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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS ADICIONAIS

REGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO I  
DOS OBJETIVOS

Art. 1º - O Curso de Especialização em Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais,
com  área  de  concentração  em  Linguística  Aplicada, é  ofertado  pelo  Centro
Interdisciplinar  de Letras  e Artes,  do Instituto Latino-Americano de Arte,  Cultura  e
História da UNILA. Fundamenta-se na Resolução CONSUN 10/2021, na Resolução CNE/
CES 01/2018 e na Instrução Normativa PRPPG 02/2021, tendo como objetivos:

a) Capacitar  e  aperfeiçoar  docentes  em  formação  na  didática  de  línguas
adicionais,  oferecendo  uma  educação  continuada  pertinente  às  questões
colocadas tanto pela teoria quanto pela prática de sala de aula;

b) Introduzir  e  revisar  as  perspectivas  teórico-metodológicas  e  curriculares  em
ensino e aprendizagem de línguas adicionais;

c) Contribuir com a formação continuada do(a) docente-pesquisador(a), mediante
um espaço de reflexão que articule as teorias sobre linguagem e ensino de
línguas  com  as  práticas  profissionais,  entendendo  a  potencialidade  do(a)
docente em formação como agente transformador;

d) Discutir a relação entre as línguas e culturas em contato na América Latina e as
contribuições e desafios do ensino e aprendizagem de línguas adicionais em
contextos plurilingues.

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 2º - O Curso de Especialização em Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais,
ofertado na modalidade presencial,  tem carga horária  total  de 360 horas  para sua
integralização.  É  composto  por  componentes  curriculares  obrigatórios  de  natureza
teórico-prática, ministrados em três semestres, e requer a elaboração e defesa pública
de TCC. 

Art.  3º - Serão considerados membros do corpo discente do Curso de Especialização
em Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais da UNILA, com todos os direitos e
deveres definidos pela legislação vigente, os(as) discentes aprovados(as) em processo
seletivo do curso e regularmente matriculados(as).



Art.  4º  -  O  número  de  vagas  será  de  51 (cinquenta  e  um),  sendo  50%  para
brasileiros(as) e 50% para não brasileiros(as),  acrescido de 10% (dez por cento) deste
total  destinadas a servidores(as)  da  UNILA, nos termos da Resolução –  COSUEN nº
56/2015 (vinte e três para brasileiros(as), vinte e três para não brasileiros(as) e cinco
para TAEs). 

Art.  5º  - O Curso contará, quando possível, com pessoal técnico-administrativo para
auxiliar a coordenação nos trâmites administrativos;

Art. 6º - O Curso de Especialização em Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
está  vinculado  ao   Núcleo  Interdisciplinar  de  Estudos  da  Lingua(gem)  e
Interculturalidade (NIELI) e ao Curso de Graduação em Letras - Espanhol e Português
como  Línguas  Estrangeiras,  com  os  quais  compartilha  docentes  e  produção  de
conhecimento na área,  estando subordinado administrativa e hierarquicamente aos
seguintes órgãos:

I – Reitoria da UNILA;
II – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) da UNILA;

III – Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História (ILAACH);
IV – Centro Interdisciplinar de Letras e Artes (CILA).

CAPÍTULO III
DA COORDENAÇÃO

Art  7º  -  O  Curso  terá  um(a) Coordenador(a) e  um(a)  Vice-Coordenador(a),
portadores(as)  de titulação mínima de Mestre,  pertencentes ao corpo docente  da
área de Letras e Linguística da UNILA;

Parágrafo único - O mandato do(a) Coordenador(a) e Vice-Coordenador(a) do Curso
terá a duração de 24 (vinte e quatro) meses, permitida a recondução.

Art. 8º - A escolha do(a) Coordenador(a) e do(a) Vice-Coordenador(a) do Curso é da
competência do Colegiado do Curso, ou seja, do corpo docente vinculado ao Curso,
sendo esta decisão oficialmente informada à  PRPPG.

Parágrafo único - A escolha se dará entre os pares, docentes atuantes no Curso, de
acordo  com  calendário  estabelecido  pela  coordenação  para  manifestação  e
apresentação  das  chapas  compostas  obrigatoriamente  por  candidato(a)  a
coordenador(a) e vice-coordenador(a).  

