TUTORIAL PARA INSCRIÇÃO DOS ALUNOS NAS DISCIPLINAS DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS CLÁSSICAS DA UFRJ

I- Observações importantes:
1- A unidade de planejamento e execução do currículo dos Cursos de Mestrado e Doutorado
do Programa de Pós-Graduação em Letras Clássicas é a Disciplina, que corresponde a 60
(sessenta) horas de aula de atividades pedagógicas efetivas por período letivo.

2- Todas as disciplinas presenciais do PPGLC servem para o Curso de Mestrado e para o Curso
de doutorado, e, por isso, todas possuem códigos de números iniciados por 8 (LEC8XX), que
é o código referente às disciplinas de doutorado que também servem para o mestrado. Então,
para encontrar as disciplinas relativas ao seu curso na Plataforma SIGA e se inscrever
nelas, o aluno de mestrado necessita selecionar doutorado, utilizando o item mestrado
apenas para se inscrever em disciplinas não presenciais. Dessa maneira, encontrará todas as
disciplinas oferecidas no semestre pelo Programa.

3- Os alunos não podem se inscrever nas disciplinas não presenciais de Seminário, Projeto e
Pesquisa (essa última não possuindo carga horária) no primeiro semestre, uma vez que
precisam primeiramente cursar as disciplinas presenciais necessárias a sua formação (ver mais
informações nos itens II e III).

II- Cursos e informações para o aluno do PPGLC:
1- Mestrado
A carga horária mínima do Curso de Mestrado é de 480 horas de aula, distribuídas da
seguinte forma: 4 disciplinas da Linha de Pesquisa do programa (240 horas), 2 disciplinas
eletivas (120 horas) e 2 disciplinas de orientação para a pesquisa (seminário dissertação
mestrado e projeto dissertação mestrado, nessa ordem, 60 horas cada uma), totalizando um
mínimo de 8 disciplinas. É exigido o cumprimento de 420 horas de aula para a inscrição na
disciplina Projeto Dissertação Mestrado. Os mestrandos devem ainda inscrever-se na
disciplina Pesquisa Dissertação Mestrado, que não possui carga horária, caso seja necessário
um semestre adicional para a conclusão do curso. A inscrição nessa disciplina, registrada em
nome do coordenador do programa, é condicionada a autorização do orientador em pedido
de prorrogação.

2- Doutorado
A carga horária mínima do Curso de Doutorado é de 780 horas, distribuídas da seguinte
forma: 360 horas em disciplinas da linha de pesquisa do programa, 180 horas em disciplinas
eletivas e 240 horas em disciplinas de orientação para a pesquisa. Disciplinas cursadas no
mestrado (até 480 horas) são integradas à carga horária do doutorado, mediante
comprovação de aprovação atestada por histórico escolar e estabelecimento de equivalências
entre disciplinas do Programa de Pós-graduação e disciplinas cursadas em outros programas.
Para isso, o doutorando deve protocolar solicitação de distribuição de créditos no início do
curso. Com isso, a carga horária de disciplinas cursadas durante o doutorado pode reduzir-se
a 300 horas, assim distribuídas: 2 disciplinas da linha de pesquisa do programa (120 horas),
1 disciplina eletiva (60 horas) e 2 disciplinas de orientação (seminário tese doutorado e
projeto tese doutorado, nessa ordem, 60 horas cada uma). É exigido o cumprimento de 660
horas de aula para a inscrição na disciplina Projeto Tese Doutorado. Nos últimos semestres
do curso, enquanto preparam o trabalho de conclusão, os doutorandos mantêm vínculo com
o programa com inscrição obrigatória na disciplina Pesquisa Tese Doutorado, que não
possui carga horária (registrada em nome do coordenador do programa).

III- Gráficos de carga horária dos cursos de mestrado e doutorado do PPGLC:
Os gráficos abaixo ilustram a estrutura curricular dos Cursos de Mestrado e Doutorado do
Programa de Pós-Graduação em Letras Clássicas e facilitam o entendimento dos alunos para
a inscrição nas disciplinas

Gráfico do Curso de Mestrado
Disciplinas

Horas de aula

Horas de Aula

Linha de Pesquisa (4)* .................................................. 240

240

Eletivas (2) .................................................................... 120

120

Seminário Dissertação de Mestrado (1)** ..................... 60

60

Projeto Dissertação de Mestrado (1)*** ........................ 60

60

TOTAL .........................................................................480

480

* É altamente recomendável que os discentes da Linha de Pesquisa Estudos Interdisciplinares da
Antiguidade Clássica façam a disciplina Língua Instrumental I (Grego Instrumental I ou Latim
Instrumental I, dependendo do direcionamento da pesquisa do aluno).

** Recomenda-se cursar a disciplina Seminário Dissertação de Mestrado no segundo período.
*** São exigidas 420 horas de aula para a inscrição na disciplina Projeto Dissertação de Mestrado.

Gráfico do Curso de Doutorado

Disciplinas

Horas de aula

Horas de Aua

Linha de Pesquisa (4+2)* ......................................... 360

360

Eletivas (2+1)............................................................ 180

180

Seminário Tese de Doutorado (1+1)** ..................... 120

120

Projeto Tese de Doutorado (1+1)*** ........................ 120

120

TOTAL ..................................................................... 780

780

* É altamente recomendável que os discentes da Linha de Pesquisa Estudos Interdisciplinares da
Antiguidade Clássica façam a disciplina Língua Instrumental II (Grego Instrumental II ou Latim
Instrumental II, dependendo do direcionamento da pesquisa do aluno).
** Recomenda-se cursar a disciplina Seminário Tese Doutorado no segundo período.
*** São exigidas 660 horas de aula para a inscrição na disciplina Projeto Tese de Doutorado.

