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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CENTRO DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES 
INSTITUTO  DE  LETRAS 

NORMAS COMPLEMENTARES PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO DE 
CANDIDATOS PARA TRANSFERÊNCIA EXTERNA, TRANSFERÊNCIA INTERNA 
E APROVEITAMENTO DE ESTUDOS PARA O 1º E 2º SEMESTRES LETIVOS DE 
2020 NO INSTITUTO DE LETRAS DA UERJ. 

 

A DIRETORA DO INSTITUTO DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO faz saber aos interessados que serão abertas as inscrições para a seleção de candidatos com 
vistas a Transferência Externa, Transferência Interna e Aproveitamento de Estudos para o 
primeiro e o segundo semestres letivos de 2020, nos termos do Ato Executivo AEDA Nº 030 
/REITORIA/2019, emitido pela REITORIA desta Universidade, e define para este processo, no 
Instituto de Letras, as seguintes normas complementares: 
 
1 - DA INSCRIÇÃO 
 
O Instituto de Letras receberá os requerimentos de inscrição para os processos de 
TRANSFERÊNCIA EXTERNA, TRANSFERÊNCIA INTERNA e APROVEITAMENTO DE 
ESTUDOS para o primeiro e o segundo semestres letivos de 2020, de 08 de outubro a 11 de 
outubro de 2019, em formulário próprio, onde o candidato deverá indicar sua ordem de prioridade 
para classificação no 1º e/ou 2º semestre de 2020, acompanhado da documentação exigida.  

Observe-se: 
 a) não será aceito o requerimento de inscrição cuja documentação estiver incompleta; 
 b) não serão aceitos documentos que apresentem rasuras; 
 c) a legitimidade da documentação apresentada é de responsabilidade do candidato; 
 d) após a inscrição não será permitido, para fins de análise dos pré-requisitos exigidos, o 
acréscimo de quaisquer documentos. 
 
1.1 - LOCAL DE INSCRIÇÃO 

  
       SECRETARIA DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE LETRAS DA UERJ 
 Rua São Francisco Xavier nº 524, 11º andar – Sala 11.002 – Bl. B - Tel : 2334-0550 

 
1.2 - HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

  
       Das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00 horas. 

2 - DA TRANSFERÊNCIA EXTERNA FACULTATIVA 
 

2.1 – DAS CONDIÇÕES: 
 
A transferência de outras instituições de ensino superior (IES) para a UERJ (Transferência Externa 
Facultativa) será permitida para o mesmo CURSO/HABILITAÇÃO PRESENCIAL OU À 
DISTÂNCIA de graduação, autorizado ou reconhecido, no caso das IES particulares, ou somente 
autorizado no caso das públicas, devendo o candidato satisfazer às condições abaixo discriminadas: 

a) estar regularmente matriculado na IES de origem, exceto nos casos de condição sub judice; 
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b) integralizar o currículo pleno do respectivo curso de graduação, até o prazo máximo 
estabelecido pela UERJ, a contar do ano/período da primeira matrícula por vestibular na IES de 
origem; 

c) comprovar não ter estado o candidato com matrícula trancada (ou qualquer outra forma de 
afastamento) por período superior a 6 (seis) semestres letivos; 

d) ter cumprido, no ato da inscrição, o mínimo de 20% (vinte por cento) ou o máximo de 70% 
(setenta por cento) do total de créditos exigidos para a conclusão do curso na UERJ, a partir das 
isenções obtidas; 

e) comprovar que só poderá concluir o curso com a permanência mínima de 3 (três) semestres 
letivos na UERJ; 

f) obter isenção nas disciplinas que forem estabelecidas pela Unidade Acadêmica como requisitos 
básico, caso seja estabelecido em Normas Complementares; 

g) apresentar, no ato da inscrição, a seguinte documentação: 

 comprovar, no ato da inscrição, o pagamento da taxa no valor de R$35,00 (trinta e cinco 
reais);    » Emissão de boleto de pagamento – DAA/SR-1 – CEPUERJ, para inscrição em: 

              https://www7.cepuerj.uerj.br/cepuerj.web2/login.do?method=login&projeto=103000&ano=2012. 

 Histórico Escolar Oficial até o último período cursado,  fotocópia autenticada ou original e 
fotocópia (a ser autenticada pelo servidor da UERJ), contendo: 

 curso/habilitação em que o candidato está matriculado; 

 comprovante da forma de ingresso na IES de origem, com os dados referentes à forma de 
seleção; 

 carga horária de cada disciplina cursada; 

 nota ou conceito de aprovação em cada disciplina cursada; 

 registro do(s) trancamento(s) do(s) período(s) letivo(s), quando existir; 

 comprovante de autorização ou reconhecimento do curso, no caso das IES particulares ou 
de autorização, no caso das públicas. 

 Programas das disciplinas cursadas, obrigatoriamente e integralmente com relação ao 
Histórico Escolar apresentado, PARA FINS DE ISENÇÃO DE DISCIPLINAS. Observando-
se que o candidato que não anexar os referidos programas, reconhece a relativa 
impossibilidade de análise de suas isenções no referido processo, resultando, portanto, em 
indeferimento de sua solicitação; 

 Original e fotocópia (a ser autenticada pelo servidor da UERJ) ou fotocópia autenticada do 
documento oficial de identidade; 

 Certidão/Declaração atualizada de regularidade acadêmica. Sendo o requerente aprovado 
na transferência externa para o 2º semestre letivo de 2020 deverá, no ato da matrícula na UERJ, 
apresentar o comprovante atualizado de vínculo com a IES de origem. 

h) ser aprovado e classificado em processo seletivo do Instituto de Letras da UERJ; 
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2.2 - DAS VAGAS 
 

As vagas para TRANSFERÊNCIA EXTERNA serão assim distribuídas: 
Vagas para Transferência Externa 2020 
 1o SEMESTRE 2o SEMESTRE 
Habilitações Turno Vagas Turno Vagas 
Inglês/Literaturas (Bacharelado) T/N 2 M/T 3 
Português/Literaturas (Bacharelado) T/N 2 M/T 3 
Português/Espanhol (Bacharelado) T/N 4 M/T 4 
Português/Francês (Bacharelado) T/N 4 M/T 4 
Português/Italiano (Bacharelado) T/N 8 M/T 6 
Português/Latim (Bacharelado) T/N 8 M/T - 
Português/Grego (Bacharelado) T/N 6 M/T - 
Português/Alemão (Bacharelado) T/N 6 M/T - 
Português/Japonês (Bacharelado) T/N - M/T 4 
Total  40  24 

OBS: Apenas após a matrícula/transferência, será facultado ao ingressante cursar, de forma 
concomitante ao Bacharelado, a Licenciatura da habilitação na qual foi matriculado. Para mais 
informações, dirija-se à Secretaria de Graduação do Instituto de Letras. 
 
