
 

REGIMENTO  

CAPÍTULO I  

DAS FINALIDADES 

Art. 1 °   O curso de Mestrado Profissional atuará na melhoria da qualificação de  professores da 

área da linguagem, em termos de revisitar e aprofundar conteúdos básicos formativos e discutir 

processos inovadores de ensino e aprendizagem nessa área. O curso complementará a formação 

do professor com novos conhecimentos, atitudes, habilidades e metodologias de investigação 

em ENSINO DE LÍNGUAS.  

Art. 2 °  Destina-se a portadores  de título de graduação em Letras ou Pedagogia que estejam 

atuando no efetivo exercício da docência na área da linguagem (ou no ensino multi ou 

interdisciplinar com interface com a área da linguagem), seja na Educação Infantil, nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, nos anos finais do Ensino Fundamental, no Ensino Médio, no 

Ensino Superior, em escolas de idiomas, em cursos preparatórios, em cursos técnicos ou 

profissionalizantes, na modalidade presencial e, no caso da modalidade a distância, como 

professor ou tutor.   

CAPÍTULO II  

DO PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AO CURSO 

Art. 3° São condições para participar do processo seletivo:  

I -  apresentação de todos os documentos exigidos em cada edital de seleção;  

II - comprovação de efetivo exercício da docência no ato da inscrição (ou, no caso da modalidade 

a distância, aceitar-se-á o exercício de efetiva tutoria);  

III – comprovação de, pelo menos, seis (6) meses de experiência profissional com regência de 

classe.     

Art.  4°  Os estudantes regulares do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Línguas serão 

selecionados por uma equipe diversificada de docentes doutores  da área de abrangência do 

programa, indicados pelo Conselho de Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Ensino de 

Línguas.  



Art. 5° A seleção dos candidatos dar-se-á por meio das seguintes etapas: homologação das 

inscrições (etapa eliminatória), análise de pré-projeto  (etapa eliminatória), prova escrita (etapa 

eliminatória) e prova de leitura em  língua adicional (etapa eliminatória).  

Art. 6° O documento comprobatório de que o candidato está em  efetivo exercício da docência 

no ato da inscrição no processo seletivo  deverá ser fornecido por instituição de ensino pública 

ou particular (com número de registro de CNPJ), sendo esse um dos requisitos para que a 

inscrição seja homologada.  A data de emissão desse documento comprobatório será de no 

máximo 30 (trinta)  dias  anteriores  à  data em que a inscrição for protocolada na UNIPAMPA, 

caso contrário, não terá validade para fins de inscrição ao processo seletivo.   

Art. 7° O pré-projeto apresentado pelos candidatos no ato da inscrição deverá ser composto de, 

no mínimo: título provisório; número do CPF (para brasileiros) ou do passaporte (para 

estrangeiros); tema; justificativa; fundamentação teórica (inicial); questões de pesquisa e/ou 

hipótese(s); objetivos; metodologia; proposta de produto pedagógico a ser desenvolvido 

durante a pós-graduação; cronograma (prevendo a finalização da pesquisa em até vinte e quatro 

meses após o ingresso) e referências.   

Art. 8° O pré-projeto, de caráter eliminatório, deverá ser elaborado individualmente por cada 

candidato, sendo vedado o contato prévio com qualquer docente do programa ou com terceiros  

para  a  obtenção de auxílio em sua elaboração.  

Art. 9° Plágios parciais, totais e/ou autoplágios comprovados nos pré-projetos implicarão na 

eliminação sumária do candidato do processo seletivo. 

Art. 10° Os pré-projetos serão avaliados por três docentes doutores, os quais atribuirão, 

individualmente, no máximo 100 (cem) pontos em cada avaliação. 

Art. 11° A soma das avaliações dos três docentes não ultrapassará 300 (trezentos) pontos, sendo 

estipulado como ponto de corte para que o candidato seja considerado apto às demais etapas 

o mínimo de 160 (cento e sessenta pontos) pontos.  

Art. 12° No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar três cópias impressas do pré-projeto, 

não havendo identificação nominal do candidato em nenhuma cópia entregue. A não entrega 

das três cópias implica em não homologação da inscrição.  

