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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA LINGUAGEM  

REGULAMENTO DO CENTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS  (CELi) 

 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Da Linguagem, no uso de 

suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista a criação do Centro de Ensino de 

Línguas (CELi), resolve estabelecer o REGULAMENTO DO CENTRO DE ENSINO 

DE LÍNGUAS (CELi), do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem.  

  

CAPÍTULO I 

Dos Objetivos do Centro de Ensino de Línguas 

 

Art. 1º O Centro de Ensino de Línguas do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Linguagem (PPGCL) oferecerá, à comunidade universitária e à comunidade em geral, 

exames de proficiência em Língua Estrangeira para os Programas de Pós-Graduação da 

Universidade do Vale do Sapucaí e para outras Instituições de Ensino Superior, bem 

como ações de extensão na forma de cursos instrumentais de línguas estrangeiras 

(modalidade leitura acadêmica), jornadas pedagógicas, cursos temáticos, oficinas de 

textos, e outras atividades relacionadas aos objetivos do Centro.  

 

Parágrafo Único: O Centro de Ensino de Línguas do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Linguagem (PPGCL) aplicará exames de proficiência e emitirá atestados de 

proficiência em Língua Estrangeira.  

 

CAPÍTULO II 

Das Atividades do Centro de Ensino de Línguas 

 

Art. 2º As atividades do Centro de Ensino de Línguas são desenvolvidas, conforme sua 

natureza, por docentes do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem e/ou 

convidados tendo-se como pré-requisito para os dois casos ter formação na área de 

Letras e Linguística. 

 

CAPÍTULO III 

Da Seleção dos docentes do Centro de Ensino de Línguas 

 

Art. 3º Os docentes que atuarão no Centro de Ensino de Línguas serão indicados pela 

coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem.  

 

CAPÍTULO IV 

Da Coordenação do Centro de Ensino de Línguas 

 

Art. 4º As atividades do Centro de Ensino de Línguas serão coordenadas por um 

professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem a ser 

designado pela coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Linguagem.  

 

Parágrafo Único: O Coordenador do Centro de Ensino de Línguas exercerá as suas 

atividades pelo período de 2 (dois) anos, sendo permitida uma recondução por igual 

período. 

 



Art. 5º Cabe ao Coordenador do Centro de Ensino de Línguas: 

 

I. Assumir a Coordenação Pedagógica e Administrativa dos cursos oferecidos e 

ministrar aulas no Centro de Ensino de Línguas. 

II. Propor semestralmente: 

a) o número de cursos a serem oferecidos e os seus respectivos horários; 

b) o nome dos ministrantes. 

 

III. Elaborar previsão orçamentária. 

 

IV. Apresentar, à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Linguagem, relatório anual referente às atividades desenvolvidas no CELi. 

 

V. Encaminhar, à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Linguagem, eventuais questões pedagógicas ou administrativas que 

comprometam o bom andamento dos cursos. 

 

VI. Viabilizar, junto à Coordenação Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Linguagem ou a outro órgão, a utilização do espaço físico. 

 

VII. Garantir a manutenção de arquivos atualizados de consulta sobre o corpo 

docente e discente envolvidos na ação de extensão, tais como: nome, endereço, 

e-mail e telefone dos professores; nome, endereço, e-mail e telefone dos alunos; 

listas de frequência; listas de conceitos; e programas das disciplinas ministradas. 

 

VIII. Organizar os horários dos cursos a serem oferecidos.   

 

IX. Organizar a divulgação, dentro e fora da UNIVÁS, as ações de extensão 

previstas para cada semestre. 

 

X. Providenciar as declarações e os certificados de aproveitamento dos alunos. 

 

XI. Informar, através do material de matrícula, que a taxa de inscrição, uma vez 

recolhida, não será devolvida. 

 

XII. Coordenar o processo de matrícula. 

 

Parágrafo único. A Coordenação Pedagógica será exercida em conjunto com os 

docentes que atuarem no CELi. 

 

CAPÍTULO V 

Das Atribuições dos docentes do Centro de Ensino de Línguas 

 

Art. 6º Os professores do CELi devem compor o corpo docente do Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Linguagem. Eventualmente, poder-se-á convidar professores 

externos ao PPGCL para contribuir nas atividades do CELi. 

