
MANUAL DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM 
DISCIPLINAS PARA ALUNOS REGULARMENTE 

MATRICULADOS/ALUNOS EXTERNOS E ALUNOS OUVINTES. 
 

• Todos os formulários de inscrição em disciplinas devem ser encaminhados 
apenas para o endereço de e-mail - ppgletrasuerj@gmail.com.  

ATENÇÃO: este endereço de e-mail do Gmail é apenas para encaminhamento de 
formulários de inscrição em disciplinas; formulários de substituição/cancelamento e 
inclusão. As outras demandas dos alunos não devem ser encaminhadas para este 
endereço de e-mail. 

• Na mensagem de e-mail que será encaminhada pelo aluno ao Programa, com o 
formulário de inscrição em anexo, no campo Assunto informar Área, se Estudos 
de Literatura ou Estudos de Língua. Esta informação é muito importante e não 
deve ser ignorada. E-mails que não estiverem com essa informação no campo 
Assunto serão devolvidos 

• Os formulários devem ser encaminhados no início do período de inscrição em 
disciplina – dia 13/03/2023. Por favor, não encaminhar antes desta data. 

• Os formulários devem ser encaminhados somente no formato pdf. Não 
aceitaremos jpeg ou outra extensão. 

• Alunos externos devem encaminhar junto com formulário de inscrição para 
aluno externo a declaração de matrícula da instituição de origem e cópias de 
identidade e cpf. 

• Alunos ouvintes devem encaminhar junto com formulário de inscrição para 
aluno ouvinte cópias de identidade e cpf,  diploma de graduação (se a disciplina 
for de Mestrado), diploma de Mestrado (se a disciplina for de Doutorado). 

• O período de inscrição de disciplinas é de 13/03/2023 a 17/03/2023. Por favor, 
consultem sempre o calendário na página do Programa. 

• Os formulários de inscrição em disciplina estão disponíveis na página do 
Programa. 

• Todos os campos do formulário devem ser preenchidos (campos de 1 a 17). 

• Informar o número de matrícula no campo 4. A matrícula é composta pela sigla 
ME + número (para mestrandos) ou DO + número (para doutorandos). 

• Os alunos devem assinar o formulário de Inscrição em disciplina. 
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• O código da disciplina (campo 12) encontra-se no quadro de disciplinas 
divulgado na página do Programa (coluna 2). 

• A turma encontra-se no quadro de disciplinas divulgado na página do Programa 
(coluna 3). 

• Alunos do Mestrado devem se inscrever apenas em disciplinas oferecidas para o 
Mestrado. 

• Alunos do Doutorado devem se inscrever em disciplinas oferecidas ao 
Doutorado. 

• Há disciplinas que são oferecidas ao Mestrado e Doutorado. 

• O campo 14 do formulário deve ser preenchido com o nome da disciplina 
(coluna 1).  Não preencher, em hipótese nenhuma, o campo 14 com o tema do 
curso. 

• Preencher no formulário o nome do professor que ministrará a disciplina. 

• As disciplinas do PPGL possuem 4 créditos (coluna 15). 

• Alunos do Programa devem se inscrever em disciplinas todo semestre para não 
perder o vínculo com o Programa. Caso não precisem cursar disciplina, se 
inscrever em Elaboração de Dissertação (caso do mestrado) ou Elaboração de 
Tese (caso do Doutorado). 

• Alunos que cursarem disciplina externa devem preencher o campo 14 com 
DISCIPLINA EXTERNA. 

• Alunos que precisem fazer o PED (Programa de Estágio Docente) devem 
preencher o campo 14 com PED. 

• No caso de Disciplina Externa e PED, não há código LET e nem nº de turma. 

Por favor consultem Manual de Procedimentos Acadêmicos e Deliberação 
022/2015 disponíveis na Página do Programa 

 

 


