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RESOLUÇÃO PROARQ N.º 02/2013 

 

 
Estabelece normas para os(as) Alunos(as) 
Especiais cursarem disciplinas nos cursos 
de Mestrado e de Doutorado em Arquitetura 
do PROARQ/FAU/UFRJ. 

 
 

Considerando: 
 

- a atribuição que é dada à Comissão Deliberativa pelo Regulamento do Programa de 
Pós-graduação em Arquitetura, 

 

- a  necessidade  de  regulamentar  o(a)  aluno(a)  especial  nos  cursos  de  Mestrado  e 
Doutorado em Arquitetura na UFRJ, 

 

 
 
A Comissão Deliberativa do PROARQ 

 
Resolve: 

 

 
 

Art. 1º - Aluno especial é o(a) aluno(a) não matriculado, interessado em cursar disciplinas eletivas nos 
cursos de Mestrado e de Doutorado do PROARQ, que não participou do processo de seleção e que 
obedeça a  uma das seguintes condições: 

 

I – que seja graduado(a) em Arquitetura e Urbanismo ou em profissão de área afim; 
 

II – que esteja cursando o último período do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo ou 
profissão de área afim; 

 

III – que esteja cursando outra pós-graduação. (inserção em 20/05/2020). 
 

Art. 2º - A aceitação do(a) aluno(a) especial em qualquer disciplina eletiva está condicionada à existência 
de vaga e à aceitação prévia do(a) professor(a) responsável 

 

Parágrafo único - Podem ser aceitos até 5 (cinco) alunos especiais por disciplina. 
 

Art. 3º - O(a) aluno(a) especial não tem vaga garantida no exame de seleção ao Mestrado ou Doutorado 
do PROARQ. 

 

Art. 4º - As disciplinas cursadas em regime especial podem ser transferidas como disciplinas regulares 
para os cursos de Mestrado ou de Doutorado do PROARQ, desde que cursadas até 3 (três) anos antes do 
ingresso no Programa. 

 

§ 1º - Os(as) alunos(as) regulares do PROARQ podem solicitar transferência de até 02 (duas) 
disciplinas cursadas como aluno especial. 

 

§ 2º - As transferências serão efetuadas mediante preenchimento, pelo interessado, de formulário 
específico fornecido pela Secretaria do PROARQ. 

 

§ 3º - As transferências de créditos em disciplinas devem ser solicitadas até o final do primeiro 
ano do curso. 

 

Art. 5º - Para cursar disciplina como aluno(a) especial o(a) interessado(a) deve apresentar, no ato da 
inscrição, os seguintes documentos: 

 

I - Requerimento da inscrição, fornecido pela secretaria do PROARQ; 
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II - uma fotografia 3X4 recente; 

 

III - curriculum vitae atualizado da base Lattes/CNPq; 

IV - histórico escolar do curso de graduação (cópia); 

V - diploma ou atestado de conclusão do curso de graduação (cópia) ou declaração da instituição de 
ensino de que está cursando o último período do curso; 

 

VI - carta dirigida ao professor da disciplina escolhida, justificando os motivos que o levaram a se 
inscrever para cursar a disciplina, com informação do curso corrente. (inserção em 20/05/2020). 

 

Art. 6º - O(A) aluno(a) especial está sujeito a obedecer o Regulamento do PROARQ no que se refere à 
aprovação, frequência e demais itens. 
 

Art. 7º - Esta Resolução substitui a Norma anteriormente aprovada no PROARQ e entra em vigor na data 
de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário. 
 

 
 
Rio de Janeiro, 20 de março de 2013. 