2.3 – DA AVALIAÇÃO 

2.3.1 - A avaliação dos candidatos ao Curso de Letras, inscritos para TRANSFERÊNCIA 
EXTERNA, será realizada mediante: 

a) Prova Escrita de Literaturas Brasileira e Portuguesa; 

b) Prova Escrita de Língua Portuguesa e Linguística; 

c) Prova escrita de Língua Estrangeira correspondente ao curso/habilitação pretendido 
(exceto para os candidatos ao curso/habilitação Português/Literaturas). 
Observe-se: 

A duração máxima da(s) prova(s) será de 2 horas; após concluída(s) e entregue(s) pelo 
candidato, a(s) prova(s) será(serão) confiada(s) à guarda da Banca Examinadora.  

2.3.2 - No dia da prova escrita, os candidatos deverão chegar ao local com meia hora de 
antecedência, munidos do recibo do requerimento e documento de identificação com o qual 
fizeram a inscrição. Cabe ao candidato trazer caneta esferográfica azul ou preta para a 
realização da prova. 

2.4 - DA APROVAÇÃO no Processo de Transferência Externa 

2.4.1 – Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5,0 (cinco) em 
cada prova escrita. 

2.4.2 – Para fins de classificação será observada a ordem decrescente das notas finais. A nota 
final dos candidatos será a média aritmética dos graus obtidos nas provas escritas. A média 
aritmética será calculada pela Comissão Examinadora. 

2.4.3 – Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios, sucessivamente. 

a) Para todos os cursos/habilitações, exceto Português-Literaturas: 
 melhor nota na prova escrita de Língua Estrangeira; 
 melhor nota na prova escrita de Língua Portuguesa e Linguística; 
 melhor nota na prova escrita de Literaturas Brasileira e Portuguesa: 
 candidato mais idoso. 
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b) Para o curso/habilitação Português-Literaturas: 
 melhor nota na prova de Língua Portuguesa e Linguística; 

 melhor nota na prova de Literaturas Brasileira e Portuguesa: 

 candidato mais idoso. 
 

2.4.4 – Será considerado classificado o candidato elencado dentro do número de vagas na 
ordem estabelecida pelos itens 2.4.2 e 2.4.3. 

 
 

3 – DA TRANSFERÊNCIA INTERNA  

3.1 – DAS CONDIÇÕES 

A Transferência Interna será permitida ao aluno matriculado nos cursos presenciais de graduação 
da UERJ e está condicionada aos seguintes aspectos: 

 
a) ter ingressado na UERJ por Vestibular no curso em que está regularmente matriculado, pois a 
mudança de curso, titulação e habilitação será concedida uma única vez;  

b) comprovar ter cursado, na UERJ, no curso em que está regularmente matriculado, com 
freqüência mínima exigida, no mínimo 20% (vinte por cento) do total de créditos do curso de 
origem no regime de crédito ou da carga horária total do curso de regime seriado, independente 
de aprovação por nota e com exceção dos créditos/carga horária obtidos por isenção; 

c) ter sido aprovado em processo seletivo, no caso de mudança de curso, titulação ou habilitação, 
após análise da documentação apresentada no ato da inscrição por Banca e Comissão 
Examinadora instituídas no Instituto de Letras; 

d) ter a possibilidade de integralização do currículo pleno do curso pretendido até o prazo máximo 
estabelecido pela UERJ, contando-se o tempo decorrido desde o ingresso por vestibular no 
curso de origem; 

e) encaminhar, à Diretora da Unidade, requerimento expondo os motivos da transferência de 
curso/habilitação; 

f) apresentar Histórico Escolar ou Boletim Acadêmico atualizado; 

g) apresentar RID/2019-2, exceto para os alunos com matrícula trancada; 

h) existirem vagas no curso/habilitação pretendidos. 

i) A mudança de curso, titulação e habilitação será concedida uma única vez. 

j) A mudança de curso, titulação e habilitação não será concedida ao aluno que tenha colado grau 
na matrícula atual, mesmo que permaneça com vinculo ativo (conforme art. 6º, §2º, do AEDA 
030/REITORIA/19).  

  



Folha 5/18 

 

3.2 - DAS VAGAS 
 

As vagas para TRANSFERÊNCIA INTERNA serão assim distribuídas: 

Vagas para Transferência Interna 2020 
 1o SEMESTRE 2o SEMESTRE 
Habilitações Turno Vagas Turno Vagas 
Inglês/Literaturas (Bacharelado) T/N 2 M/T 2 
Português/Literaturas (Bacharelado) T/N 2 M/T 2 
Português/Espanhol (Bacharelado) T/N 2 M/T 2 
Português/Francês (Bacharelado) T/N 4 M/T 4 
Português/Italiano (Bacharelado) T/N 4 M/T 4 
Português/Latim (Bacharelado) T/N 4 M/T - 
Português/Grego (Bacharelado) T/N 4 M/T - 
Português/Alemão (Bacharelado) T/N 4 M/T - 
Português/Japonês (Bacharelado) T/N - M/T 4 
Total  26  18 

OBS: Apenas após a matrícula/transferência, será facultado ao ingressante cursar, de forma 
concomitante ao Bacharelado, a Licenciatura da habilitação na qual foi matriculado. Para mais 
informações, dirija-se à Secretaria de Graduação do Instituto de Letras. 
 
