
 
SOLICITAÇÃO DISCIPLINA ISOLADA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS – 2017/2 

Modalidade II: com frequência, carga horária e nota de avaliação 

(Regimento Geral: Art. 71 e § Único – Resolução/Consun n 5/2000) 
 

Para preenchimento do requerente 
 

Eu, _______________________________________________________________________________ com curso concluído na  

(nome da IES) _______________________________________________________________________________________________, 

e-mail __________________________________________________, telefone: (      )______________________ e nº de matrícula 

(aluno ou egresso da UPF)_____________________, solicito a minha inscrição na disciplina do Programa de Pós-Graduação 

em Letras, na condição de aluno especial, relacionada(s) abaixo. 

Sou aluno regular do Programa de Pós-Graduação stricto sensu da Universidade de Passo Fundo:  

(     ) sim    (     ) não   Qual?__________________________________________________ 
 

Além disso, estou ciente que:  

a) tendo efetivado a matrícula, não será aceita a exclusão de qualquer disciplina, após 25% da carga horária ministrada;  

b) apresentar cópias dos seguintes documentos: diploma de graduação devidamente registrado, RG, CPF e Certidão de Nascimento 

e/ou Casamento;  

c) os horários de aulas eventualmente poderão ser alterados, conforme necessidade de afastamento do professor;  

d) o valor do crédito é de R$ 474,49;  

e) as matrículas serão realizadas nos dias 3 e 4 de agosto de 2017, na Central de Atendimento ao Aluno;  

f) as aulas iniciam oficialmente nos dias 3 e 4 de agosto de 2017; 

g) poderão ser aproveitado até 8 créditos em disciplinas isoladas, no caso de ingresso como aluno regular. 

DISCIPLINAS OFERECIDAS NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS EM 2017/1 

Seleção 

 (marque “x” 

na opção 

desejada) 

Código 

Disciplina  

Nome da Disciplina 

 

Professor (a) 

  Quinta-feira/ tarde 
 PGLE008 Teorias da Leitura (LFL) Prof. Dr. Miguel Rettenmaier 

 PGLE059 Teorias de Análise do Discurso (CITD) Prof. Dr. Ernani Cesar de Freitas 

 PGLE004 Literatura Infantil e Juvenil no Brasil (PRTL) Profª Drª Fabiane Verardi Burlamaque 

Prof. Dr. Diógenes Buenos Aires de Carvalho 

Sexta-feira/ tarde 
 PGLE012 Níveis de Análise Linguística (LFL) Profª Drª Marlete Sandra Diedrich 

 PGLE062 Fundamentos Literários do Pensamento 

Contemporâneo (PRTL) 

Prof. Dr. Luís Francisco Fianco Dias 

 PGLE003 Crítica Literária (PRTL) Prof. Dr. Paulo Ricardo Becker 

 

Passo Fundo, ______ de ____________________ de 2017.  

 

 

 

 

______________________________________________________ 

   Assinatura do requerente 


