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Resolução 01/2005 – resultado das modificações 
 
 
O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Letras, no uso de suas atribuições, dispõe 
sobre ajustes nos critérios de revalidação de créditos no âmbito do Programa e dá nova 
organização e redação aos seguintes itens do seu Regulamento; 
 
Art. 36. A juízo do Colegiado e ouvido o professor, será permitida a matrícula de 
interessados em disciplinas do Programa, em regime de disciplina isolada. 
 
Parágrafo Único – Para inscrever-se em disciplina isolada, o candidato deverá apresentar à 
Secretaria do Programa: 
 

a) formulário de pedido de inscrição devidamente preenchido; 
b) diploma de graduação ou documento equivalente; 
c) histórico escolar; 
d) FXUULFXOXP�YLWDH; 
e) exposição sucinta das razões do pedido. 

 
 
Art. 41. Para obtenção do grau de Mestre, o aluno deverá perfazer, no mínimo, 24 (vinte e 
quatro) créditos, assim distribuídos: 
 

a) um mínimo de 18 (dezoito) créditos em disciplinas, na proporção de 12 (doze) a 15 
(quinze) na área de concentração e de 03 (três) a 06 (seis) no domínio conexo; 

b) 06 (seis) créditos na dissertação. 
 
§ 1º A critério do Colegiado, poderão ser aceitos pedidos de aproveitamento de créditos 
obtidos em disciplinas cursadas em Programa de Pós-graduação VWULFWR� VHQVX, como 
disciplinas regulares do currículo ou como disciplinas isoladas, desde que relacionadas à 
área de concentração do aluno, até o máximo de 06 créditos. 
 
§ 2º O aproveitamento de crédito, referido no § 1º, dependerá da avaliação de um 
parecerista designado pelo Colegiado. 
 
Art. 42. Para obtenção do grau de Doutor, o aluno deverá perfazer, no mínimo, 48 
(quarenta e oito) créditos, assim distribuídos: 
 

a) um mínimo de 36 (trinta e seis) créditos em disciplinas; 
b) 12 (doze) créditos na tese. 

 
§ 1º Para integralização do número de créditos em disciplinas do Doutorado, serão 
aproveitados 18 (dezoito) créditos obtidos em disciplinas do Curso de Mestrado, 
comprovados no respectivo histórico escolar. 
 
§ 2º Para fins previstos no § 1º e caso o aluno tenho cursado um número de créditos que 
exceda o número mínimo para integralização do Mestrado, poder-se-á solicitar revalidação 
adicional para disciplinas constantes do seu histórico de Mestrado, ou cursadas 
posteriormente à conclusão deste, em regime de disciplina isolada.  



 
 
§ 3º A revalidação de crédito adicional constante do § 2º dependerá de apreciação sobre o 
teor de sua relevância para o projeto de pesquisa do solicitante, justificada por parecerista 
designado pelo Colegiado. 
 
§ 4º Por proposta do orientador, a juízo do Colegiado e até o limite de 6 (seis) créditos, 
poderão ser atribuídos créditos à produção científica de cunho acadêmico sob a forma de 
livros, ensaios e artigos publicados em periódicos especializados sobre temas ligados à 
área, de trabalhos apresentados em reuniões científicas; ou, ainda, de outras atividades 
ligadas à área realizadas pelo aluno. 
 
§ 5º Para fins previstos no § 4º, o candidato apresentará dossiê constituído da relação das 
publicações e de 01 (um) exemplar de cada trabalho publicado ou apresentado, com a 
indicação de suas republicações ou reapresentações.  
 
§ 6º O aproveitamento no Doutorado de créditos adicionais, referido no § 2º e no § 4º, será 
no máximo de 09 (nove) créditos. 
 
§ 7º Na hipótese de não ter cursado no Mestrado as disciplinas obrigatórias indicadas no 
currículo do Curso ou de não tê-las cursado em regime de disciplina isolada, o aluno do 
Doutorado deverá compulsoriamente cursá-las. 
 
§ 8º Candidatos de comprovada competência, sem o título de Mestre, que foram admitidos 
diretamente no Doutorado, nos termos do artigo 29 e seus parágrafos, poderão solicitar 
atribuição de créditos a trabalhos científicos considerados equivalentes a disciplinas do 
curso desde que distintos dos que foram apresentados conforme a exigência da alínea a do 
artigo 29. 
 
Art. 48 – A critério do Colegiado, poderão ser aceitos no Mestrado pedidos de 
aproveitamento de créditos em curso de pós-graduação ODWR� VHQVX, ministrado pela 
Universidade, até o máximo de 03 (três) créditos. 
 
Observação: mantém-se a redação dos parágrafos, itens e alíneas deste Artigo. 
 
Art. 49 – Eliminado. 
 
Aprovado pelo Colegiado em reunião de 09/09/05. 
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