3.3 – DA AVALIAÇÃO 

3.3.1 – A avaliação dos candidatos inscritos para TRANSFERÊNCIA INTERNA será realizada 
mediante: 

a) Prova escrita de redação em Língua Portuguesa; 
b) Prova escrita de Língua Inglesa - (apenas para os candidatos ao curso/habilitação Inglês-

Literaturas); 

Observe-se: 
A duração máxima da(s) prova(s) será de 2 horas; após concluída(s) e entregue(s) pelo 
candidato, a(s) prova(s) será(serão) confiada(s) à guarda da Banca Examinadora.  

3.3.2 – Apenas para os candidatos ao curso/habilitação Inglês-Literaturas, a nota final será a 
média aritmética dos graus obtidos nas provas escritas. A média aritmética será calculada pela 
Comissão Examinadora. 

3.3.3 – No dia da prova escrita, os candidatos deverão chegar ao local com meia hora de 
antecedência, munidos do recibo do requerimento e documento de identificação com o qual 
fizeram a inscrição. Cabe ao candidato trazer caneta esferográfica azul ou preta para a 
realização da prova. 

 
3.4 – DA APROVAÇÃO no Processo de Transferência Interna  
 

3.4.1 – Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5,0 (cinco) em 
cada prova escrita. 

3.4.2 – Para fins de classificação será observada a ordem decrescente das notas finais. 

3.4.3 – Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios: 
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a) para todos os cursos/habilitações, exceto Inglês-Literaturas: 

 melhor nota na prova de Língua Portuguesa; 

 Análise do Coeficiente de Rendimento (CR); 

 candidato mais idoso. 

b) para os candidatos ao curso/habilitação Inglês-Literaturas, sucessivamente: 
 melhor nota na prova escrita de Língua Inglesa; 
 melhor nota na prova de Língua Portuguesa; 
 Análise do Coeficiente de Rendimento (CR); 
 candidato mais idoso. 
 

3.4.4 – Será considerado classificado o candidato elencado dentro do número de vagas na ordem 
estabelecida pelos itens 3.4.2 e 3.4.3. 

4 - DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 
4.1 – DAS CONDIÇÕES 

O Aproveitamento de Estudos na UERJ será facultado aos graduados em outro curso superior 
presencial ou à distância, através de processo seletivo, condicionado à existência de vaga no curso 
pretendido, devendo o candidato atender às seguintes condições: 

a) ser portador de diploma de curso superior, comprovadamente reconhecido pelo MEC;  

b) comprovar que só poderá concluir o curso com a permanência mínima de 2 (dois) semestres 
letivos na UERJ; 

c) apresentar a seguinte documentação, impreterivelmente, no ato da inscrição(não sendo 
permitido o acréscimo de quaisquer documentos após a inscrição/seleção): 

 
 Comprovante do pagamento da taxa no valor de R$35,00 (trinta e cinco reais);         » 

Emissão de boleto de pagamento – DAA/SR-1 – CEPUERJ, para inscrição em: 
https://www7.cepuerj.uerj.br/cepuerj.web2/login.do?method=login&projeto=103000&ano=20

12. 

 Fotocópia autenticada ou original e fotocópia (a ser autenticada pelo servidor da UERJ) do 
diploma de curso superior ou certidão de conclusão, constando reconhecimento do curso 
e data de colação de grau; 

 Fotocópia autenticada ou original e fotocópia (a ser autenticada pelo servidor da UERJ) do 
Histórico Escolar  referente ao curso concluído, contendo: 
 curso/habilitação em que o candidato é graduado; 
 comprovante da forma de ingresso na IES de origem, com os dados referentes à forma 

de seleção contendo, ainda, o número de pontos obtidos no Concurso de ingresso 
referido; 

 carga horária de cada disciplina cursada; 
 nota ou conceito de aprovação em cada disciplina cursada; 
 número de créditos em cada disciplina cursada; 

 
 Quadro de Isenção das Disciplinas do curso pretendido, devidamente preenchido e 

assinado, quando couber.  Observa-se que, se o candidato opte por não solicitar ISENÇÃO, 
deverá manifestar desistência em declaração;  
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 Programa das disciplinas cursadas - exceto para alunos graduados pelo Instituto de 
Letras da UERJ. Observando-se que o aluno que não anexar os referidos programas 
reconhece a relativa impossibilidade de análise de suas isenções no referido processo, 
sabendo que isso poderá resultar em um indeferimento posterior de isenção; 

 Fotocópia autenticada ou original e fotocópia (a ser autenticada pelo servidor da UERJ)  do 
documento oficial de Carteira de Identidade; 
 

 

4.2 - DAS VAGAS 
As vagas para APROVEITAMENTO DE ESTUDOS serão assim distribuídas: 

Vagas para Aproveitamento de Estudos 2020 
 1o SEMESTRE 2o SEMESTRE 
Habilitações Turno Vagas Turno Vagas 
Inglês/Literaturas (Bacharelado) T/N 3 M/T 4 
Português/Literaturas (Bacharelado) T/N 3 M/T 5 
Português/Espanhol (Bacharelado) T/N 2 M/T 2 
Português/Francês (Bacharelado) T/N 4 M/T 4 
Português/Italiano (Bacharelado) T/N 6 M/T 6 
Português/Latim (Bacharelado) T/N 8 M/T - 
Português/Grego (Bacharelado) T/N 6 M/T - 
Português/Alemão (Bacharelado) T/N 6 M/T - 
Português/Japonês (Bacharelado) T/N - M/T 4 

Total  38  25 
 

OBS: Apenas após a efetivação da matrícula, será facultado ao ingressante cursar, de forma 
concomitante ao BACHARELADO, os módulos que permitem a inclusão da terminação 
também em a LICENCIATURA da habilitação na qual foi matriculado. Para mais 
informações, dirija-se à Secretaria de Graduação do Instituto de Letras. 

