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TÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, DAS FINALIDADES, 

DOS PRINCÍPIOS E DOS OBJETIVOS 
 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º O presente Regimento Interno disciplina sobre a estrutura e o funcionamento da Faculdade 

de Linguagem do Campus Universitário do Tocantins/ Cametá da Universidade Federal do Pará. 

 

CAPÍTULO II 

DA DENOMINAÇÃO 

Art. 2º A Faculdade de Linguagem (FAL)1 do Campus Universitário do Tocantins/Cametá 

(CUNTINS), Universidade Federal do Pará (UFPA), constitui-se em uma Subunidade Acadêmica de 

formação superior, voltada à área das Letras, sendo disciplinada por este Regimento Interno. 

 

CAPÍTULO III 

DAS FINALIDADES 

Art. 3º A Faculdade de Linguagem tem por finalidade formar profissionais das Letras, pautada no 

compromisso com a valorização do trabalho docente e na construção de práticas educacionais 

inovadoras, que promovam e emancipem o ser humano com vistas à transformação social, por meio 

de cursos regulares de graduação, quer na modalidade presencial quer na modalidade a distância, 

observando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, na forma do Estatuto e Regimento 

Geral da UFPA e do Regimento do Campus Universitário do Tocantins/Cametá-UFPA. 

Parágrafo Único. A modalidade de educação superior a distância, que poderá ser ofertada pela 

Faculdade, deve ser organizada segundo orientações do PPC do respectivo Curso de Graduação, da 

legislação vigente da Instituição e dos Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância, 

havendo ainda a necessidade de sua aprovação no Conselho da Faculdade e de sua autorização pelos 

órgãos competentes dentro da UFPA. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS PRINCÍPIOS 

Art. 4º São princípios da Faculdade de Linguagem: 

I – a universalização do conhecimento; 

                                                      
1 As três siglas aparecem para que uma delas seja escolhida pelos conselheiros. 
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II – a promoção de um ensino público, gratuito e de qualidade; 

III – a excelência acadêmica; 

IV – a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

V – o pluralismo de ideias, pensamentos e concepções pedagógicas; 

VI – a flexibilidade de métodos, critérios e procedimentos acadêmicos; 

VII – a afirmação e ampliação da democracia como princípio para a gestão institucional; 

VIII – a defesa dos direitos humanos com ética e respeito à diversidade étnico-cultural, linguística, 

biológica, política e religiosa; 

IX – o compromisso com a inclusão social e educacional dos sujeitos historicamente excluídos e com 

os grupos organizados em torno de lutas em favor da dignidade humana, da liberdade, da 

solidariedade, da justiça social, da conservação do meio ambiente e da preservação e desenvolvimento 

da Amazônia; 

X – o reconhecimento da pluralidade, das diferenças e das especificidades amazônicas como 

constitutivas da produção do conhecimento e das relações acadêmicas, políticas e sociais; 

XI – a valorização da língua portuguesa, da língua brasileira de sinais e de todas as demais línguas 

faladas, mesmo por minorias linguísticas, no contexto amazônico; 

XII – o exercício crítico e criativo como elemento central na construção de agendas para a ação 

educacional emancipatória; 

XIII – a autonomia universitária. 

 

CAPÍTULO V 

DOS OBJETIVOS 

Art. 5º São objetivos da Faculdade de Linguagem: 

I – promover o ensino, a pesquisa e a extensão na área de Letras; 

II – estimular o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, de forma a gerar, sistematizar, 

aplicar e difundir o conhecimento em suas várias formas de expressão; 

III – formar, em nível de graduação plena, profissionais para atuar no ensino-aprendizagem de língua 

portuguesa na Educação Básica e em ambientes não escolares; 

IV – realizar atividades extensionistas de formação técnico-científico e artístico voltado para o 

ensino-aprendizagem de língua portuguesa, em suas diferentes configurações, atendendo aos 

interesses comunitários e às demandas sociopolítico-culturais que contribuam com o 

desenvolvimento regional, de forma ambientalmente segura e socialmente justa. 
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TÍTULO II 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA 

FACULDADE DE LINGUAGEM 
 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 6º A Faculdade de Linguagem organizará suas atividades de ensino, pesquisa e extensão por 

meio de planos de trabalho, conforme legislação vigente, aprovados no Conselho da Faculdade. 

Parágrafo Único. Os planos de que trata o caput deste artigo poderão ser submetidos à apreciação 

final do Conselho do Campus Universitário do Tocantins/Cametá-UFPA, nos prazos e formas 

definidas em normas específicas emanadas do Conselho do Campus. 