Art. 13° Os pré-projetos deverão ter entre oito a doze páginas e não há necessidade de capa.  

Art. 14° Os candidatos aprovados no pré-projeto deverão realizar uma prova escrita dissertativa, 

manuscrita, de caráter eliminatório, sem consulta, embasando-se na bibliografia variável 

previamente indicada em cada edital de seleção para ingresso ao programa.  

Art. 15° As provas escritas serão corrigidas por três docentes doutores previamente designados, 

os quais atribuirão, individualmente, no máximo 100 (cem) pontos por prova. 

Art. 16° A soma das avaliações dos três docentes não ultrapassará 300 (trezentos) pontos, sendo 

estipulado como ponto de corte para que o candidato seja considerado apto para a próxima 

etapa o mínimo de 160 (cento e sessenta) pontos.  

Art. 17° A última etapa do processo seletivo, a prova de leitura em língua adicional, é também 

de caráter eliminatório, sendo a pontuação máxima obtida nesta etapa 200 (duzentos) pontos 

e mínima de 120 (cento e vinte) pontos;  

Art. 18° A prova de língua adicional, sendo parte constitutiva do processo seletivo, é exclusiva 

para os candidatos ao Mestrado Profissional em Ensino de Línguas.  



Art. 19° No ato da inscrição, os candidatos deverão optar por uma das seguintes línguas: 

espanhol, francês, inglês ou português como língua adicional (nesse último caso, para 

candidatos estrangeiros).  

Art. 20° A prova de leitura em língua adicional deverá ser corrigida por dois professores da 

instituição designados para tal tarefa, os quais, conjuntamente, atribuição a pontuação do 

candidato nessa avaliação. 

Art. 21° A ausência ou atraso dos candidatos nas datas estipuladas pelos editais de seleção para 

a realização da prova escrita e/ou da prova de leitura em língua adicional implicará  em 

eliminação do candidato do processo seletivo.  

Art. 22° Só poderão cursar componentes curriculares como alunos em regime especial os 

candidatos inscritos no processo seletivo que tenham sido classificados como suplentes, não 

sendo permitida a matrícula como alunos em regime especial para candidatos eliminados em 

alguma das etapas ou por pessoas que não tenham participado do processo seletivo anual. 

Art. 23° Candidatos que por ventura decidam entrar com eventuais recursos perante os 

resultados de alguma das etapas ou do resultado final do processo seletivo deverão protocolá-

los pessoalmente ou por meio de procuração simples. 

Art. 24° Em caso de eventuais recursos, o acesso às provas  para  a  observação  do princípio da 

ampla defesa deverá ser feito pessoalmente pelo candidato na Secretaria Acadêmica do campus 

Bagé. 

Art. 25° As respostas aos recursos serão impressas e disponibilizadas na Secretaria Acadêmica 

do campus Bagé, para retirada pelo próprio candidato ou por seu procurador, em um prazo 

máximo de 30 (trinta) dias após o término do processo seletivo.   

Art. 26° Em caso de empate ao término do processo seletivo, será utilizado como critério de 

desempate a nota mais alta na prova escrita.  Persistindo o empate, será considerada a nota 

mais alta na avaliação do pré-projeto e, por último, a nota mais alta na prova de leitura em língua 

adicional.  

Art. 27° Em havendo bolsas ou auxílios financeiros destinados aos alunos do Mestrado 

Profissional em Ensino de Línguas, o  critério da distribuição desses recursos será a pontuação 

mais alta na classificação final.  

 

CAPÍTULO III  

DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 28°  O Programa será coordenado por um Conselho de Pós-Graduação, por uma Comissão 

Coordenadora de Pós-Graduação, por um Coordenador e por um Coordenador Substituto, de 

acordo com as competências estabelecidas neste Regimento. 

 Art. 29° O Conselho de Pós-graduação será constituído pelos Docentes Permanentes, por um 

servidor técnico-administrativo  pertencente ao quadro da UNIPAMPA e pela representação 

discente na forma da lei. 