 
 

4.3 – DA AVALIAÇÃO 

4.3.1 - A avaliação dos candidatos aos Cursos de Letras, inscritos para APROVEITAMENTO DE 
ESTUDOS, será realizada mediante: 
a) Prova Escrita de Redação; 

b) Prova Escrita de Português Instrumental; 
c) Prova Escrita de Língua Inglesa (apenas para os candidatos ao Curso/Habilitação de 
Inglês/Literaturas). 

 

Observe-se: 
A duração máxima da(s) prova(s) será de 2 horas; após concluída(s) e entregue(s) pelo 
candidato, a(s) prova(s) será(serão) confiada(s) à guarda da Banca Examinadora.  

4.3.2 - No dia da prova escrita, os candidatos deverão chegar ao local com meia hora de 
antecedência, munidos do recibo do requerimento e documento de identificação com o qual 
fizeram a inscrição. Cabe ao candidato trazer caneta esferográfica azul ou preta para a 
realização da prova. 



Folha 8/18 

 

4.4 - DA APROVAÇÃO no Processo de Aproveitamento de Estudos 
4.4.1 – Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5,0 (cinco) em 

cada prova escrita. 

4.4.2 – Para fins de classificação será observada a ordem decrescente das notas finais. 
A nota final dos candidatos será a média aritmética dos graus obtidos nas provas escritas, quando 

houver mais de uma nota. 

4.4.3 – Em caso de empate, serão considerados como critérios de desempate sucessivamente: 

a) Para os candidatos a todos os cursos/habilitações, exceto Inglês-Literaturas: o candidato 
mais idoso; 

b) para os candidatos ao curso/habilitação Inglês-Literaturas:  

 a melhor nota na prova escrita de Língua Inglesa; 

 a melhor nota na prova escrita de Redação. 

 
4.4.4 – Será considerado classificado o candidato elencado dentro do número de vagas na 

ordem estabelecida pelos itens 4.4.2 e 4.4.3. 

5 – DO CALENDÁRIO GERAL DE PROVAS  

O Calendário Geral de Provas, com as datas, obedecerá ao descrito no ANEXO I deste Edital. 

5.1 – HORÁRIO E LOCAL DAS PROVAS  

As provas serão realizadas de acordo com o ANEXO I deste Edital. 

As provas serão realizadas nas dependências do Instituto de Letras da UERJ, Rua São Francisco 
Xavier nº 524, 11º andar, em salas a serem comunicadas no Mural da Secretaria de Graduação do 
Instituto de Letras, a partir do dia 16/10/2019. 

6 – DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DO CANDIDATO 

A análise definitiva da documentação anexada nos processos de Transferência Interna, 
Transferência Externa Facultativa e Aproveitamento de Estudos somente será feita para os 
candidatos classificados dentro do número de vagas, a fim de se verificar a observância às normas 
especificadas no Ato Executivo, artigo 13, alínea “n”, do AEDA Nº 030/ REITORIA/2019.   

6.1  A Etapa da análise documental é ELIMINATÓRIA. 

7 - DOS PROGRAMAS e SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

Os Programas e sugestões bibliográficas das Provas dos processos de Transferência Interna, 
Transferência Externa e Aproveitamento de Estudos obedecerão ao descrito no ANEXO II deste 
Edital. 
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8 – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

          Os resultados finais serão afixados na Secretaria de Graduação do Instituto de Letras às 19h do 
dia 30/10/2019. 
 
 

9 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

9.1 – Não serão aceitos recursos de reclassificação para eventuais vagas ociosas. 

9.2 – Os casos omissos serão decididos pela Comissão Examinadora. 
 
 

 

 

                                         Instituto de Letras da UERJ, 27 de setembro de 2019. 
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ANEXO I 

DO EDITAL DE NORMAS COMPLEMENTARES PARA O PROCESSO DE  
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA TRANSFERÊNCIA EXTERNA E 
APROVEITAMENTO DE ESTUDOS PARA O 1º E 2º SEMESTRES LETIVOS 
DE 2020, NO INSTITUTO DE LETRAS DA UERJ. 

 
TRANSFERÊNCIA EXTERNA 

Habilitação Prova/Disciplina Data da prova Horário 
TODAS  Habilitações 
(de Transf. Externa) Língua Portuguesa 4ª feira – 16/10/2019 13:00 

Inglês/Literaturas Língua Inglesa 4ª feira – 16/10/2019 16:00 

Português/Alemão Língua Alemã 4ª feira – 16/10/2019 16:00 

Português/Espanhol Língua Espanhola 4ª feira – 16/10/2019 16:00 

Português/Francês Língua Francesa 4ª feira – 16/10/2019 16:00 

Português/Grego Língua Grega 4ª feira – 16/10/2019 16:00 

Português/Japonês Língua Japonesa 4ª feira – 16/10/2019 16:00 

Português/Italiano Língua Italiana 4ª feira – 16/10/2019 16:00 

Português/Latim Língua Latina* 4ª feira – 16/10/2019 16:00 

TODAS  Habilitações 
(de Transf. Externa) 

Literatura Brasileira e 
Literatura Portuguesa  5ª feira – 17/10/2019   13:00 

TODAS  Habilitações 
 (de Transf. Externa) Linguística 5ª feira – 17/10/2019   16:00 

*Obs: Trazer dicionário latino-português; de preferência, o da sugestão bibliográfica (ver ANEXO II) 
 

TRANSFERÊNCIA INTERNA 
Habilitação Prova/Disciplina Data da prova Horário 

TODAS  Habilitações 
 (de Transf. Interna) 

Inclusive Inglês/Literaturas 

Redação em Língua 
Portuguesa 4ª feira – 16/10/2019 13:00 

Inglês/Literaturas** 
 

Língua Inglesa 
 

4ª feira – 16/10/2019 16:00 

** Candidatos de Transf. Interna para Inglês/Literaturas também farão prova de Redação 
 

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS  
Habilitação Prova/Disciplina Data da prova Horário 

TODAS  Habilitações 
 (de Aprov. de Estudos) 

Inclusive Inglês/Literaturas 

Português Instrumental e 
Redação 

4ª feira – 16/10/2019 13:00 

Inglês/Literaturas*** Língua Inglesa 4ª feira – 16/10/2019 16:00 

*** Candidatos de Aprov. de Estudos para Inglês/Literaturas também farão prova de  Português 
Instrumental e Redação. 
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ANEXO II 

DO EDITAL DE NORMAS COMPLEMENTARES PARA O PROCESSO DE  
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA TRANSFERÊNCIA EXTERNA E 
APROVEITAMENTO DE ESTUDOS PARA O 1º E 2º SEMESTRES 
LETIVOS DE 2020, NO INSTITUTO DE LETRAS DA UERJ. 