 

Parágrafo Único:  Os docentes do CELi são o elo entre os alunos e o Coordenador do 

Centro de Ensino de Línguas. 

 



Art. 7º Cabe aos docentes do CELi: 

 

I. Ministrar as aulas, bem como preparar o material didático a ser utilizado nos 

cursos oferecidos. 

II. Responsabilizar-se, junto ao Centro de Ensino de Línguas, por todo material 

didático preparado para fim de arquivamento. 

 

III. Acompanhar o andamento do programa de conteúdos estipulado para o 

semestre letivo. 

 

IV. Realizar a preparação e a correção de provas de Proficiência em Língua 

Estrangeira para os Programas de Pós-Graduação da UNIVÁS e de outras 

Instituições de Ensino Superior, se for o caso.  

 

V. Informar o Coordenador do Centro de Ensino de Línguas sobre bibliografia e 

equipamentos necessários para o curso. 

 

VI. Informar o Coordenador do Centro de Ensino de Línguas sobre quaisquer 

irregularidades em relação aos cursos oferecidos. 

 

VII. Elaborar os relatórios referentes aos cursos ofertados, quando solicitados 

pela Coordenação do CELi. 

 

VIII. Preparar, aplicar e corrigir as provas do exame de Proficiência. 

 

CAPÍTULO VI 

Das Atribuições da Secretaria do Centro de Ensino de Línguas 

 

Art. 8º Cabe aos colaboradores da Secretaria: 

 

I. Providenciar a impressão de todo material didático solicitado pelo docente 

semanalmente.  

 

II. Atender, via balcão, telefone ou e-mail, os alunos do Centro de Ensino de 

Línguas e a outros interessados. 

 

III. Dar avisos, quando necessário, em salas de aula usadas pelo Centro de Ensino 

de Línguas. 

 

IV. Imprimir e fotocopiar provas e exercícios elaborados pelos docentes do Centro 

de Ensino de Línguas. 

 

V. Expedir Declarações e Certificados para alunos do Centro de Ensino de 

Línguas. 

 

VI. Expedir Declarações e Certificados para os professores do Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Linguagem e para professores convidados que 

ministrarem cursos ou proferirem palestras no  Centro de Ensino de Línguas. 

 

VII. Expedir Memorandos e Ofícios do Centro de Ensino de Línguas. 



 

VIII. Auxiliar a Coordenação do Centro de Ensino de Línguas no que concerne à 

elaboração do calendário letivo, à distribuição de turmas e à reserva de salas de 

aula para os cursos. 

IX. Realizar a matrícula do Centro de Ensino de Línguas, bem como as inscrições 

para provas de proficiência. 

 

X. Divulgar, na internet e no quadro de avisos, o programa de cada disciplina, 

bem como as informações referentes à matrícula no Centro de Ensino de Línguas. 

 

XI. Imprimir e fotocopiar as provas de proficiência em língua estrangeira. 

 

XII. Providenciar a confecção de folders e de outros materiais de divulgação das 

atividades do Centro de Ensino de Línguas. 

 

XIII. Realizar trancamento de matrícula de alunos. 

 

XIV. Manter em dia a correspondência do Centro de Ensino de Línguas. 

 

XV. Digitar e atualizar nomes, frequência e notas dos alunos. 

 

XVI. Conferir, junto ao Coordenador do Centro de Ensino de Línguas, os boletos 

referentes ao pagamento de matrícula dos alunos. 

 

XVII. Informar o Coordenador sobre quaisquer problemas que venham a 

comprometer o bom andamento dos cursos. 

 

CAPÍTULO VII 

Da Execução Administrativa e Financeira do Centro de Ensino de Línguas 

 

Art. 9º Alunos dos Programas de Pós-Graduação da Universidade do Vale do Sapucaí 

estão isentos das taxas de matrícula e de mensalidade nos cursos oferecidos pelo Centro 

de Ensino de Línguas. 

 

Art. 10. Aos Alunos de Graduação, comunidade acadêmica e a comunidade em geral, o 

Centro de Ensino de Línguas cobrará taxa de matrícula e mensalidade a ser fixada 

semestralmente. 

 

Art. 11. A receita referente às taxas de matrícula e mensalidades do Centro de Ensino de 

Línguas serão destinadas ao centro de custos do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Linguagem.  