 Art. 30°  Compete ao Conselho de Pós-Graduação: 



I – eleger o Coordenador e o Coordenador Substituto nos termos da legislação nacional em vigor 

e das normas institucionais; 

II – elaborar o Regimento do Programa e suas respectivas alterações; 

III – estabelecer as diretrizes gerais do Programa, bem como a sua expansão;  

IV – pronunciar-se, sempre que convocado, sobre matéria de interesse da Pós-Graduação; 

V – julgar os recursos interpostos de decisões do Coordenador e da Comissão Coordenadora de 

Pós-Graduação; 

VI – avaliar os planos de trabalho dos docentes;  

VII – deliberar sobre o credenciamento e descredenciamento de docentes do Programa; 

VIII – realizar reuniões de estudo, visando melhorias e aperfeiçoamentos do Programa.  

 Art. 31° O Conselho de Pós-Graduação reunir-se-á sempre que convocado ou convidado pelo 

Coordenador do Programa  e deliberará por maioria simples. 

Art. 32°  – A Comissão Coordenadora de Pós-Graduação será constituída pelo Coordenador do 

Programa, pelo Coordenador Substituto, por dois representantes dos docentes permanentes,  

pela representação discente e pelo servidor técnico-administrativo;  

§ 1º - Os membros docentes da Comissão Coordenadora de Pós-Graduação são eleitos, por voto 

secreto, pelos  membros do Conselho de Pós-Graduação, sendo elegíveis quaisquer membros 

do corpo permanente desse Conselho; 

§ 2º – Os membros docentes da Comissão Coordenadora de Pós-Graduação terão mandato de 

2 (dois) anos, podendo concorrer à reeleição por mais um mandato. 

§ 3º - Os representantes do corpo discente na Comissão Coordenadora de Pós-graduação terão 

mandato de 1 (um) ano, podendo concorrer à reeleição por mais um mandato. 

§ 4º- A eleição do representante discente e de seu suplente será realizada em reunião convocada 

para este fim específico.  

§ 5º- A eleição do representante técnico-administrativo e de seu suplente será realizada em 

reunião convocada para este fim específico.  

Art. 33°    O quórum para tomada de decisões pela Comissão de Pós-Graduação é constituído 

pela maioria simples de seus membros, tendo o Coordenador, e na sua ausência o Coordenador 

Substituto, voto de qualidade, além do voto comum. 

 Art. 34°  Compete à Comissão Coordenadora de Pós-Graduação: 

 I – assessorar o Coordenador em tudo o que for necessário para o bom andamento do 

Programa, do ponto de vista didático, científico e administrativo; 

 II – propor modificações no Regimento ao Conselho de Pós-Graduação;  



III – aprovar os planos de estudo e pesquisa dos pós-graduandos, auxiliando na orientação de 

matrícula; 

 IV – aprovar o encaminhamento das Dissertações para as Bancas Examinadoras;  

V – designar os componentes das Bancas Examinadoras das Dissertações, após consulta ao 

orientador; 

 VI – propor docentes para credenciamento;  

VII – propor o perfil dos docentes de Pós-Graduação;  

VIII – aprovar o elenco de componentes curriculares e suas respectivas ementas e cargas 

horárias; 

IX – atribuir créditos por atividades realizadas que sejam compatíveis com a área de 

conhecimento e os objetivos do Programa; 

 X – aprovar o orçamento do Programa; 

 XI – homologar Dissertações;  

XII – estabelecer, em consonância com a Coordenação Acadêmica do Campus Bagé, a 

distribuição das atividades didáticas do Programa;  

XIII – avaliar o Programa, periodicamente, em consonância com o Conselho de Pós-Graduação;  

XIV – propor ao Conselho de Pós-Graduação o descredenciamento de docentes;  

XV – deliberar sobre processos de transferência e seleção de alunos, aproveitamento e 

revalidação de créditos obtidos em outros cursos de pós-graduação stricto sensu, dispensa de 

componentes curriculares, trancamento de matrícula, readmissão e assuntos correlatos;  

XVI – propor ao Conselho do Campus ações relacionadas ao ensino de pós-graduação. 