 
 

PROGRAMAS E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

REDAÇÃO em LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Programa: 
 Dissertação argumentativa. 
 
Sugestões bibliográficas: 
ABREU, Antônio Suárez. A arte de argumentar: gerenciando razão e emoção. São Paulo: Ateliê Editorial, 

2001. 
GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.  
PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da argumentação: a nova retórica. São Paulo: 

Martins Fontes, 1996. 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA  
 
Programa: 
 Fonética; 
 Morfologia; 
 Sintaxe; 
 Semântica. 
 
Sugestões bibliográficas: 
AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da língua portuguesa. São Paulo: Publifolha, 2008. 
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 
CALLOU, Dinah & LEITE, Yonne. Iniciação à fonética e à fonologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 
CAMARA JR., J. Mattoso. Estrutura da língua portuguesa. Petrópolis: Vozes, 1980. 
HENRIQUES, Claudio Cezar. Léxico e semântica. Rio de Janeiro: Elvesier, 20171. 

...... . Sintaxe. Rio de Janeiro: Elvesier, 2008. 
...... . Morfologia. Rio de Janeiro: Elvesier, 2007. 
...... . Fonética, fonologia e ortografia. Rio de Janeiro: Elvesier, 2007. 
MONTEIRO, José Lemos. Morfologia portuguesa. Campinas: Pontes, 1992. 
SIMÕES, Darcília M. P. Fonologia em nova chave. Rio de Janeiro: H.P. Comunicação Editora, 2003. 
  
  

LÍNGUA PORTUGUESA INSTRUMENTAL 
 
Programa: 
 Fonética; 
 Morfologia; 
 Sintaxe; 
 Semântica. 
 
Sugestões bibliográficas: 
AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da língua portuguesa. São Paulo: Publifolha, 2008. 
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 
CALLOU, Dinah & LEITE, Yonne. Iniciação à fonética e à fonologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 
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CAMARA JR., J. Mattoso. Estrutura da língua portuguesa. Petrópolis: Vozes, 1980. 
HENRIQUES, Claudio Cezar. Léxico e semântica. Rio de Janeiro: Elvesier, 20171. 
...... . Sintaxe. Rio de Janeiro: Elvesier, 2008. 
...... . Morfologia. Rio de Janeiro: Elvesier, 2007. 
...... . Fonética, fonologia e ortografia. Rio de Janeiro: Elvesier, 2007. 
MONTEIRO, José Lemos. Morfologia portuguesa. Campinas: Pontes, 1992. 
SIMÕES, Darcília M. P. Fonologia em nova chave. Rio de Janeiro: H.P. Comunicação Editora, 2003. 
 
 

LINGUÍSTICA 
 
Programa: 
 Língua, linguagem, linguística; 
 Natureza, cientificidade, objeto, abordagem e modalidades da linguística; 
 Noções gerais de linguística descritiva; 
 Noções gerais de áreas de interdisciplinaridade e de aplicação da linguística; 
 Aspectos de linguística descritiva. Visão histórica e conceitos básicos em diferentes níveis de análise 
linguística; 
 Objetos, unidades, categorias e desenvolvimento mais recentes nas correntes da análise descritiva; 
 Áreas de interdependência intra e interdisciplinar. 
 
Sugestões bibliográficas: 
MARTELLOTTA, M. E. Manual de Linguística. São Paulo, SP: CONTEXTO, 2008. 
FIORIN, J. L. Introdução à Linguística vol. 1 e vol. 2. São Paulo, SP: CONTEXTO, 2003.  
 
 
 

LITERATURA BRASILEIRA 
 
Programa: 
1. Formação da literatura brasileira e construção da identidade nacional.  
2. Prosa de ficção do século XIX: perspectiva do realismo naturalista X perspectiva machadiana. Crítica 
machadiana ao cientificismo e ao realismo naturalista. 
3. Modernismo Brasileiro: a redescoberta da Nação,  o romance malandro de Mário de Andrade e a 
Antropofagia.  
 
Sugestões bibliográficas: 
 
Para o ponto 1, recomenda-se que o candidato esteja familiarizado com as obras de José de Alencar e 
Gonçalves Dias e leia os seguintes textos de crítica e história literárias: 
1. CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira. Momentos decisivos. 4ª ed. São Paulo: Martins, s/d.  
2. SUSSEKIND, Flora. “O escritor como genealogista: a função da literatura e a língua literária no romantismo 

brasileiro”, in. América Latina: palavra, literatura e cultura. (org. Ana Pizarro). São Paulo: Memorial; 
Campinas: UNICAMP,1994. 

 
Para o ponto 2, recomenda-se que o candidato esteja familiarizado com as obras de Aluízio Azevedo e 

Machado de Assis e leia os seguintes textos de crítica e história literárias: 
3. CANDIDO, Antonio. “De cortiço a cortiço”, in: O discurso e a cidade. São Paulo: Duas Cidades, 1993. 
4. CANDIDO, Antonio. “Esquema de Machado de Assis”, in: Vários escritos. 3ª ed. São Paulo: Duas Cidades, 

1995.  
5. SANT’ANNA, Affonso Romano de. “O cortiço”, in: Análise estrutural de romances brasileiros. 5ª ed. 

