
 

 

 

 

INSCRIÇÕES PARA A MODALIDADE DE ALUNOS EXTERNOS, ESPECIAIS E OUVINTES DO 

MESTRADO DA FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA. 

 

ALUNO EXTERNO 

 

A modalidade aluno externo permite que o estudante de outros programas de pós-

graduação (stricto sensu) frequente a disciplina e participe do seu processo avaliativo, 

recebendo uma nota e registro de frequência e, posteriormente, um certificado de 

conclusão da disciplina. 

 

Instruções: 

Alunos externos ao PPGMA podem cursar disciplinas isoladas no programa, na 

condição de um limite máximo de 2 disciplinas (eletivas ou optativas).  

 

Documentação necessária: 

- declaração do coordenador do programa ao qual o pretendente é vinculado 

solicitando a inscrição; 

- cópia do RG; 

- cópia do CPF; 

- formulário de inscrição preenchido. 

 

ALUNO ESPECIAL 

 

A modalidade de aluno especial é para candidatos que não estejam matriculados em 

outros programas de pós-graduação, permitindo cursar a disciplina e participar do seu 

processo avaliativo, recebendo uma nota e registro de frequência e, posteriormente, 

um certificado de conclusão da disciplina, para um eventual aproveitamento de 

créditos. O aluno inscrito nessa modalidade tem todas as obrigações dos alunos 

regularmente matriculados e será avaliado academicamente pelo professor responsável 

pela disciplina. 

 

Instruções: 

Alunos especiais do PPGMA podem cursar disciplinas isoladas no programa, na 

condição de um limite máximo de 2 disciplinas (eletivas ou optativas). 

 

Documentação necessária: 

- cópia do RG; 

- cópia do CPF; 

- currículo Lattes atualizado; 

- cópia do diploma (frente e verso); 

- carta justificativa de interesse pela disciplina; 

- formulário de inscrição preenchido. 



 

 

 

ALUNO OUVINTE 

 

O aluno ouvinte cursa a disciplina sem participar do processo de avaliação. Sendo 

assim, ele recebe o registro de frequência, mas não uma nota. A certificação que pode 

obter é um atestado de frequência, que não será útil para um eventual 

aproveitamento de crédito. 

 

Instruções 

 

Alunos ouvintes do PPGMA podem cursar disciplinas isoladas no programa, na 

condição de já terem concluído uma graduação, não estando inscritos em programa de 

pós-graduação. 

 

Documentação necessária:  

- cópia do RG; 

- cópia do CPF; 

- cópia do diploma (frente e verso); 

- currículo Lattes atualizado; 

- carta justificativa de interesse pela disciplina; 

- formulário de inscrição preenchido. 

 

 

Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo candidato, a sua inscrição na disciplina 

do Programa será avaliada pelo professor responsável da disciplina. 

A solicitação de matrícula em disciplina como aluno externo, especial ou ouvinte é 

feita através da Secretaria do PPGMA/FCRB (rua São Clemente, 134, Botafogo, Rio de 

Janeiro) ou por e-mail (secretaria.mestrado@rb.gov.br), durante o período de 6 a 7 de 

março de 2023. 

Horário da secretaria: 11 às 19h30 

 

 

Aulas presenciais – Horário 18h às 22h 

Disciplina Docente Créditos Dia Inicio / termino 

Políticas Culturais: Textos e 
Contextos 

Profª Dra. Lia 
Calabre de Azevedo 

4,0 Terça-feira 13/3/2023 
21/7/2023 

Arquivos e bibliotecas em 
ambiente digitais 

Prof.ª Dra. Margareth 
da Silva 

4,0 Sexta-feira 13/3/2023 
21/7/2023 