 

CAPÍTULO II 

DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

Art. 7º As funções consultivas e deliberativas serão exercidas pelo Conselho da Faculdade de 

Linguagem. 

 

SEÇÃO I 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 8º O Conselho da Faculdade de Linguagem é constituído: 

I – pelo/a Diretor/a da FAL, na condição de Presidente/a; 

II – pelo/a Vice-Diretor/a da FAL; 

III – por todos/as os/as docentes efetivos/as e lotados/as na FAL; 

IV – pelo/a representante dos/as funcionários/as técnico-administrativos/as que atuam na FAL e 

pertencentes ao quadro efetivo da UFPA; 

V – pelo/a representante discente, conforme critérios definidos pelo movimento estudantil; 

VI – pelo/a coordenador/a de estágio e prática de ensino; 

VII – pelo/a Coordenador/a de Serviço de Apoio ao Estudante de Letras; 

VIII – pelo/a Coordenador/a de Pesquisa-Extensão; 

IX – pelos/as Coordenadores/as das Habilitações; 

§1º Os/as representantes discentes serão escolhidos/as por seus pares em processos definidos pelo 

movimento estudantil, de acordo com o que dispõe o art. 7°, Inciso VI e § 4° do Regimento Geral da 

Universidade Federal do Pará; 
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§2º Os/as representantes e respectivos/as suplentes dos discentes exercerão seus mandatos por 1 (um) 

ano, podendo ser reconduzidos 1 (uma) vez, por eleição. 

§3º A proporcionalidade de representação das categorias discente e técnico-administrativa será 

definida em conformidade com a legislação vigente. 

§4º Os professores visitantes e temporários poderão participar do Conselho da Faculdade de 

Linguagem, sem direito a voto. 

§5º O/a representante e o/a respectivo/a suplente dos/as técnico-administrativos/as deverão pertencer 

ao quadro efetivo de pessoal da Instituição e exercerão seus mandatos por 2 (dois) anos, podendo ser 

reconduzidos. 

§6º Não estão aptos a integrar o Conselho da Faculdade de Linguagem os docentes, discentes, 

recaindo ainda sobre estes últimos o disposto pelo parágrafo único do Art. 11 do Regimento Geral da 

UFPA, e técnico-administrativos que não estejam no pleno exercício de sua função. 

 

SEÇÃO II 

DA COMPETÊNCIA 

Art. 9º Compete ao Conselho da Faculdade: 

I – elaborar, avaliar, atualizar, reformular e acompanhar o(s) projeto(s) pedagógico(s) do(s) curso(s) 

sob sua responsabilidade; 

II – planejar, definir e supervisionar a execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão e avaliar 

os Planos Individuais de Trabalho (PIT) dos docentes da FAL; 

III – estabelecer os programas das atividades acadêmicas curriculares do(s) curso(s) sob sua 

responsabilidade; 

IV – criar, agregar ou extinguir comissões permanentes ou especiais especificando a competência sob 

sua responsabilidade; 

V – propor a admissão e a dispensa de servidores, bem como modificações no regime de trabalho; 

VI – opinar sobre pedido de afastamento de servidores para fins de aperfeiçoamento ou cooperação 

técnica, estabelecendo o acompanhamento e avaliação dessas atividades; 

VII – solicitar à direção da Unidade Acadêmica à qual está subordinada concurso público para 

provimento de vagas às carreiras de docente e técnico-administrativo e abertura de processo seletivo 

para contratação de temporários, em consonância com as normas da UFPA e da legislação em vigor; 

VIII – propor à Unidade Acadêmica à qual está subordinada critérios específicos para a avaliação de 

desempenho e de progressão dos servidores, respeitando as normas e as políticas estabelecidas pela 

universidade; 
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IX – manifestar-se sobre o desempenho de servidores, para fins de acompanhamento, aprovação de 

relatórios, estágio probatório e progressão na carreira; 

X – elaborar a Proposta Orçamentária, o Plano de Aplicação de Verbas e o Relatório Final, 

submetendo-os à apreciação da Unidade Acadêmica à qual está subordinada; 

XI – indicar ou propor membros de comissões examinadoras de concursos e processos seletivos para 

provimento de cargos ou empregos de professor para a FAL, em conformidade com as normas da 

UFPA e a legislação vigente; 

XII – manifestar-se previamente sobre contratos, editais, acordos e convênios de interesse da 

Subunidade, bem como sobre projetos de prestação de serviço a serem executados, assegurando que 

sua realização se dê em observância às normas pertinentes; bem como aprovar relatórios finais; 