Petrópolis: Vozes, 1979.  
6. SUSSEKIND, Flora. “O caso, o ciclo, a informação” (capítulo V), in. Tal Brasil, qual romance? Rio de 

Janeiro: Achiamé, 1984.  
 
Para o ponto 3, recomenda-se que o candidato esteja familiarizado com as obras de Mário de Andrade e Oswald 

de Andrade e leia os seguintes textos de crítica e história literárias: 
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7. ANDRADE, Mário de. “O movimento modernista (1942)”. In: Aspectos da Literatura Brasileira. São Paulo: 
Martins Fontes, 1978. 

8. BOSI, Alfredo. “Situação de Macunaíma”. In: Céu, Inferno: ensaios de crítica literária e ideológica. São 
Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2003. 

9. TELES, G.M. et al. Oswald plural. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1995. 
 
  

LITERATURA PORTUGUESA 
 
 Programa: 
 Trovadorismo galego-português: As cantigas de amor, de amigo, de escárnio e maldizer. 
 Gil Vicente: O auto da barca do Inferno. 
 Renascimento em Portugal: Os Lusíadas. 
 A poesia do barroco português: "Fênix Renascida" e "Postilhão de Apolo". 
 
Sugestões bibliográficas:  
AZEVEDO Fº, Leodegário A. As cantigas de Pero Meogo. 3ª ed. Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, 

1995. 
CORREIA, Natália. Antologia da poesia do período barroco. Lisboa: Moraes Editores, 1982. 
______.Cantares dos trovadores galego-portugueses. Lisboa: Editorial Estampa, 1998. 
LAPA, Rodrigues. Lições de literatura portuguesa - Época medieval. Coimbra: Coimbra Editora, 1981. 
MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa. São Paulo: Cultrix, 2008. 
SARAIVA , Antônio José & LOPES, Oscar. História da literatura Portuguesa. 8ª ed., Porto, Porto, 1975. 
SILVA, Victor Manuel de Aguiar e . Camões: Labirintos e fascínios. Lisboa: Cotovia, 1999 
_____. Teoria da Literatura. Coimbra, Almedina, 1980. 
  
 

LÍNGUA ALEMÃ 
 
Programa: 
 Orações afirmativas; 
 Advérbios de interrogação; 
 Verbos regulares no presente; artigos; 
 Negação “nicht”, “kein/keine”; 
 Pronomes possessivos; 
 Imperativo (formal); 
 Verbos irregulares no presente; 
 Verbo modal “möchten”; 
 Verbos com prefixos separáveis; 
 Pronomes demonstrativos, indefinidos e possessivos; 
 Dativo; 
 Imperativo (2ª pessoa do singular e do plural); 
 Pretérito perfeito dos verbos regulares e irregulares. 
 
Sugestões bibliográficas: 
FUNK, Hermann & KOENIG, Michael. Eurolingua Deutsch 1. Berlin: Cornelsen, 2003 
Langenscheidts Taschenwörterbuch Deusch – Portugiesesch; Portugiesesch-Deutsch. Berlin. Langenscheidt, 

2008. 
WELKER, Herbert Andréas. Gramática Alemã. Brasília. Editora Universidade de Brasília, 2ª ed., 1998. 
WENDT, Heinz F. Langenscheidts Kurzgrammatik Deutsch. Berlin. Langenscheidt, 1996. 
 
 

LÍNGUA ESPANHOLA 
 
Programa:  
Eixo discursivo: Narração 
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Funções e situações comunicativas: 
 Introdução, prosseguimento e conclusão de narrações escritas. 
 Relatos de experiências. 
 Resumos de programas, filmes, situações cotidianas, etc. 
 Manuseio e confecção de jornais e revistas em situações narrativas. 
 Leitura e confecção de biografias e memórias. 
  
Habilidades linguísticas desenvolvidas: 
 Compreensão oral de discursos narrativos. 
 Expressão oral criativa e comunicativa em situações narrativas diversas. 
 Compreensão escrita (leitura), segundo as abordagens interativa e enunciativa, de textos variados em 
fonte e temática, dentro da tipologia da narração. 
 Expressão escrita de textos breves, com coerência e coesão adequadas à etapa de aprendizagem 
linguística e aos campos semânticos do léxico estudado, dentro da tipologia da narração. 
  
Campos semânticos: 
 O eu e o outro: histórias familiares; experiências de infância; etapas de vida e conhecimento. 
 O ambiente: avanço do planeta, dos animais e plantas, dos seres humanos e da sociedade; os aparelhos 
construídos pela raça humana; as doenças e a saúde; a educação. 
 O mundo hispânico: histórias e mitos que fazem parte da cultura hispânica; personagens significativos 
e suas histórias. 
 
Elementos sistêmicos (associados à narração): 
 Conceito de gênero de discurso e tipos de texto 
 Verbos: pretérito perfeito simples e composto do indicativo, pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 
 Pronomes pessoais complemento. 
 Pronomes relativos e indefinidos. 
 Artigos. (inclusão do neutro) 
 Numerais (inclusive os ordinais). 
 Advérbios de lugar. 
 Advérbios de tempo. 
 Advérbios de tempo. 
 Novos usos das preposições. 
 Algumas conjunções – sino, porque, cuando, mientras. 
 Flexões e concordância de substantivos e adjetivos. 
  
Prática leitora: 
Emprego em atividades práticas de leitura de procedimentos de inferência, identificação de assunto, ideias 
centrais e secundárias do texto, identificação de relações intertextuais no material lido, aplicação de 
conhecimentos sobre gramática textual à tarefa de compreensão. 
 

Sugestões bibliográficas: 

ALARCOS LLORACH, Emilio. Gramática de la lengua española. 1. ed. 2. reimp. Madrid: Espasa, 2000. 

ÁLVAREZ, Miriam. Tipos de escrito I: narración y descripción. Madrid: Arco/Libros, 1994. 

BOSQUE, Ignacio. DEMONTE Violeta (Dir.). Gramática descriptiva  de la lengua española. 3. reimp. 
Madrid: RAE/Espasa, 2000. 