Art. 35°  O Programa de Pós-Graduação terá um Coordenador, com funções executivas além de 

presidir o Conselho de Pós-Graduação, com voto de qualidade, além do voto comum.  

§ 1º – O Coordenador será eleito pelos membros do Conselho de Pós- Graduação, por voto 

secreto, dentre os Docentes Permanentes, para cumprir mandato de 2 (dois) anos, permitida 

uma recondução de igual período. 

§ 2º – O Coordenador será substituído em todos os seus impedimentos pelo Coordenador 

Substituto.  

Art. 36°  Caberá ao Coordenador do Programa: 

I – dirigir e coordenar todas as atividades do Programa sob sua responsabilidade; 

II – elaborar o projeto de orçamento do Programa segundo diretrizes e normas dos órgãos 

superiores da Unipampa; 



III – praticar atos de sua competência ou competência superior mediante delegação;  

IV – representar o Programa interna e externamente à Unipampa nas situações que digam 

respeito a suas competências; 

V – articular-se com a Pró-Reitoria respectiva para acompanhamento, execução e avaliação das 

atividades do Programa;  

VI - enviar Relatório Anual de atividades para o Conselho do Campus; 

VII – inserir dados do programa na  Plataforma Sucupira ou outro sistema  que venha a substituí-

lo .  

 Art. 37°  O Programa de Pós-Graduação será secretariado pela Secretaria Acadêmica do  campus 

Bagé, a  qual  compete: 

I -  manter atualizados os assentamentos relativos a estudantes do Programa; 

II- receber e processar os pedidos de matrícula;  

III- processar e informar os requerimentos de estudantes matriculados; 

IV-  distribuir e arquivar os documentos relativos às atividades didáticas e administrativas do 

Programa;  

V- preparar e encaminhar os processos de solicitação e expedição de diplomas;  

VI- manter atualizada a coleção de leis, decretos, portarias, circulares e resoluções que 

regulamentam os Programas de Pós-Graduação; 

VII- realizar outros serviços de secretaria pertinentes ao programa; 

VIII - auxiliar o coordenador a inserir dados na Plataforma Sucupira ou outro sistema que venha 

a substituí-lo.  

CAPÍTULO IV   

DOS DOCENTES 

Art. 38° O corpo docente dos programas desse nível de ensino é composto por 3 (três) categorias 

de docentes: 

 I - docentes permanentes, constituindo o núcleo principal de docentes do programa; 

II - docentes visitantes; 

 III - docentes colaboradores. 

 Art. 39° Integram a categoria de permanentes os docentes enquadrados, declarados e relatados 

anualmente pelo Mestrado Profissional em Ensino de Línguas na Plataforma Sucupira e que 

atendam a todos os seguintes pré-requisitos:  



I - desenvolvam atividades de ensino na pós-graduação;  

II - participem de projetos de pesquisa do Mestrado Profissional em Ensino de Línguas;  

III - orientem alunos de mestrado, sendo devidamente credenciado como orientador na 

instituição; 

 IV - tenham vínculo funcional-administrativo com a instituição ou, em caráter excepcional,  

enquadrem-se  em uma das seguintes condições: 

I- quando recebam bolsa de fixação de docentes ou pesquisadores de agências federais ou 

estaduais de fomento; 

II -  quando, na qualidade de professor ou pesquisador aposentado, tenham firmado com a 

instituição termo de compromisso de participação como docente do Mestrado Profissional em 

Ensino de Línguas; 

III - quando tenham sido cedidos, por acordo formal, para atuar como docente do Mestrado 

Profissional em Ensino de Línguas; 

IV- quando, a critério e decisão do Conselho de Pós-Graduação, devido a afastamentos mais 

longos para a realização de estágio pós-doutoral, estágio sênior ou atividade relevante em 

Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, o docente permanente não atender ao estabelecido 

pelos incisos I e II deste artigo, desde que atendidos todos os demais requisitos fixados para tal 

enquadramento.  

Art. 40°  O Coordenador do Mestrado Profissional em Ensino de Línguas deve estabelecer com 

cada um dos seus docentes permanentes quantas horas semanais serão dedicadas ao programa 

e informadas anualmente, na plataforma Sucupira.  

