
REGIMENTO 
 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: LINGUAGEM E IDENTIDADE, DO 
DEPARTAMENTO DE LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE. 

 

TÍTULO I 
     DA NATUREZA E OBJETIVOS 
 

            Art. 1º Este regulamento se aplica ao Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Identidade, do Departamento de 
Letras da Universidade Federal do Acre e se destina a regulamentar, no que lhe compete, o Regimento Interno do Programa de Pós-
Graduação da UFAC. 
                    Art. 2º O Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Identidade, compreende o curso de Mestrado. 
 

 

CAPÍTULO I 
DA SELEÇÃO E DA MATRÍCULA 

 

            Art. 3º Serão admitidos como candidatos ao Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Identidade, nos termos do 
parágrafo 1 do artigo 2 do Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação da UFAC: 
                   II – Serão aceitas inscrições de candidatos com diplomas de cursos superiores nas habilitações específicas de Letras, e 
nas áreas afins; Artes, Educação, Ciências Sociais, Comunicação Social, História, Geografia, etc. 
            Art. 4º - Os candidatos deverão inscrever-se para seleção na época e horário fixados pelo Calendário Escolar, na Secretaria 
de Pós-Graduação do Departamento de Letras,  apresentando documentação indicada pela Unidade Acadêmica. 
            Art. 5º A seleção no curso de Mestrado constará de prova escrita de avaliação de conhecimentos, análise do projeto de 
pesquisa do candidato, entrevista com banca examinadora formada por três professores doutores e exame de proficiência em língua 
estrangeira moderna. O último exame terá caráter classificatório. 

 § 1º - Por ocasião da entrevista, o candidato ao Mestrado deverá apresentar projeto de pesquisa vinculado à linha de 
pesquisa do orientador indicado. 
             § 2° - As normas relativas ao processo de avaliação serão divulgadas com antecedência mínima de trinta dias. 
            Parágrafo Único. O prazo para indicação do orientador e divulgação da classificação dos candidatos será fixado pelo 
Calendário Escolar. 

 

Art. 6º- A matrícula no Programa e respectivas renovações de matrícula obedecerão aos prazos fixados no Calendário 
Escolar. 
 

            § 1° - A renovação da matrícula é semestral e obrigatória durante todo o tempo em que o aluno permanecer ligado ao 
Programa, mesmo após integralização dos créditos em disciplinas e em outras atividades, requerendo-se, para sua efetivação, o aval 
do orientador. 
 

            § 2° - A matrícula inicial será aceita e efetivada de acordo com o limite de vagas, respeitada a classificação e com anuência 
de um orientador, após a entrevista. 

 

§ 3º - O candidato aprovado em mais de um Programa ou Curso terá sua matrícula deferida num só Programa e em 
apenas um Curso, devendo optar por escrito. 
 

            Art. 7º - Efetuada a matrícula inicial, admite-se mudança de orientador a qualquer momento, a pedido do orientador, e ou do 
orientando, ouvidos o novo orientador e o respectivo Colegiado do Programa. 
 

            Art. 8º - A colaboração de um co-orientador poderá ser solicitada de acordo com deliberação do Colegiado do Programa. 
 

CAPÍTULO II 
DO EXAME DE PROFICIÊNCIA 

 

            Art. 9º.  Para o exame de proficiência a que se refere o art. 5º do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Letras: 
Linguagem e Identidade, em nível de Mestrado, admitem-se os seguintes idiomas: inglês, francês e espanhol. 
 

            § 1° - O exame de proficiência em língua portuguesa, para alunos estrangeiros, deverá ser efetuado nas quatro habilidades - 
ouvir, falar, ler e escrever e ser realizado por uma comissão de dois especialistas indicados pelo Colegiado do Programa. A época do 
exame será estabelecida anualmente pelo Calendário Escolar. 
 

§ 2° - Os exames de Proficiência em Língua Estrangeira realizados por Instituições credenciadas junto ao MEC poderão 
ser aceitos pelo Programa, desde que dentro do Prazo de validade destes exames e a critério do Colegiado do Programa. 
 

CAPÍTULO III 
DA INSCRIÇÃO DE ALUNO ESPECIAL EM DISCIPLINAS 
 

            
Art. 10º - Desde que analisadas as condições de inclusão do candidato, poderá ser aceita a inscrição de aluno especial, no 

máximo em duas disciplinas, após aprovação do Colegiado do Programa, ouvidos os docentes responsáveis pelas disciplinas. 
 

            §1° - O número de vagas para alunos especiais nas disciplinas do Programa não poderá exceder a dez por cento do número 
de matrículas para alunos regulares matriculados nas disciplinas. 
 



            §2° - para ser admitido como aluno regular, o aluno que cursou disciplinas como especial deverá ser aprovado no processo 
de seleção, conforme disposto no art. 5°. 
 

§3º - Os créditos obtidos na condição de aluno especial no mesmo programa ou em Programa da mesma natureza 
poderão ser computados até o máximo de um terço do total exigido para créditos em disciplinas, por solicitação do interessado, 
ouvidos o Orientador e o Colegiado do Programa. 
 

