
Datas importantes – atualizado em 11/01/2021 

Solicitamos que atualizem o currículo Lattes até o dia 31 de janeiro (e que sempre o 
mantenham atualizado): artigos e traduções publicados, trabalhos apresentados e 
congressos. É fundamental que, ao cadastrar suas produções, vocês busquem 
preencher todos os campos. Campos deixados em branco por vezes impedem que a 
produção seja cadastrada no sistema da CAPES. 

 Realização da matrícula 2021.1: do 18 ao dia 25 de janeiro -  na página da PUC-

Rio - PUC Online para Alunos; 

 Divulgação do resultados  da matrícula 2021.1: 29 de janeiro (PUC Online para 

Alunos) 

 Renovação de matrícula (2º momento): de 01 a 04 de fevereiro/2021 – 

diretamente com a Chiquinha (das 09h-12h e das 14h-15h) – via e-mail. 

 Os alunos deverão entregar os trabalhos com o grau IN 2020.2 conforme 

orientação do professor da disciplina 

 Os professores enviarão os graus IN 2020.2 para Chiquinha até o dia 15/02/2021; 

 A Secretaria enviará os graus IN 2020.2 à DAR até o dia 19/02/2021 (60 dias após 

o Término das Atividades Acadêmicas); 

 Início das aulas 2021.1: dia 01/03/2021; 

 Outras datas favor acessar o Calendário Escolar. 

 

Favor verificar a Estrutura Curricular do PPGEL (mestrado e doutorado) na página 2 e 3 

deste documento. 

 

Orientação de matrícula, favor entrar em contato com a Chiquinha: 

 posgralinguagem@puc-rio.br 

 Tel: 2511-5007 (das 08h as 12h e das 13:30h às 17:30h) 
 

http://www.puc-rio.br/ensinopesq/academicas/
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/academicas/
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/academicas/
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/dar/calendario/
mailto:posgralinguagem@puc-rio.br


 
 

Distribuição das disciplinas e créditos no MESTRADO 
 

 06cr disciplinas formativas gerais (LET2452/1º período e LET2215/2º período) 

 06cr disciplinas formativas da linha de pesquisa  

 03cr disciplinas eletivas do Programa (qualquer disciplina do Programa) 

 06cr disciplinas eletivas livres (qualquer disciplina de um Programa de PG qualificado)  

 03cr LET2305 – Estudo Orientado: Projeto Dissertação de Mestrado (no 3º período) 

 Øcr LET2369 – Tópicos em Estudos da Linguagem (*) (aconselhável realizar matrícula no último período) 

 Øcr LET3010 – Dissertação de Mestrado 

 

Total: 24CR 

 

Periodização do mestrado: 

1º período – 9 créditos: LET2452 + 2 disciplinas 

2º período – 9 créditos: LET2215 + 2 disciplinas 

3º período – 6 créditos: LET2305 + 1 disciplina 

4º período – Ø créditos: LET3010 + LET2369 

 

 
(*) LET2369  – Tópicos em Estudos da Linguagem: 

Serão consideradas as seguintes atividades acadêmicas: participação em eventos 

ou minicurso, apresentação de trabalhos em congressos, workshops e simpósios, 

trabalho aceito em livro/periódico científico, etc., todas sujeitas à análise do 

coordenador do Programa.    
 

O mínimo exigido para cumprimento da disciplina é um total de 15h de 

atividade(s). O relatório deve ter aproximadamente 3 páginas de texto, Times 12, 

espaço 1,5, margens superior e inferior 2,5/ dir. e esq. 3,0, e capa com nome da 

disciplina, nome do aluno e matrícula. 
 

No caso de trabalhos aceitos em livro/periódico, deve ser anexada cópia do texto 

publicado ou, no caso de publicação digital, poderá apenas ser indicado o  

endereço eletrônico da página em que o texto está hospedado. O relatório pode 

conter uma síntese do trabalho publicado 

 
 



 
 

Distribuição das disciplinas e créditos no DOUTORADO 
 

 06cr = 2 disciplinas formativas da linha de pesquisa  

 03cr = 1 disciplina eletiva do Programa (qualquer disciplina do Programa)  

 12cr = 4 disciplinas eletivas livres (qualquer disciplina de um Programa de PG qualificado)  

 03cr = LET2306 – Estudo Orientado: Projeto Tese de Doutorado (a ser cursado no 3º período) 

 Øcr = LET3004 – Exame de Qualificação (o exame deverá ser realizado entre o 3º e o 5º período) 

 Øcr = LET2369 – Tópicos em Estudos da Linguagem (*) (aconselhável realizar matrícula no último período) 

 Øcr = LET3020 – Tese de Doutorado 

 Øcr = LET3210 – Estágio de Docência (bolsista CAPES – bolsa ou taxa) (combinar com @ orientador@) 
 
 

Total : 48CR (24Mestrado + 24Doutorado) 

 

Periodização do doutorado: 

1º período – 9 créditos: 3 disciplinas 

2º período – 9 créditos: 3 disciplinas 

3º período – 6 créditos: LET2306 + 1 disciplina 

4º período – Ø créditos: LET3020 + LET3210 (estágio de docência, se for o caso, ou combinar com @ 

orientador@) 

5º período – Ø créditos: LET3020 + LET3004 

6º Período – Ø créditos: LET3020 

7º Período – Ø créditos: LET3020 

8º Período – Ø créditos: LET3020 + LET2369 
 

 

(*) LET2369 – Tópicos em Estudos da Linguagem: 

Serão consideradas as seguintes atividades acadêmicas: participação em eventos 

ou minicurso, apresentação de trabalhos em congressos, workshops e simpósios, 

trabalho aceito em livro/periódico científico, etc., todas sujeitas à análise do 

coordenador do Programa.    
 

O mínimo exigido para cumprimento da disciplina é um total de 15h de 

atividade(s). O relatório deve ter aproximadamente 3 páginas de texto, Times 12, 

espaço 1,5, margens superior e inferior 2,5/ dir. e esq. 3,0, e capa com nome da 

disciplina, nome do aluno e matrícula. 
 

No caso de trabalhos aceitos em livro/periódico, deve ser anexada cópia do texto 

publicado ou, no caso de publicação digital, poderá apenas ser indicado o  

endereço eletrônico da página em que o texto está hospedado. O relatório pode 

conter uma síntese do trabalho publicado 

 

 