XIII – decidir questões referentes a: (i) matrícula, opção, dispensa e inclusão de atividades 

acadêmicas curriculares e atividades relacionadas; (ii) aproveitamento de estudos e obtenção de 

títulos; (iii) representações e recursos relativos à matéria didática, segundo a legislação e as normas 

pertinentes; 

XIV – coordenar e executar os procedimentos de avaliação do(s) curso(s) sob sua responsabilidade, 

conforme legislação vigente; 

XV – representar junto à unidade, no caso de infração disciplinar; 

XVI – organizar e realizar as eleições para a direção da Faculdade; 

XVII – propor, com justificativa e pelo voto de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros, a 

destituição do/a diretor/a e do/a vice-diretor/a; 

XVIII – sugerir a criação de novo(s) curso(s) e/ou alteração de curso(s) já existente(s); 

XIX – estabelecer critérios e normas para a participação de docentes em atividades multidisciplinares 

que ultrapassem o âmbito da Faculdade, encaminhando-os para deliberação no Conselho do Campus 

Universitário do Tocantins/Cametá; 

XX – manifestar-se sobre o número de vagas a serem oferecidas nos processos seletivos para o(s) 

curso(s) sob sua responsabilidade; 

XXI – apreciar os pedidos de reinclusão de alunos com matrícula trancada, observados os prazos 

estabelecidos no Regulamento de Ensino de Graduação da UFPA; 

XXII – autorizar e acompanhar as atividades curriculares realizadas pelos discentes em outros Campi 

e/ou universidades nacionais e/ou internacionais; 

XXIII – estabelecer uma política de inter-relação acadêmica com as Subunidades acadêmicas de 

outros Campi da UFPA; 

XXIV – definir procedimentos para oferta de atividades acadêmicas a discentes em regime de 

dependência; 
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XXV – apreciar, deferir ou indeferir pedidos de trancamento de matrícula, observando os prazos 

determinados no calendário acadêmico; 

XXVI – regulamentar as solicitações de abreviação de curso de discentes que apresentem 

extraordinário aproveitamento nos estudos; 

XXVII – legislar sobre procedimentos relativos à realização do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), obedecendo às normas gerais da instituição; 

XXIII – promover iniciativas que contemplem o princípio de inclusão social nas propostas 

curriculares do(s) curso(s) sob sua responsabilidade; 

XXIX – cumprir outras atribuições decorrentes do prescrito no Estatuto e no Regimento Geral da 

UFPA e na legislação vigente; 

XXX – propor medidas e normas que otimizem a dinâmica institucional da FAL; 

XXXI – manter atualizado o cadastro dos docentes com carga horária alocada na Faculdade de 

Linguagem; 

XXXII – monitorar a remessa regular, ao órgão competente, de todas as informações sobre 

frequência, notas ou dispensas de discentes; 

XXXIII – indicar à Direção da Faculdade eventuais substituições de docentes nas disciplinas, nos 

impedimentos destes; 

XXXIV – supervisionar a reposição de aulas e professores/as que estão participando de eventos ou 

de comissões de interesse da UFPA; 

XXXV – cumprir outras atribuições decorrentes do prescrito no Estatuto e no Regimento Geral da 

UFPA; 

XXXVI – promover, pelo menos uma vez por ano letivo, seminário destinado especificamente à 

avaliação da execução dos programas de ensino, pesquisa e extensão da Faculdade, elaborando 

relatórios que serão encaminhados ao Conselho do Campus Universitário do Tocantins/Cametá. 

 

SEÇÃO III 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 10. O Conselho da Faculdade de Linguagem reunir-se-á bimestralmente, em reuniões ordinárias, 

e extraordinariamente sempre que necessário, sendo a convocação realizada na forma deste 

Regimento. 

§ 1º As reuniões ordinárias serão planejadas em agenda semestral. 

§ 2º A convocação será realizada pelo/a Diretor/a da Faculdade ou seu substituto, em exercício, com 

antecedência mínima de 3 (três) dias úteis e deverá conter a pauta com a ordem do dia completa e a 

ata da reunião anterior. 
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§ 3º Somente será admitida a inclusão de item na pauta de reunião quando a deliberação sobre a 

matéria for de caráter inadiável, mediante aquiescência da maioria dos membros do Conselho 

presente à reunião. 

§ 4º O prazo de convocação poderá ser reduzido para o mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, em caso 

de urgência devidamente justificada na convocação. 

Art. 11. As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo/a Diretor/a da Faculdade ou seu 

substituto, em exercício, ou ainda pela metade mais um dos seus membros, nos moldes dos parágrafos 

1º, 2º e 3º do Art. 41 do Regimento Geral da UFPA. 