Art.  9º  -  Compete ao(à) Coordenador(a)  do  Curso de Especialização em Ensino e
Aprendizagem de Línguas Adicionais:

a) Convocar e presidir as reuniões;

b) Representar o Colegiado junto aos demais órgãos da UNILA;

c) Encaminhar as decisões do Colegiado;

d) Designar relator ou comissão para estudo de matéria do colegiado;

e) Submeter à apreciação e à aprovação do colegiado a ata da sessão anterior;

f) Decidir,  ad referendum, em caso de urgência, sobre matéria de competência

do Colegiado;



g) Cumprir  e  fazer  cumprir  as  normas  superiores  e  o  Regimento  Interno  do

Colegiado de Curso;

h) Manter atualizada junto a PRPPG/UNILA toda a documentação do curso;

i) Apreciar, julgar e emitir parecer conclusivo sobre as solicitações de docentes e

discentes  do  Curso,  desde  que  estas  não  contrariem este  Regimento  e  as

normas estipuladas na  Resolução CONSUN 15/2021 e na Instrução Normativa

PRPPG 02/2021;

j) Encaminhar  os  casos  omissos  neste  Regimento,  em comum acordo com o

corpo docente do Curso.

Parágrafo  único  -  Compete  ao(à) Vice-Coordenador(a)  do  Curso  auxiliar  o(a)
Coordenador(a) nas atividades descritas  neste Regimento e o(a) substituir em suas
faltas e impedimentos.

CAPÍTULO IV
DO COLEGIADO

Art. 10 - O Colegiado do Curso de Especialização em Ensino e Aprendizagem de Línguas
Adicionais tem por finalidade acompanhar a implementação e administrar a execução
do Projeto Pedagógico do Curso, avaliar alterações do currículo, discutir temas ligados
ao  curso,  planejar  e  avaliar  as  atividades  acadêmicas  do  curso,  observando-se  as
políticas e normas vigentes, ressalvadas as competências das instâncias superiores.
 
Art. 11 - Compete ao Colegiado do Curso:

a) Elaborar o Regimento Interno do Curso, bem como suas alterações, observadas
as normas Institucionais;

b) Auxiliar o(a) Coordenador(a) de Curso na execução do Projeto Pedagógico de
Curso (PPC);

c) Analisar e deliberar sobre as propostas de alteração do Projeto Pedagógico do
Curso encaminhadas por um grupo de trabalho;

d) Colaborar  com os(as)  docentes na elaboração,  atualização e ajustamento de
planos de ensino de componentes curriculares, promovendo a dinamicidade na
aplicação do PPC e na integração de seus componentes curriculares;

e) Fomentar a discussão teórica e o avanço prático de metodologias de ensino
adequadas aos componentes curriculares do curso;

f) Incentivar  os(as)  discentes  à  produção  de  publicações  e  à  participação  em
eventos,  projetos e outras atividades acadêmicas;

g) Opinar nos processos de afastamento e substituição de docentes;
h) Colaborar com o levantamento de demandas de infraestrutura e de aquisição

de livros, equipamentos e materiais diversos de necessidade do curso;
i) Acompanhar  o  cumprimento  dos  programas,  da  legislação,  dos  planos  de

ensino, do PPC, bem como a execução dos demais projetos;
j) Designar grupos de trabalho para atividades específicas no âmbito do Curso;
k) Dar suporte ao(à) Coordenador(a) de Curso na tomada de decisões relacionadas

às atribuições deste, sempre que solicitado;
l) Emitir pareceres, dentro de suas competências, sobre solicitações de discentes

e docentes sempre que requerido;
m) Fixar regras quanto à integralização do curso, respeitando o estabelecido em

normas legais;

https://portal.unila.edu.br/prppg/pos-graduacao/INLATO.pdf
https://portal.unila.edu.br/prppg/pos-graduacao/INLATO.pdf


n) Deliberar, em grau de recurso, sobre decisões do Presidente do Colegiado do
Curso;

o) Designar orientadores(as) de TCC;
p) Realizar outras atividades correlatas, no âmbito de sua competência;
q) Estudar  e  sugerir  normas,  critérios  e  providências  sobre  a  execução  das

atividades de ensino, de pesquisa e de extensão;
r) Propor à PRPPG a reabertura, extinção ou reestruturação do curso;
s) Manifestar-se previamente sobre acordos, convênios e contratos, assim como

sobre a realização de congressos e atividades similares, a serem executados no
âmbito do Curso ou com sua colaboração.