COLOMER, T. CAMPS, A. Enseñar a leer, enseñar a comprender. 1ª reimp. Madrid: Celeste Ediciones, 2000. 

DENYER, Monique. La lectura: una destreza pragmática y cognitivamente activa. España: Universidad 
Antonio de Nebrija, 1998. 

DICCIONARIO Esencial Santillana de la lengua española. Madrid: Santillana, 1992. 

GONZÁLEZ HERMOSO, Alfredo. Conjugar es fácil en español. Madrid: Edelsa, 1996. 

MATTE BON, Francisco. Gramática comunicativa del español – vol. I y II. Madrid: Edelsa, 1995. 

SECO, Manuel. Gramática esencial del español. Madrid: Aguilar, 1980. 
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LÍNGUA FRANCESA 
 
Programa: 
 Os determinantes; 
 Morfossintaxe do verbo (indicativo e imperativo); 
 A interrogação; 
 A negação;  
 Concordância nominal; 
 Preposições e advérbios de lugar; 
 A expressão do tempo; 
 Os pronomes de objeto direto e indireto e sua colocação na frase; 
 Expressão da quantidade; 
 Pronomes; 
 Os comparativos; 
 Elaboração de cartas; 
 Elaboração de texto comparativo; 
 Resumo de texto. 
 
Sugestões bibliográficas: 
BADY,J., GREAVES,I., PETETIN,A. GRAMMAIRE-350 Exercices-Niveau débutant. Paris: HACHETTE. 

1990. 
BESCHERELLE. La conjugaison. 12.000 verbes. Paris, Hatier, 1990. 
CHEN, C.-H., MAIA, G., KOSTUCKI, Alina. Grammaire Progressive Du Français Debutant. Paris, CLE 

INTERNATIONAL, 2004. 
MONNERIE, Annie. Le français au présent. Paris, Alliance Française-Didier/Hatier, 1987. 
ICI 1 - Méthode de français – Niveau A1 – Livre de l’élève, Cahier d'exercices e CD audio fichier Découvertes. 

Paris - CLE INTERNATIONALE, 2007. 
Le Nouveau Petit Robert. Dictionnaire de la Langue Française. Paris, Le Robert, 1994. 
POISSON-QUINTON, Sylvie & MIMRAM, Reine. Compréension écrite, niveau 2 (Compétences A2). Paris: 

Clé, 2008.  
 

LÍNGUA GREGA 
 
Programa: 
 O grego na cultura ocidental: palavras, radicais e afixos de origem grega no português e nas ciências;  
 O grego no contexto linguístico do Indo-europeu. Os dialetos; 
 O sistema linguístico do grego: linhas mestras da fonologia, da morfossintaxe e da semântica gregas; 
 O alfabeto grego: fonemas e letras; sinais gráficos. A pronúncia; 
 O sistema fonológico do grego; 
 Fonologia: acentuação grega; 
 Morfossintaxe do artigo e do nome: 1ª e 2ª declinações; 
 Morfologia do verbo: presente, imperfeito e futuro do indicativo na voz ativa de verbos da 1ª e 2ª 
conjugações; verbo de ligação; 
 As principais preposições e conjunções. 
 
Sugestões bibliográficas: 
BALLY, A. Dictionnaire Grec- Français. Paris: Hachette, 1963. 
DOVER, J.K. et alli. Reading Greek (text). Cambridge: CUP, 1992. 
HORTA, Guida N. B. P, Os gregos e seus idioma. Rio de Janeiro: Particular, 1991. 
LIDDELL, H.G. e SCOTT, R. A Greek-English lexicon. Oxford: Claredon Press, 1990. 
NEVES, Maria Helena de Moura e MALHADAS, Daise. Curso de grego: propedêutica. São Paulo: T.A. 

Queiroz, 1985. 
PEREIRA, Isidro. Dicionário Grego- Português. 5ª ed. Porto, Livraria Apostolado da Imprensa, s.d. 
PERFEITO, Abílio Alves. Gramática de grego. Porto: Porto Editora, 1993. 
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STÖRIG, Hans Joachim. A aventura das línguas São Paulo: Melhoramentos, 1993. 
YARZA, F.I.S. Diccionario Griega-Español. Barcelona: Ramón Sopena, 1954. 
 
 

LÍNGUA INGLESA 
 
Programa: 
 Redação argumentativa, redigida em língua inglesa. 
 
Sugestões bibliográficas: 
GILLETT, A., HAMMOND, A. & MARTALA, M. Inside Track – Successful Academic Writing. London: 

Longman, 2009. 
OSHIMA, A. & HOGUE, A. Introduction to Academic Writing. London: Longman, 2006 (3rd edition). 

PALLANT, A. English for Academic study: writing course book. Reading: University of Reading/Garnet 
Education, 2004. 

PHILIPS, Terry & PHILIPS, A. Progressive Skills 3 Writing Combined Course Book and Workbook. Reading: 
University of Reading/Garnet Education, 20172. 

SPENCER, C. M. & ARBON, B. Foundations of Writing. NTC: Illinois, USA, 1997. 
 
 

LÍNGUA ITALIANA 
 
Programa: 
 
Vocabulário 
 Dias da semana, meses do ano, estações, cores, profissões e ofícios, laços familiares, alimentos, a sala 
de aula, o corpo humano, esportes, diversões, a casa, a cidade, a natureza, vegetais e minerais, plantas, etc. 
 
Gramática 
 Modo Indicativo - Forma e emprego: presente, imperfeito, pretérito( simples e composto) futuro (simples e 
composto); 
 Os advérbios - de lugar, de tempo, de modo, de quantidade, de afirmação, de negação, de dúvida, de ordem; 
locuções e adverbiais; 
 As preposições - formas e usos; 
 A separação de sílabas; 
 Artigos: determinativo, indeterminativo e partitivo. 
 
Leitura, compreensão, interpretação e produção textual 
 Frases: diálogos, resumos (composição), descrição e narração, pequenas cartas, breves mensagens, e-
mail, a parentes e amigos (aniversário, dia especial, etc). 
 