Art. 12. Os membros do Conselho que, por motivo justo, não puderem comparecer a uma reunião 

deverão justificar à Secretaria da Faculdade por escrito, pelo menos 24 (vinte e quatro) horas antes 

(salvo em casos excepcionais). 

§ 1º O membro do Conselho que, sem justificativa aceita, não comparecer a 2 (duas) reuniões sofrerá 

sanção definida em instrumento específico, emanado do Conselho da Faculdade. 

Art. 13. As reuniões ordinárias do Conselho terão prioridade sobre quaisquer outras atividades 

acadêmicas e/ou administrativas, observado o Estatuto da UFPA, o Regimento Geral e o Regimento 

do Campus Universitário do Tocantins/Cametá. 

Art. 14. Além de aprovação, autorizações, homologações e outros atos que se completem em 

anotações, despachos e comunicações da Secretaria, as decisões do Conselho poderão, de acordo com 

sua natureza, assumir forma de resoluções a serem promulgadas pela Direção da Faculdade de 

Linguagem. 

Art. 15. As reuniões do Conselho poderão ser instaladas com qualquer quorum de seus membros e, 

com esse número, terão prosseguimento os trabalhos: 

§ 1º Se, ao atingir a ordem do dia, não houver quórum de 10% (dez por cento) de seus membros para 

deliberação, a reunião será suspensa. 

§ 2º O disposto acima não se aplica quando for exigido quórum especial de 2/3 (dois terços) do total 

de membros do Conselho. 

§ 3º Ocorrendo o previsto no parágrafo 1º, se houver assuntos urgentes na pauta proposta, os que 

estiverem presentes na reunião definirão imediatamente a data da reunião extraordinária para tratar 

da pauta não apreciada. 

Art. 16. De cada reunião do Conselho será lavrada Ata e distribuída para assinatura, mediante 

aprovação pela Direção da Faculdade e pelos membros presentes à reunião: 

§1º Em relação à Ata: 
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a) será enviada junto com a convocação da reunião seguinte; 

b) todas as retificações feitas serão submetidas à aprovação do plenário; 

c) sua leitura na reunião fica dispensada por ter sido enviada junto com a convocação da reunião; 

d) em casos excepcionais, a critério do plenário, poderá ser adiada a discussão e sua aprovação. 

Art. 17. O Conselho da Faculdade de Linguagem será regido por este Regimento, observados os 

Estatutos e os Regimentos da UFPA e do Campus Universitário do Tocantins/Cametá. 

 

CAPÍTULO III 

DA DIREÇÃO DA FACULDADE 

Art. 18. A Faculdade de Linguagem será dirigida por um/a Diretor/a e um/a Vice-Diretor/a após 

processo eleitoral definido neste Regimento Interno. 

§ 1º Somente poderão concorrer aos cargos de Diretor/a e Vice-Diretor/a docentes efetivos/as, em 

pleno exercício do cargo, da Faculdade de Linguagem. 

§ 2º As normas do processo eleitoral para Diretor/a e Vice-Diretor/a da Faculdade serão definidas em 

regulamentação complementar, respeitando o estabelecido no Regimento Geral da UFPA e neste 

Regimento. 

Art. 19. O/A Diretor/a e o/a Vice-Diretor/a da Faculdade serão eleitos/as pelo voto direto, para um 

mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos/as, por eleição, para mais 1 (um) mandato. 

Art. 20. Será exigido quórum especial de 2/3 (dois terços) do total de membros do Conselho para 

propor a destituição do/a Diretor/a e do/a Vice-Diretor/a; 

Parágrafo Único. Para a destituição do/a Diretor/a e do/a Vice-Diretor/a será necessário que seja 

convocada reunião específica para este fim. 

Art. 21. Serão considerados eleitores/as: 

I – os/as docentes efetivos/as do Campus Universitário do Tocantins/Cametá com carga horária 

alocada na Faculdade de Linguagem; 

II – os/as representantes discentes de curso(s) vinculado(s) à Faculdade de Linguagem, conforme 

legislação vigente; 

III – o corpo técnico-administrativo pertencente ao quadro efetivo da UFPA, lotado na Faculdade de 

Linguagem. 