Art. 12 - O Colegiado do Curso é constituído por:
I.      Coordenador(a) do Curso, como Presidente;
II.     Vice-Coordenador(a) do Curso;
III.    Todos(as) os(as) docentes que atuam no Curso, conforme PPC;
IV.    Um(a) representante discente titular regularmente matriculado(a) no curso,

escolhido entre os pares. 

Art. 13 - A presidência do colegiado de curso será exercida pelo(a) coordenador(a) do
curso.
 
Parágrafo  único -  O(a)  coordenador(a)  será  substituído(a)  em  suas  faltas  ou
impedimentos pelo(a) vice-coordenador(a),  e, na falta ou impedimento deste(a),  pelo
membro do colegiado mais antigo no magistério superior.

Art. 14 - O Colegiado do Curso se reunirá ordinariamente, pelo menos duas vezes por
semestre, de acordo com as datas estabelecidas em calendário anualmente aprovado, e
extraordinariamente, se convocado pelo(a) Coordenador(a), com indicação de motivo,
ou a requerimento de 1/3 (um terço) do total dos membros do Colegiado, com indicação
de motivo.

§ 1º O(A)  Coordenador(a)  divulgará por escrito, com pelo menos 72 (setenta e
duas)  horas  de  antecedência,  a  pauta  com  os  assuntos  a  serem  tratados  nas
reuniões ordinárias.
§ 2º As reuniões extraordinárias serão convocadas por escrito, com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas, mencionando-se a pauta.
§ 3º Em caso de urgência ou excepcionalidade, o prazo de convocação de reuniões
extraordinárias  previsto  no  §  2º  poderá  ser  reduzido,  e  a  indicação  de  pauta,
omitida, justificando-se a medida no início da reunião.
§ 4º O Colegiado se reunirá e deliberará com o quórum mínimo de metade mais
um de seus membros em primeira chamada e (pelo menos quinze minutos após o
horário da primeira convocação) com qualquer número de presentes em segunda
chamada.
 

Art.  15  - O  comparecimento às  reuniões  do Colegiado  é  obrigatório  e  as  ausências
deverão ser justificadas. 
 
Art. 16 - Será admitida a presença de membros da Comunidade, de docentes, discentes
ou  de  representantes  dos  órgãos  técnicos  desta  Universidade  nas  reuniões  do
Colegiado,  com  direito  à  voz  e  sem  direito  a  voto,  para  prestar  e/ou  obter
esclarecimentos que se façam necessários sobre assuntos constantes da ordem do dia.
 



Art.  17  -  As  reuniões  serão  presididas  pelo(a)  Coordenador(a)  ou  em  sua  ausência
pelo(a) Vice-Coordenador(a) .
 
Art. 18 - Antes do encerramento da discussão, é possível a concessão de vista da matéria
em debate a quem a solicite, com obrigação de o requerente apresentar seu voto no
prazo estabelecido pelo(a) Coordenador(a), ou seu substituto(a).
 
Parágrafo único -  Se houver impugnação justificada ao pedido de vista,  o Colegiado
decidirá sobre sua concessão.

Art. 19 - As votações serão efetuadas considerando-se aprovada a matéria que obtiver
aprovação favorável da maioria dos membros do Colegiado presentes.
§ 1º Cada membro do Colegiado terá direito a 01 (um) voto nas deliberações, sendo o

mesmo exercido sempre pessoalmente.
§ 2º No caso de empate, caberá ao(à) Coordenador(a) ou a seu substituto eventual o

voto de desempate.
§  3º  A  votação  será  simbólica,  nominal  ou  secreta,  adotando-se  a  primeira  forma

sempre que uma das duas outras não seja requerida pela maioria dos presentes
com direito a voto, nem esteja expressamente prevista em legislação.

 
Art. 20 - Os trabalhos de cada reunião devem, obrigatoriamente, ser registrados em ata.
 
Art. 21 - Das decisões do Colegiado de Curso caberá recurso ao COSUNI do ILAACH, ao
qual o curso está vinculado, no prazo de 15 (quinze) dias.

CAPÍTULO V

DO REGIME DIDÁTICO-ACADÊMICO

Art. 22  - O Curso de Especialização em Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais
deverá ser concluído em, no máximo, 3 semestres, prorrogável por mais um semestre
quando  aprovado  pelo  Colegiado,  e  deverá  abranger  o  aproveitamento  nos
componentes curriculares, bem como a escrita,  defesa e aprovação do Trabalho de
Conclusão de Curso.

