tudo está correto. Após o início das
aulas, no período de alteração de inscrição, deve-se fazer nova verificação, evitando problemas futuros.
6. Para maiores informações sobre o Calendário Acadêmico, visite a página do Programa ou o link
(http://www.letras.ufrj.br/posverna/calendario.html)
ALUNOS QUE TERMINARAM O NÚMERO DE DISCIPLINAS,
MAS PRECISAM DE COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORÁRIA
1. Os alunos que cursaram disciplinas em outro Programa ou em outra universidade com carga horária menor de
60 horas e por isso precisam de complementação de 15 a 30 horas para perfazer o número de horas mínima
(360 horas para o Mestrado e 600 horas para o Doutorado), devem inscrever-se em Leitura Orientada
(LEV721, para o Mestrado e LEV856, para o Doutorado). Verifiquem seu Histórico para confirmarem o
lançamento correto das horas.
2. Essa disciplina, a partir de 2014, tem como exigência a participação em evento da área com
apresentação de trabalho ou publicação em periódico também da área. O aluno deve entregar o
comprovante ao final do período, para que seja lançado o grau na disciplina.
3. Após fazer as inscrições, é preciso verificar o CRID, para conferir se tudo está correto. Após o início das
aulas, no período de alteração de inscrição, deve-se fazer nova verificação, evitando problemas futuros.
4. Para maiores informações sobre o Calendário Acadêmico, visite a página do Programa ou o link
(http://www.letras.ufrj.br/posverna/calendario.html)
ALUNOS QUE TERMINARAM AS DISCIPLINAS PRESENCIAIS
INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS DE MANUTENÇÃO DE VÍNCULO
1. Os alunos que já cumpriram o total de horas (360 horas para o Mestrado e 600 horas para o Doutorado) –
E SOMENTE ESSES! – devem inscrever-se em Pesquisa de Dissertação (LEV708) ou Pesquisa de Tese
Doutorado (LEV808). Verifiquem seu Histórico para confirmarem o cumprimento total das horas!
2. Os alunos que não fizerem as inscrições terão suas matrículas canceladas automaticamente, mesmo tendo
terminado o número de créditos obrigatórios. Por isso, estejam atentos à necessidade de fazer regularmente a
inscrição ATÉ O PERÍODO DA DEFESA.
3. Após fazer as inscrições, é preciso verificar o CRID, para conferir se tudo está correto. Após o início das
aulas, no período de alteração de inscrição, deve-se fazer nova verificação, evitando problemas futuros.
4. Para maiores informações sobre o Calendário Acadêmico, visite a página do Programa ou o link
(http://www.letras.ufrj.br/posverna/calendario.html)