 

CAPÍTULO VIII 

Da Matrícula para os Cursos do Centro de Ensino de Línguas 

 

Art. 12.  O aluno de Pós-Graduação (stricto sensu) estará isento das taxas de matrícula e 

mensalidades. 

Art. 13. As vagas nos cursos do Centro de Ensino de Línguas serão oferecidas, 

prioritariamente, aos alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem 

e aos alunos de outros cursos de Pós-Graduação (stricto sensu)  da UNIVAS.  



 

Parágrafo único. Caso as vagas para os segmentos descritos acima não sejam 

preenchidas, elas serão realocadas para a comunidade acadêmica da UNIVAS e para a 

comunidade em geral.  

 

Art. 14. Os alunos, no ato da matrícula, deverão apresentar comprovante de matrícula 

ou declaração de que estão matriculados em um curso de vínculo com os Programas de 

Pós-Graduação da UNIVAS, referente ao ano letivo em questão. 

 

Art. 15. Comunidade Acadêmica: 

a) professores e funcionários da UNIVAS: contracheque; 

b) alunos: comprovante de matrícula ou declaração de que estão matriculados em 

um curso de graduação ou de pós-graduação (lato sensu) no ano letivo em 

questão. 

 

Art. 16. Comunidade em Geral: 

 

a) declaração de ter cursado ou estar cursando o Ensino Médio. 

 

Art. 17. As datas de matrícula para cada categoria – alunos do PPGCL; alunos de outros 

Programas de Pós-Graduação (stricto sensu) da UNIVÁS; comunidade acadêmica; 

comunidade em gral– serão fixadas pela Coordenação antes do início de cada semestre 

letivo. 

 

Art. 18. Só serão devolvidas as taxas de matrícula aos alunos cujos cursos, por decisão 

da Coordenação do Centro de Ensino de Línguas, não forem oferecidos. 

 

Art. 19. Os alunos que, mediante o pagamento da taxa correspondente, precisarem 

trancar a matrícula deverão estar cientes de que o trancamento só poderá ser feito até o 

último dia de matrícula na Secretaria do PPGCL. 

 

Parágrafo Único:  O trancamento não resulta na devolução da taxa de matrícula nem no 

seu reaproveitamento para um semestre subsequente. 

 

CAPÍTULO IX 

Dos Cursos do Centro de Ensino de Línguas 

 

Art. 20. Os cursos de línguas serão semestrais, com duração de 2 horas e 30 minutos a 

semanais, perfazendo um total de 32 horas-aula por semestre. 

 

Art. 21. O número máximo de alunos por turma será de 20 (vinte) e, o mínimo, de 5 

(cinco) alunos. 

 

Parágrafo único. Casos excepcionais serão resolvidos pela Coordenação do Centro de 

Ensino de Línguas. 

 

Art. 22. O calendário de atividades será afixado no mural e divulgado pela internet, pelo 

Centro de Ensino de Línguas, antes do início de cada semestre letivo. 

 



Art. 23. O material didático e os programas a serem desenvolvidos ficam a critério dos 

docentes de cada curso, assim como a avaliação. 

 

Art. 24. Durante cada semestre, o aluno deverá ser submetido a duas provas para efeito 

de média de aprovação. 

 

Art. 25. A média mínima para aproveitamento dos cursos é 7,0 (sete), e a frequência 

mínima é de 75%. 

 

§ 1º Aos alunos reprovados por média, será assegurada vaga no semestre seguinte, caso 

renovem sua matrícula. 

§ 2º Aos alunos reprovados por frequência, não será assegurada vaga no semestre 

seguinte. 

 

Art. 29. Aos alunos aprovados, será emitida uma Declaração no final do semestre. 

 

Art. 30. O aluno matriculado no Centro de Ensino de Línguas que desejar mudar de 

curso ou realizar outro curso deverá pleitear a vaga no curso pretendido juntamente com 

os demais candidatos. 

 

CAPÍTULO X 

Disposições Gerais e Transitórias 

 

Art. 31. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Linguagem. 

 

Art. 32. Este regulamento entra em vigor nesta data, ficando revogadas as disposições 

em contrário. 

 

 

Pouso Alegre, 11 de junho de 2015. 

 

 

Profa. Dra. Eni P. Orlandi 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem 

Presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 