Art. 41° É de total responsabilidade do Coordenador do Mestrado Profissional em Ensino de 

Línguas, juntamente com o seu docente permanente, a declaração de quantas horas semanais 

serão  dedicadas ao programa.  

Art. 42° Para efeitos da avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação realizada 

quadrienalmente pela Capes, deverá ser observada, em relação aos docentes permanentes, que 

devem ter, majoritariamente,  regime de dedicação integral, admitindo-se que parte não 

majoritária desses docentes tenha regime de dedicação parcial. 

Art. 43°  A relação de orientandos/orientador fica condicionada ao limite máximo de 8 (oito) 

alunos, considerados todos os programas de pós-graduação dos quais o docente participa como 

permanente. É de responsabilidade do docente informar ao Conselho de Pós-Graduação o 

número de orientandos que o mesmo possua em outros programas.  

Art. 44° Integram a categoria de visitantes os docentes ou pesquisadores com vínculo funcional-

administrativo com outras instituições, brasileiras ou não, que sejam liberados, mediante acordo 

formal, das atividades correspondentes a tal vínculo para colaborarem, por um período contínuo 

de tempo e em regime de dedicação integral, em projeto de pesquisa, atividades de ensino ou 

orientação no programa.  



Art. 45° Integram a categoria de colaboradores os demais membros do corpo docente do 

programa que não atendam a todos os requisitos para serem enquadrados como docentes 

permanentes, mas participem de forma sistemática do desenvolvimento de projetos de 

pesquisa ou atividades de ensino ou extensão e/ou da coorientação de estudantes:  

I - O desempenho de atividades esporádicas como conferencista, membro de banca de exame 

ou coautor de trabalhos não caracteriza um profissional como integrante do corpo docente do 

programa, não podendo o mesmo ser enquadrado como docente col a b o r a d o r, mas sim 

como participante externo. 

 II - Informações sobre atividades esporádicas do colaborador como conferencista, membro de 

banca de exame ou coautor de eventual trabalho poderão complementar a análise da atuação 

no programa. 

Art. 46° O credenciamento de Docente Permanente ou Docente Colaborador terá validade de 

até 4 (quatro) anos, podendo ser renovado mediante avaliação da Comissão de Pós-Graduação. 

Art. 47° Os critérios para o credenciamento de docentes permanentes serão os seguintes:  

I – ter obtido o título de Doutor há pelo menos 1 (um) ano da data do credenciamento; 
 
II - comprovar experiência docente em cursos de formação continuada voltados para a 
Educação Básica; 
 
III – comprovar experiência em orientação (iniciação científica e/ou iniciação à docência e/ou  
tutoria e/ou  iniciação à extensão e/ou  TCC de graduação e/ou  pós-graduação); 
 
IV – apresentar e cadastrar na instituição um projeto de pesquisa vinculado à área de 

concentração do mestrado/linha de pesquisa do Mestrado Profissional em Ensino de Línguas; 

V – apresentar um plano de trabalho quadrienal, no modelo fornecido pelo programa, 

objetivando o fortalecimento do mestrado, visando os critérios de avaliação da área; 

VI – apresentar produção científica compatível, com publicação recente em revistas do sistema 

Qualis na área de Letras/Linguística (no mínimo B2).  

Art. 48°  Os critérios para o credenciamento de docentes colaboradores serão os seguintes:  
 
I – ter obtido o título de Doutor há pelo menos 1 (um) ano da data do credenciamento; 
 
II - comprovar experiência docente em cursos de formação continuada voltados para a Educação 
Básica; 
 
III – comprovar experiência em orientação (iniciação científica e/ou iniciação à docência e/ou  
tutoria e/ou  iniciação à extensão e/ou  TCC de graduação e/ou  pós-graduação); 
 
IV – apresentar e cadastrar na instituição um projeto de pesquisa vinculado à área de 

concentração do mestrado/linha de pesquisa do Mestrado Profissional em Ensino de Línguas; 



V – apresentar um plano de trabalho quadrienal, no modelo fornecido pelo programa,  

objetivando o fortalecimento do mestrado, visando os critérios de avaliação da área.  