Art.  23 -  Os  componentes  curriculares  do  Curso  de  Especialização  em  Ensino  e
Aprendizagem de línguas adicionais são considerados fundamentais para a formação
do(a) discente e devem estar adequados ao programa de estudos estabelecido pelo(a)
discente, juntamente com seu(sua) orientador(a),  para o  Trabalho de  Conclusão  de
Curso. 

Art. 24 - Em caso de reprovação em algum componente curricular, o discente poderá
entrar com recurso, junto à coordenação. O(A) coordenador(a) designará membros do
colegiado para analisar o caso.

Art. 25 -  O aproveitamento da carga horária de componentes curriculares cursados em
outros  cursos  de  pós-graduação  -  desde  que  cursados  concomitantemente  ou
concluídos até dois anos antes da matrícula no curso - deverá ser requerido até 60 dias
antes da defesa do TCC, e será analisado por comissão designada pela coordenação do
curso. Esse aproveitamento de componentes curriculares não poderá exceder o máximo
de 4 créditos. No caso de componentes curriculares concluídos em turmas anteriores do



próprio  curso,  para  o  caso  de  reingresso  de  discentes,  não  haverá limite  para
aproveitamento de créditos nem para a data em que foram cursadas.

Art.  26  -  Ao  final  dos  três  semestres,  discentes  preencherão  um formulário  para
avaliação do curso em geral. Os formulários serão analisados pela coordenação para
elaboração do relatório final do curso e para o estudo da necessidade de adequação
ou alteração de componentes e/ou do PPC.

CAPÍTULO VI

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Art. 27 - A elaboração do projeto de TCC se dará no componente curricular Metodologia
de  pesquisa  do  trabalho  científico,  ofertado  no  segundo  semestre.  A  partir  desse
projeto, o colegiado do curso se reunirá para definir o(a) orientador(a), considerando o
interesse de pesquisa de docentes e os temas indicados por discentes.

Art. 28 - O Projeto de TCC deverá incluir:

a) tema, caracterização, justificativa do estudo;

b) objetivos;

c) metodologia;

d) referencial teórico.

Art. 29 -  O TCC deverá ser redigido em Língua Portuguesa ou em Língua Espanhola e
obedecer às orientações normativas da escrita acadêmica. 

Parágrafo único - A escrita do TCC poderá ser realizada em outras línguas, desde que
aprovada pelo colegiado do curso.

Art.  30  - O(a)  orientador  e  o(a)  discente  deverão  informar  a  conclusão  do TCC  à
coordenação e entregar o formulário de agendamento de defesa preenchido, seguindo
os  prazos  de  elaboração,  defesa  e  entrega  de  TCC  previamente  aprovados  pelo
colegiado.

Art.  31 -  O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser  entregue pelo(a)  discente a
membros da banca examinadora pelo menos 20 dias antes da realização da sessão de
defesa.

Art. 32 -  Após realização da defesa e aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso,
o(a) discente terá o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias para realizar os ajustes
recomendados pela banca e apresentar ao(a) docente orientador(a) a versão definitiva
do TCC,  elaborada  no padrão  gráfico e  de normatização  exigido  pela  UNILA.  Após
concluir os procedimentos, o(a) discente deverá submeter no Repositório Institucional
da UNILA (RIUNILA) no prazo de até 30 (trinta) dias.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



Art. 33  - Ao(À) concluinte do Curso de Especialização em Ensino e Aprendizagem de
Línguas  Adicionais,  com  observância  de  todas  as  exigências  contidas  no  presente
Regimento, será conferido o título de ESPECIALISTA EM ENSINO E APRENDIZAGEM DE
LÍNGUAS  ADICIONAIS,  COM  ÊNFASE  EM  [LÍNGUA  ESCOLHIDA  PARA
ESPECIALIZAÇÃO], respeitadas as normas do Conselho Federal de Educação - CFE, as
exigências  da  Coordenadoria  de  Aperfeiçoamento do Pessoal  do  Ensino Superior  -
CAPES e as orientações específicas das instâncias superiores da Universidade Federal
da Integração Latino-Americana - UNILA. 

Art.  34 -  Os  casos  omissos  neste  Regimento  serão  decididos  primeiramente  pelo
Colegiado  do  Curso  e,  em  seguida,  pelos  Conselhos  Superiores,  de  acordo   com
orientações técnico-normativas de instâncias superiores, se necessárias.
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