
 
Inscrição em Disciplinas Isolada por Aluno Externo, Especial ou Ouvintes 2019/2: 
 
O PPGDan permite a inscrição em disciplina isolada de três categorias de aluno não vinculado 
ao Mestrado em Dança, conforme descrito a seguir: 
 
Aluno externo: aquele advindo de outro programa de pós-graduação. 
 
Alunos especial ou ouvinte: aqueles que ainda não pertencem ao sistema de pós-graduação. 
 
Os interessados em pleitear vaga como aluno externo ou especial podem se inscrever em 
apenas uma disciplina por período, e no período entre 29/07 e 02/08, através de formulário de 
inscrição em disciplina de aluno externo ou especial e devem apresentar os documentos 
exigidos para o email contato.ppgdan@eefd.ufrj.br. O título do email deve ser: INSCRIÇÃO EM 
DISCIPLINA ISOLADA.  
 
O aluno ouvinte deve se dirigir diretamente ao professor responsável pela disciplina para obter 
autorização para assistir às aulas. 
 
A matricula dos alunos especiais e externos é oficializada mediante email de confirmação da 
secretaria do PPGDAN, em 05/08. A nota e os créditos obtidos na disciplina cursada por alunos 
externo ou especial serão fornecidos pela Secretaria Acadêmica através de declaração de 
conclusão de disciplina, assinada pelo Professor responsável da disciplina e pelo Secretário 
Acadêmico ou Coordenador do PPGDan. O aluno ouvinte não tem direito à declaração. 
 
Os alunos especiais, caso se tornem alunos do PPGDan, poderão validar os créditos das 
disciplinas cursadas em até três anos anteriores ao seu ingresso no curso. Os alunos ouvintes 
não poderão pleitear validação de disciplinas cursadas. 
 
Documentos necessários para a inscrição de alunos externos: formulário preenchido e 
declaração comprobatória de matrícula no programa de pós-graduação da instituição de 
origem.  
 
Documentos necessários para a inscrição de alunos especiais: formulário preenchido, currículo 
lattes e carta de intenção destinada ao professor da disciplina. Os candidatos aprovados e não 
classificados na seleção do Mestrado em Dança 2018/19 estão isentos da obrigatoriedade de 
entregar carta de intenção e currículo lattes.  
  
Os alunos especiais não podem cursar as disciplinas obrigatórias. 
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Oferta de Disciplinas 2019/02: 
 
EFD719 – Laboratório de Produção Textual em Dança  
30 h teórica 15 h prática  
Prof. Dr. Igor Fagundes  Profa. Dra. Maria Inês Calfa e Profa. Dra. Ruth Torralba   
2ª feira - 14h às 17h – sala a confirmar na EEFD 
  
EFD715 – Tópicos Especiais em Dança, Identidade e Diferença  
30 h teórica 15 h prática  
Profa. Dra. Marta Peres  
3ª feira 10h às 13h sala a confirmar 
 
EFD713 - Tópicos Especiais II - O Corpo e as estratégias Fictocríticas 
30 h teórica 15 h prática  
Prof. Dr. Felipe Ribeiro   
5ª feira 14h às 17h sala PECDAN/ EEFD 
 
EFD701 – Corpo, Dança e Cultura (obrigatória) – apenas para alunos/as externos 
45 h teórica  
Profa. Dra. Mariana Trotta e Profa. Dra. Tatiana Damasceno 
4ª feira 14h às 17h sala PECDAN/ EEFD 
 
 