Art. 49°  A proporção entre docentes permanentes e colaboradores deve obedecer ao previsto 
no documento da área de Letras/Linguística.  Caso o número de professores interessados em se 
credenciar  como colaboradores ultrapasse o limite estipulado pelo documento da área na 
CAPES, caberá ao Conselho de Pós-Graduação selecionar qual  o  perfil melhor atende  às 
necessidades do programa, justificando a escolha mediante parecer escrito.  
 
Art. 50°  No recredenciamento dos docentes, deverão ser observados os  critérios a saber: 
 
I – ter orientação concluída no quadriênio; 
 
II – comprovar produção científica/técnica  resultante de orientação no Mestrado Profissional 
em Ensino de Línguas; 
 
III - ter ministrado componentes curriculares no quadriênio;  

IV – ter atuado nas comissões de processo seletivo para ingresso ao programa no quadriênio; 

V – ter participado sistematicamente das reuniões do Conselho de Pós-Graduação no 

quadriênio;  

VI – ter projeto de pesquisa cadastrado na UNIPAMPA;  

VII – ter fornecido as informações exigidas para a Plataforma Sucupira e para outros 

instrumentos de acompanhamento ao longo do quadriênio.  

Art. 51° Poderão ocorrer descredenciamentos em períodos inferiores a quatro anos, pelos 

motivos a saber:  

I – A pedido do docente; 

II – Por não ter cumprido, no período de dois anos consecutivos os itens  III, VI e VII  do artigo 

50°.  

CAPÍTULO V  

DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 

Art. 52° O aluno do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Línguas terá um 

orientador, indicado pela Comissão de Pós-Graduação, dentre os Docentes Permanentes do 

Programa, após o término do processo seletivo. 

Art. 53°  A critério da Comissão de Pós-Graduação poderá ser designado um coorientador para 

o mesmo aluno.  

Art. 54°  Compete ao orientador conduzir o pós-graduando na organização e execução de seu 

plano de estudo e pesquisa aplicada, desenvolvida  no prazo  máximo de 24 (vinte e quatro) 

meses.   



Art. 55° Mediante justificativa fundamentada por escrito, oriunda de qualquer uma das partes 

e acatada pela Comissão de Pós-Graduação, poderá haver troca de orientador designado, desde 

que a troca não implique atraso no período máximo estipulado para o término do mestrado.  

Art. 56°  O estudante deverá renovar matrícula a cada período letivo.  

Art. 57°  O estudante que for reprovado em duas oportunidades, seja por frequência ou por 

nota,  será desligado do programa por desempenho insuficiente.  

Art. 58°  A readmissão de alunos, no caso de perda de matrícula, caracterizando abandono, ficará 

a critério da Comissão de Pós-Graduação.  

Art. 59°  O abandono por dois períodos letivos regulares consecutivos acarretará desligamento 

definitivo do aluno, sem direito à readmissão.  

Art. 60°  Os processos de trancamento de matrícula e readmissão de aluno serão avaliados pelo 

Conselho de Pós-Graduação.  

Art. 61°  A Dissertação de Mestrado Profissional em Ensino de Línguas  que deve resultar de um 

trabalho de pesquisa profissional, aplicada, descrevendo  o desenvolvimento e avaliação de um 

produto educacional  na área de Ensino de Línguas, o qual deverá acompanhar a dissertação de 

forma independente.  

Art. 62° A integralização dos estudos necessários ao Mestrado Profissional em Ensino de Línguas 

será expressa em unidades de crédito. Cada crédito corresponde  a  15 horas  de 60 minutos. 

Art. 63° As aulas são distribuídas em quatro (4) períodos, ou seja, quatro horas-relógio por turno, 

podendo ser feita a alocação de aulas no turno da noite nas quintas-feiras; nos turnos da manhã, 

tarde e/ou noite nas sextas-feiras e/ou nos turnos da manhã e/ou tarde de  sábados. 

Art. 64° Serão atribuídos seis (6) créditos às atividades desenvolvidas na elaboração da 

dissertação de mestrado profissional, resultado de uma intervenção sistemática na prática 

educativa.  