 

CAPÍTULO IV 

DOS CRÉDITOS 
 

            Art. 11º- Do total de trinta créditos exigidos para o Mestrado, dezoito créditos se referem a quatro disciplinas vinculadas à 
linha de pesquisa do projeto do discente, 02 créditos em atividades programadas, 04 créditos em atividades de orientação 
programadas pelo orientador e  seis créditos à elaboração, conclusão e defesa da dissertação de Mestrado. 
 

            
            Art. 12º- O prazo máximo para a conclusão do Mestrado, compreendendo a apresentação da Dissertação, é de dois anos, 
contado a partir do ingresso do aluno no Programa. 
 

            Art. 13º - O prazo máximo para integralização dos créditos em atividades programadas exigidos para o Mestrado é de dois 
semestres, contado a partir do ingresso do aluno no Programa. 
 

            
 

CAPÍTULO V 

DO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA EM DISCIPLINAS 
 

            Art. 14º -. O aluno poderá pedir cancelamento da matrícula em disciplina até ser cumprido um terço da duração da 
disciplina. 
 

CAPÍTULO VI 
DO DESLIGAMENTO DO PROGRAMA 

 

            Art. 15º - Será desligado do Programa o aluno que não cumprir os prazos máximos estipulados pelo Regulamento para 
integralização de créditos, exame geral de qualificação e conclusão de dissertação de Mestrado. 

 

CAPÍTULO VII 
DO EXAME GERAL DE QUALIFICAÇÃO 

                        
            Art. 16º - A solicitação do Exame Geral de Qualificação será feita pelo orientador que deverá ser acompanhada de síntese do 
conteúdo das disciplinas cursadas, quadro das atividades realizadas e dos resultados da pesquisa em desenvolvimento. 
 

            Parágrafo Único. O prazo para solicitação para o Exame de Qualificação será de, no máximo, um ano após o início do Curso. 
 

            Art. 17º-. O exame a que se refere o artigo anterior constará de argüição oral perante Banca de três membros com título 
mínimo de Doutor, da qual o orientador é membro nato. 
 

            Parágrafo Único. Na argüição, o candidato será avaliado sobre as atividades desenvolvidas no Curso e sobre os resultados da 
pesquisa em desenvolvimento, apresentados  juntamente com a síntese do conteúdo das disciplinas cursadas. 
 

CAPÍTULO IX 

DA OBTENÇÃO DE TÍTULOS 
 

            Art. 18º- O título de Mestre será obtido por defesa de Dissertação de Mestrado, resultado do trabalho de pesquisa, 
empreendido pelo aluno, baseado em investigação original, capaz de representar contribuição significativa para o conhecimento do 
tema tratado. 
 

            Art. 19º- Respeitando os prazos estipulados no caput dos capítulos IV e VII, deste Regulamento, o aluno deverá depositar, 
respectivamente, 06 exemplares da Dissertação de Mestrado junto à Secretaria do Programa de Pós-Graduação. 
            
            Art. 20º - Se a Banca de Especialistas que avaliar a Dissertação determinar alterações significativas no trabalho, o aluno terá 
o prazo máximo de trinta dias para depositar na Secretaria de Pós-Graduação a versão definitiva da pesquisa. 
 

 

TÍTULO III 
DO CORPO DOCENTE 
 

CAPÍTULO I  
DO CREDENCIAMENTO 

 

            Art. 21º - Para credenciamento de disciplina, deve haver integração da mesma à linha de pesquisa do Programa. 
 

            §1° - os objetivos da disciplina devem estar coerentes com a linha de pesquisa do(s) responsável(eis); 
            §2° -  deve haver coerência entre o conteúdo e os objetivos da disciplina; e 
            §3° -   deve haver atualidade e pertinência na bibliografia indicada. 



 

            Art. 22º -.  Para credenciamento no Curso de Mestrado, os docentes e orientadores devem comprovar experiência em 
orientação em pesquisa – iniciação científica, estágio, monografia ou similar – e terem publicado, nos últimos dois anos, pelo menos 
um artigo em periódico ou livro especializado. 
 

            
 

CAPÍTULO II 
DO DESCREDENCIAMENTO 

 

            Art. 23º. O descredenciamento ocorrerá quando não forem cumpridas as exigências expressas nos capítulos 21 e 22 deste 
Regulamento. 
 

CAPÍTULO III 
DA ORIENTAÇÃO 

 

Art. 24º - O número de orientandos por orientador não poderá exceder a três. 
 

TÍTULO IV 

DO COLEGIADO DO PROGRAMA 

 

            Art. 25º - A escolha dos componentes do Colegiado do Programa realizar-se-á de acordo com deliberação da Assembléia 
Departamental. 
 

            Art. 26º - O Coordenador e o Vice-Coordenador serão eleitos por todos os docentes do Colegiado do Programa em regime de 
votação secreta e por maioria simples. 
 

            Parágrafo Único. Os candidatos deverão inscrever-se até sete dias antes da realização da eleição. 
 

 

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 

 

            Art. 1º. As normas estabelecidas neste Regulamento aplicam-se aos alunos ingressantes no Programa de Pós-Graduação em 
Letras: Linguagem e Identidade, a partir de janeiro de 2006. 
 

Rio branco, 06 de junho de 2005. 

 


