
Mestrado Profissional em Letras em Rede Nacional
Coordenação Nacional

RESOLUÇÃO Nº 004/2021 – CONSELHO GESTOR, de 10 de abril de 2021.

Define  normas  para  aproveitamento  de
disciplinas  e  de  créditos  no  âmbito do
Mestrado Profissional em Letras em  Rede
Nacional – PROFLETRAS.

A COORDENAÇA
 O NACIONAL DO PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM
LETRAS (PROFLETRAS) faz saber que, usando das atribuiço% es que lhe sa%o conferidas,

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  regulamentaça%o  das  normas  para
aproveitamento de disciplinas,

RESOLVE 

Aprovar as seguintes normas:

Art. 1º Para integralizaça%o do currí/culo, podera%o ser aproveitadas, exclusivamente,
as  disciplinas  cursadas  no  a1mbito  do  PROFLETRAS,  na%o  cabendo  considerar  aquelas
cursadas em outros programas acade1micos ou profissionais.

Art. 2º  O aproveitamento de disciplinas cursadas na vige1ncia da atual matriz do
Programa  dar-se-a/  mediante  formula/ rio  de  solicitaça%o  –  Requerimento  em  anexo  –
assinado pelo (a) discente com co/ pia do histo/ rico escolar que comprove a aprovaça%o e
nota obtida na disciplina ja/  cursada a fim de constituí/rem o processo de solicitaça%o desse
aproveitamento.

Art.  3º Considerando  as  diferenças  de  carga  hora/ria,  ementas  e  bibliografia,  o
aproveitamento  de  disciplinas  cursadas  na  vige1ncia  da  matriz  anterior  (2013-2017)  se  fara/
mediante ana/lise pelo docente da disciplina da Unidade, para isso levando em conta as disciplinas
anteriormente cursadas;



§ 1º  Tendo em vista a necessidade de complementaça%o de carga hora/ ria e cre/ditos,
o discente podera/  aproveitar os cre/ditos de duas disciplinas afins anteriormente cursadas
e que possam corresponder a uma das disciplinas da matriz atual. 

§ 2º Cabe ao professor da disciplina da Unidade deferir ou indeferir a solicitaça%o, mediante a
ana/lise de ementas e bibliografias. 

Art. 4º Sera%o aproveitadas as disciplinas cursadas, anteriormente, pelo discente, nas
quais  tenha obtido nota final igual ou acima de 7,0. 

Art. 5º Mediante aproveitamento, o discente podera/  ser isento de, no ma/ximo, duas
disciplinas.

Art.  6º  Podem  ser  aproveitadas  as  disciplinas  cursadas  pelo(a)  discente  em
unidade  do  PROFLETRAS diferente  daquela  na  qual  se  encontre  matriculado  para
integralizaça%o do curso. 

Art. 7º As solicitaço% es de aproveitamento de disciplinas devera%o ser protocoladas
pelo(a) discente nos primeiros trinta dias apo/ s o iní/cio do semestre letivo. 

Art.  8º  Para  requerer  a  ana/ lise  do  aproveitamento  das  disciplinas,  o  discente
devera/  utilizar o requerimento pro/ prio, anexo a esta resoluça%o.

Art. 9 º Os casos omissos sera%o resolvidos pelo Colegiado das unidades e pela 
Coordenaça%o Nacional do PROFLETRAS.

Natal – RN, 10 de abril de 2021.

MARIA DA PENHA CASADO ALVES
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR DO PROFLETRAS



Mestrado Profissional em Letras em Rede Nacional
Coordenação Nacional

REQUERIMENTO DE APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS CURSADAS E DE CRÉDITOS
CUMPRIDOS NO ÂMBITO DO PROFLETRAS

Eu,                                                                                                                                 , CPF:                                                 ,
RG:                                                     , venho, por meio deste, requerer a ana/ lise do aproveitamento
das  disciplinas  ja/  cursadas  e  dos  cre/ditos  cumpridos  anteriormente  no  PROFLETRAS,
segundo a tabela abaixo especificada. Em anexo, segue o histo/ rico escolar que comprova a
conclusa%o das disciplinas, a nota a elas atribuí/das e os cre/ditos cumpridos anteriormente.
No aguardo do deferimento.

GRADE ATUAL GRADE ANTERIOR

Disciplina a
ser

convalidada 

Carga horária
e número de
créditos da

disciplina a ser
convalidada

Disciplinas
cursadas a serem

consideradas para
o aproveitamento

requerido

Carga horária e
número de

créditos das
disciplinas
cursadas

anteriormente

Nota final obtida
na Disciplina a

ser considerada
no

aproveitamento

Obrigato/ ria:
Fonologia,
Variaça%o  e
Ensino

60 horas  e  4
cre/ditos 

1: 45  horas  e  3
cre/ditos

2: 45  horas  e  3
cre/ditos

Obrigato/ ria:
Texto  e
Ensino

60 horas  e  4
cre/ditos

1: 45  horas  e  3
cre/ditos

2: 45  horas  e  3
cre/ditos

Obrigato/ ria:
Grama/ tica,
variaça%o  e
Ensino.

60 horas  e  4
cre/ditos

1: 45  horas  e  3
cre/ditos

2 45  horas  e  3
cre/ditos

Obrigato/ ria:
Literatura  e
Ensino

60 horas  e  4
cre/ditos

1: 45  horas  e  3
cre/ditos

2: 45  horas  e  3



cre/ditos
Optativa: 1 60 horas  e  4

cre/ditos
1: 45  horas  e  3

cre/ditos
2: 45  horas  e  3

cre/ditos
Optativa: 2 60 horas  e  4

cre/ditos
1: 45  horas  e  3

cre/ditos
2: 45  horas  e  3

cre/ditos

Data:________________________ Local: _______________________________

Assinatura: _____________________________________________
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