Art. 65°  Serão atribuídos três (3) créditos para o Estágio de Docência Orientada na área de 

Ensino de Línguas (obrigatório), objetivando a formação docente para o ensino nesse campo do 

conhecimento. 

Art. 66° O estágio de docência do Mestrado Profissional em Ensino de Línguas é realizado em 

qualquer um dos campi da UNIPAMPA, em componentes curriculares de graduação  obrigatórios 

e/ou eletivos,  bem como em docência vinculada a projetos de extensão e/ou ensino  

cadastrados na instituição, conforme perfil e interesses de pesquisa dos mestrandos e 

orientação da coordenação de estágio.  

Art. 67° Os documentos obrigatórios para a validação do estágio de docência  são os seguintes:  

I – Plano Pré-estágio: sem esse documento prévio enviado à coordenação de estágio, o aluno 

não é  autorizado a começá-lo efetivamente;  



II – Relatório do avaliador: o gestor/avaliador (professor do componente curricular, 

coordenador do projeto em que  o aluno realiza  o estágio ou, em último caso, coordenador 

acadêmico do campus)   deverá preencher e assinar este documento assim que o estagiário 

terminar as aulas e entregá-lo na Secretaria Acadêmica do campus Bagé;  

III – Relatório do estagiário: o estagiário deverá produzir um relatório no modelo disponibilizado 

pela coordenação de estágio, buscando o detalhamento e a reflexão  necessários  para ilustrar 

a sua prática. Poderá inserir nos anexos tanto avaliações realizadas com os alunos, 

autoavaliações dos alunos, materiais didáticos produzidos, propostas inovadoras, etc.  O 

relatório deverá ser entregue até 30 (trinta) dias após o término das aulas;  

IV – Ficha de autoavaliação: o estagiário deverá entregar imediatamente ao término das aulas 

do estágio (no máximo uma semana após a sua conclusão) a ficha de autoavaliação 

disponibilizada preenchida, com riqueza de detalhamento e reflexão. 

Art. 68° A não observação da entrega da documentação nos prazos estipulados implica em 

reprovação do mestrando no componente curricular de Estágio de Docência;  

Art. 69° Poderão ser atribuídos créditos (entre 1 a 4 créditos) às publicações discentes efetuadas 

durante o período em que o aluno estiver matriculado no mestrado, em revistas científicas 

registradas no sistema Qualis/CAPES na área de “Letras e Linguística”, para os quais, destina-se: 

4 (quatro) créditos para publicações em revistas Qualis A1 e A2; 3 (três) créditos para 

publicações em revistas Qualis B1 e B2; 2 (dois) créditos para revistas Qualis B3 e B4 e 1 crédito 

para revistas Qualis B5 e C. 

Art. 70° Serão atribuídos três (3) créditos a cada componente curricular (obrigatório ou eletivo).  

Art. 71° Poderão ser atribuídos créditos a componentes curriculares cursados em outros 

programas de pós-graduação reconhecidos pela CAPES, mediante solicitação do aluno e análise 

no Conselho de Pós-graduação do programa, desde que os mesmos tenham sido cursados em 

no máximo dois (2) anos antes do ingresso como aluno regular ao Programa ou 

concomitantemente a sua matrícula no curso.  A mesma medida temporal para fins de 

aproveitamento se aplica aos créditos cursados por alunos especiais que venham a ser 

aprovados posteriormente como alunos regulares.  

Art. 72° Os professores responsáveis pelos componentes curriculares deverão, 

obrigatoriamente, apresentar as conclusões sobre o desempenho do pós-graduando no período 

máximo de até 90 (noventa) dias após o término do componente.  

Art. 73°  Será considerado aprovado em cada componente curricular o discente que obtiver 

frequência mínima de 75%  e conceito mínimo C.  Não existem abonos de falta.  

Art. 74°  Caberá aos responsáveis pelos componentes curriculares informar previamente os 

instrumentos e critérios de avaliação e recuperação, bem como os prazos para a  entrega de 

trabalho por parte dos estudantes.  