Sugestões bibliográficas: 
ANNAPAOLA, Eurico; GIANCARLO, Tantucci. I Confini della parola Poseidonia: Bologna, 2006. 
BOTERO, Antonella; DRAGO, Paola; GALLO, Tiziana; ROSSINI, Rosaria. L’ora Di Italiano. Firenzi: Giunti 

Marzocco, 2002. 
BOTTIROLI, Giovanni e CORNO, Dario. Compreendere e Comunicare. Grammatica della Lingua Italiana. 

Torino. Paravia. 2006. 
DARDANO, Marizio & TRIFONE, Pietro. Grammatica Italiana. Milano: Zanichelli, 2005. 
DELLA CASA, Maurizio. Scrito e Parlato. Grammatica e Educazione Linguistica. Brescia: La Scuola, 2008. 
GALIZZI, Verdina. Parlare e Scrivere. Grammatica Antologica della Lingua Italiana. Firenze: Minerva 

Itálica, 2005. 
MAZZETTI, Alberto e altri. Qui Itália. Firenze: Le Monnier, 2004. 
MORETTI, Giovanni Battista. L’Italiano come seconda língua. Perugia: Guerra 2003. 
SERIANNI, Luca. Grammatica Italiana. Torino: UTET, 2006. 
SILVESTRINI, Marcello e altri. L’taliano e l”Itália. Perugia: Guerra, 2004. 
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LÍNGUA LATINA 

 
Programa: 
 As declinações e os adjetivos de 1ª. e de 2ª. classes; 
 Morfologia do verbo:  
a) Estrutura verbal para análise (radical+ vogal temática+ DMT e DNP); 
b) Tempos do infectum e perfectum nas vozes ativa e passiva de verbos da 1ª a 4ª conjugações; 
c) Imperativo presente; 
 As principais preposições e conjunções; 
 Comparativo e superlativo, regulares e irregulares; 
 Tradução e versão de fragmentos latinos; 
 Estudo da sintaxe portuguesa. 
 
Obs: Trazer dicionário latino-português; de preferência, o da sugestão bibliográfica, abaixo. 

Sugestões bibliográficas: 
ALMENDRA M. A. & FIGUEIREDO, J. Nunes. Compêndio de Gramática Latina. Porto, Porto Editora, 1996. 
AMÓS & FRANCISCO. Estrutura do Latim. Rio de Janeiro, s.d. 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de 

Janeiro: Editora Lucerna, 20172. 
FARIA, Ernesto. Dicionário Latino-Português. Rio de Janeiro: MEC. 
______. Gramática Superior de Língua Latina. Rio de Janeiro, MEC-FENAME, 1996. 
RIBEIRO, Márcio Luiz Moitinha & SIMONETTI, Flora. Gramática Latina para Seminários e Mosteiros. Rio 

de Janeiro: Edição do Autor, 2007. 
SPALDING T., Orfeu. Guia Prático de Tradução Latina. S.Paulo, Cultrix, 1982. 
 
 
 

LÍNGUA JAPONESA 
 
 
 Origem da escrita japonesa; 
 Leitura e escrita dos silabários (hiragana e katakana); 
 Introdução à escrita e à leitura dos ideogramas chineses básicos da vida cotidiana e para a leitura de textos 
originais; 
 Pronomes interrogativos e demonstrativos; 
 Numerais e sufixos numerais básicos; 
 Partículas (vocábulos relacionais inflexíveis); 
 Forma verbal “-masu”; 
 Estilo informal 
 Flexões verbais e nominais para presente, passado, afirmativa e negativa; 
 Formas verbais “-te”, “-ta”, “-nai”; 
 Aspecto verbal durativo e iterativo; 
 Adjetivos “-i”, “-na” e suas flexões; 
 Estruturas comparativa e superlativa; 
 Estruturas básicas da língua japonesa para: expressões de desejo, finalidade, solicitação, permissão, 
suposição, proibição, obrigação, capacidade, oferecimento, estado, experiência; 
 Orações substantivas; 
 Orações modificadoras; 
 Orações condicionais; 
 Substantivação da oração com “koto”; 
 Verbos de benefício básicos; 
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Sugestões bibliográficas: 
 

 BIBLIOGRAFIAS BÁSICAS: 
MINNA no Nihongo: Shokyuu I: Honsatsu. [Japonês para todos: básico I: livro-texto]. Tokyo: 3A Corp., 1998.   

MINNA no Nihongo: Shokyuu I: Honyaku Bunpou Kaisetsu. [Japonês para todos básico I: Tradução e Notas 
gramaticais]. Tokyo: 3A Corp., 2000.  

MINNA no Nihongo: Shokyuu I: Kanji. [Japonês para todos: básico I: ideogramas]. Tokyo: 3A Corp., 1998. 

THE JAPAN Foundation. Nihongo: kana: uma introdução ao silabário japonês. Tokyo: Bonjinsha, 2006. 

 
 BIBLIOGRAFIAS COMPLEMENTARES: 

MINNA no Nihongo: Shokyuu I: Mondaishuu I. [Japonês para todos: básico I: caderno de exercícios] Tokyo: 3A Corp., 
1999. 

MINNA no Nihongo: Shokyuu I: Japanese Kanji Renshuuchou. [Japonês para todos: básico I: livro de exercícios sobre 
ideogramas]. Tokyo: 3A Corp., 1998.  

MINNA no Nihongo: Shokyuu I: Chookai Tasuku 25 [Japonês para todos: básico I: exercícios de compreensão auditiva] 
Tokyo: 3A Corp., 1999. 

SHINNIHONGO no Kiso I Kanji [Nova Base do Japonês I – Ideogramas]. The Association for Overseas Technical 
Scholarship [AOTS], 1992. 

TAKAHASHI, Michiko; et al.  Shinnihongo no Kiso I Kurasukatsudoushuu 101. [Atividades para sala de aula].  3A 
Corp., 1994. 

 
 


