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EDITAL POSLETRAS Nº 02/2018 
 

 

DISPÕE SOBRE A MATRÍCULA EM DISCIPLINA ISOLADA NO 2º SEMESTRE DE 2018 

 

 

O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Letras: Estudos da Linguagem da Universidade 

Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura do processo de 

candidatura à matrícula em disciplina isolada do Curso de Mestrado em Letras para o 2º semestre de 

2018 para a seguinte oferta: 

 

 

Disciplina Professor Dia Horário 

Escritas da Memória 

PGL 104 

Profa. Dra. Janaína Patrícia Rocha de 

Paula (Estágio Pós-doc) 
3ª Feira 

14:00h às 

18:00h 

Seminários em Linguagem, 

Identidades e Cultura 

PGL 128 

Profa. Dra. Kassandra da Silva Muniz 4ª Feira 

 

À distância 

Tópicos em Linguística Aplicada 

ao ensino de línguas 

PGL 306 

Prof. Dr. Giácomo Patrocínio 

Figueiredo 

 

5ª Feira 

14:00h às 

18:00h 

Seminário de Literatura e 

Cultura 

PGL 122 

Prof. Dr. Bernardo Nascimento de 

Amorim 
6ª Feira 

14:00h às 

18:00h 

 

1. O requerimento para matrícula em disciplina isolada será recebido nos dias 10 a 13 de julho de 

2018, das 14 às 17 horas, na Secretaria do Programa de Pós-graduação em Letras. Também serão 

aceitos os requerimentos (juntamente com toda a documentação exigida) enviados por correio, 

somente através da modalidade SEDEX, que sejam postados até o dia 10 de julho. Requerimentos 

enviados por correio eletrônico não serão aceitos. 
 

2. O candidato à disciplina isolada deverá ter diploma de curso superior reconhecido pelo MEC (ou 

documento que comprove a conclusão do curso). 

 

3. Serão oferecidas 08 (oito) vagas para cada disciplina presencial e 10 (dez) vagas para a disciplina 

à distância.  

 

4. O candidato poderá matricular-se em até uma disciplina isolada do Programa a cada semestre. A 

matrícula será realizada observando-se a ordem de classificação na disciplina cuja solicitação tenha 

sido deferida.  

 

5. São necessários os seguintes documentos para requerer a matrícula em disciplinas isoladas: 

 

a) curriculum vitae, preferencialmente da plataforma Lattes-CNPq, com comprovantes 

anexados; 
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b)  comprovação de conclusão do curso de graduação (item 2 deste Edital); 

c) histórico escolar do curso de graduação; 

d) fotocópia do documento de identidade e do CPF; 

e) formulário de requerimento de matrícula devidamente preenchido (disponível  em 

www.posletras.ufop.br).   

 

6.  O resultado da seleção dos requerimentos será divulgado no dia 20 de julho de 2018, na página 

do Programa de Pós-graduação em Letras (www.posletras.ufop.br) e na Secretaria do Programa. 

Não haverá divulgação do resultado por telefone.  

 

6.1. Os candidatos selecionados deverão confirmar a sua matrícula em disciplina isolada 

nos dias 23 a 25 de julho de 2018, através do e-mail do Programa 

(posletrasufop@ufop.edu.br) ou pessoalmente, na Secretaria do Programa. Se a matrícula 

não for confirmada nesses dias, a Secretaria convocará para a matrícula imediata o 

próximo selecionado de cada lista (por telefone ou e-mail), até o preenchimento do número 

de vagas estipulado para cada disciplina.  

 

6.2. Em caso de trancamento de matrícula, poderá ser convocado o próximo requerente 

selecionado, na ordem subsequente da lista divulgada de cada disciplina, desde que o 

trancamento ocorra nas duas primeiras semanas após o início das aulas do Mestrado.   

 

7. A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Letras: Estudos da Linguagem decidirá sobre 

as questões não previstas neste Edital. 

 

8. A documentação dos candidatos não classificados deverá ser retirada na Secretaria do Programa 

de Pós-graduação em Letras: Estudos da Linguagem até o dia 31 de agosto de 2019, no horário das 

14h às 17h. Não haverá devolução via Correios. Após esse prazo os documentos serão incinerados. 

 

9. O início das aulas está previsto para 06 de agosto de 2019. 

 

Informações: 

Secretaria do Programa de Pós-graduação em Letras: Estudos da Linguagem 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS – Rua do Seminário, S/N.  

35420-000 Mariana – MG Tel: (31) 3557-9418 – e-mail:  posletrasufop@ufop.edu.br 

 

 
Prof. Dr. Clézio Roberto Gonçalves  

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Letras: 

Estudos da Linguagem  

 ICHS – UFOP 

 

 

Mariana, 17 de maio de 2018. 
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