Art. 75° O discente que não respeitar os prazos estipulados pelos responsáveis por cada 

componente  curricular  na entrega de trabalhos será reprovado no respectivo componente.  



Art. 76° O Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Línguas exigirá um mínimo de 30 (trinta) 

créditos, dos quais 15 (quinze) pertencentes ao tronco comum (componentes curriculares 

obrigatórios, estágio de docência e dissertação) e 15 (quinze) pertencentes ao tronco 

diversificado (componentes curriculares eletivos e/ou publicação em revistas científicas 

registradas no sistema Qualis/CAPES na área de avaliação do programa).  

Art. 77° A duração prevista para que o aluno conclua o Curso de Mestrado Profissional em Ensino 

de Línguas é de 24 (vinte e quatro) meses, podendo concluí-lo em, no mínimo, 12 (doze) meses.  

Art. 78° Mediante solicitação e justificativa formais, acompanhados de novo cronograma, 

poderá ser concedida pelo Conselho de Pós-Graduação  a  ampliação do prazo em 3 (três) ou 6 

(seis)  meses, conforme designação desse conselho, após avaliação do pedido e parecer escrito 

do orientador.  

Art. 79°  Os alunos que tiverem sido desligados do Programa, ou por terem excedido o prazo 

máximo ou por solicitação própria, aceita pelo Conselho de Pós-Graduação, terão seus créditos 

já obtidos válidos por um período de cinco anos; porém, deverão participar de novo processo 

seletivo. 

Art. 80° Serão constituídas bancas examinadoras tanto para as defesas de Projetos de 

Qualificação como para as defesas de Dissertação.   

Art. 81° As defesas de Qualificação devem acontecer ao término do componente curricular 

“Seminários de Ensino e Pesquisa”, ofertada no segundo semestre letivo do primeiro ano de 

curso, em um evento aberto a toda a comunidade acadêmica e externa.   

Art. 82° A Banca Examinadora da Qualificação será constituída por, no mínimo, dois doutores, 

além do orientador e poderá ser acompanhada, ainda, de parecer escrito de um ou mais 

avaliadores externos à instituição, a critério do orientador.  

Art. 83°  A Banca Examinadora da Dissertação de Mestrado Profissional será constituída por, no 

mínimo, 3 (três) doutores, dos quais, no mínimo 1 (um) será membro externo à instituição.  

Art. 84°  A defesa da Dissertação será formalizada em ato público, amplamente divulgado pela 

coordenação do programa.  

Art. 85°  No caso da impossibilidade da presença do orientador, a Comissão de Pós-Graduação 

deverá nomear docente do programa para presidir a banca examinadora.  

Art. 86° A documentação exigida para as defesas finais, considerando as normas de pós-

graduação da UNIPAMPA,  deverá ser entregue à Secretaria Acadêmica do campus Bagé com 

prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência da data estimada para a realização 

do ato público de defesa.  

Art. 87° O agendamento das defesas é realizado pelo orientador, em conjunto com a Comissão 

Coordenadora do Mestrado Profissional em Ensino de Línguas, observando a organização 

didática do programa, as questões logísticas  e os prazos estipulados no artigo 77° e, 

excepcionalmente, no artigo 78°.  



Art. 88° Os diplomas do Mestrado Profissional em Ensino de Línguas serão entregues aos alunos 

somente após todas as etapas relativas ao curso, incluindo entrega da versão final da 

Dissertação homologada pelo Conselho de Pós-Graduação do programa.   

Art. 89°  Deverá constar no diploma do aluno a titulação de Mestre Profissional em Ensino de 

Línguas - Área de Concentração: Linguagem e Docência. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 90° Casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Pós-Graduação, observadas as Normas 

da Pós-Graduação stricto sensu da UNIPAMPA. 

Art. 91° Casos de plágio comprovado, cometidos em dissertações ou outras produções 

intelectuais de estudantes do Mestrado Profissional em Ensino de Línguas, na forma impressa 

ou eletrônica, resultarão na exclusão do aluno do programa sem que seja permitida  a sua 

readmissão. 

Art. 92° Esse regimento passa a vigorar a partir de sua data de aprovação nas instâncias 

competentes. 

 