 

SEÇÃO I 

DAS COMPETÊNCIAS DO/A DIRETOR/A 

Art. 22. Compete ao/à Diretor/a da Faculdade: 
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I – planejar, coordenar e supervisionar as atividades didáticas, científicas e extensionistas da 

Faculdade; 

II – dirigir os serviços administrativos, financeiros, patrimoniais e de recursos humanos da Faculdade; 

III – convocar e presidir o Conselho da Faculdade; 

IV – representar a FAL no Campus Universitário do Tocantins/Cametá e em outros órgãos da UFPA; 

V – adotar, em caso de urgência, providências indispensáveis no âmbito da Faculdade, sob a forma 

de Ad referendum do Conselho, ao qual as submeterá no prazo de até 15 (quinze) dias úteis; 

VI – cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho da Faculdade, dos órgãos da Administração 

de nível intermediário e da Administração Superior, que lhe digam respeito; 

VI – acompanhar a assiduidade dos docentes e do pessoal técnico-administrativo do curso; 

VIII – autorizar o acompanhamento do processo ensino-aprendizagem para discentes que solicitarem 

exercício de atividades domiciliares, de acordo com o que define a legislação vigente; 

IX – designar, ouvindo o Conselho da Faculdade, o/a coordenador/a: de Estágio e Prática de Ensino; 

do Serviço de Apoio ao Estudante de Letras (SAEL); do Coordenador de Pesquisa-Extensão, das 

Coordenações das Habilitações; 

X – planejar e realizar orientação acadêmica do Curso de Letras; 

XI – coordenar a matrícula do Curso de Letras; 

XII – elaborar o Relatório Anual de Gestão da Faculdade. 

 

SEÇÃO II 

DAS COMPETÊNCIAS DO/A VICE-DIRETOR/A 

Art. 23. Compete ao/à Vice-Diretor/a da Faculdade: 

I – substituir o/a Diretor/a em suas faltas e impedimentos; 

II – colaborar com o/a Diretor/a na coordenação das atividades acadêmicas, administrativas e de 

pesquisa-extensão e desempenhar as funções que lhe forem designadas pelo/a Diretor/a e pelo 

Conselho da Faculdade; 

III – acompanhar as atividades acadêmicas das Coordenações das Habilitações em Letras. 

Art. 24. Nas faltas ou impedimentos eventuais do/a Diretor/a e do/a Vice-Diretor/a, suas atribuições 

serão exercidas pelo Decano do Conselho, precedendo-se nova eleição em caso de vacância. 

 

SUBTÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO E 

PEDAGÓGICO DA FACULDADE DE LINGUAGEM 
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CAPÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO 

Art. 25. Integram a estrutura administrativa e pedagógica da Faculdade de Linguagem: 

I – Secretaria da Faculdade; 

II – Coordenação de Estágios e de Práticas de Ensino (CEPE); 

III – Coordenação do Serviço de Apoio aos Estudantes de Letras (SAEL); 

IV – Coordenação de Pesquisa-Extensão (CPE); 

V – Coordenações das Habilitações; 

 

CAPÍTULO II 

DA SECRETARIA 

Art. 26. A Secretaria Administrativa da Faculdade será exercida por funcionário/a técnico-

administrativo, do quadro efetivo da Universidade, preferencialmente com nível superior. 

 

SECÃO I 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 27. São atribuições da Secretaria Administrativa da Faculdade: 

I – supervisionar as atividades burocráticas relativas aos serviços da Faculdade; 

II – manter atualizados os registros cadastrais de docentes e discentes vinculados à Faculdade; 

III – cumprir e fazer cumprir as determinações emanadas da Direção da Faculdade; 

IV – colaborar com a elaboração do calendário anual das reuniões do Conselho da Faculdade, bem 

como convocar e secretariar suas reuniões; 

V – receber, encaminhar e cadastrar processos e correspondências pertinentes à Faculdade; 

VII – manter permanente controle dos bens patrimoniais e físicos concernentes à Faculdade, inclusive 

solicitando ao Campus Universitário do Tocantins/Cametá sua manutenção e movimentação, quando 

necessário; 

VIII – realizar, junto com o/a Diretor/a, anualmente, o inventário dos bens patrimoniais sob a 

responsabilidade da Faculdade; 

IX – consolidar os pedidos de material e aquisição de equipamentos à Divisão Administrativa do 

Campus Universitário do Tocantins/Cametá; 

X – receber, conferir e armazenar os materiais destinados à Faculdade; 

XI – supervisionar o serviço de manutenção e providenciar junto aos setores competentes do Campus 

Universitário do Tocantins/Cametá os necessários reparos das instalações da Faculdade; 

XII – coordenar os processos de matrícula e de integralização curricular dos discentes vinculados à 

FAL; 
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XIII – exercer outras atividades que assegurem o eficaz desempenho da Secretaria da Faculdade; 

XIV – encaminhar os processos emanados da Direção e do Conselho aos pareceristas, até 15 (quinze) 

dias antes da reunião. 

Parágrafo Único – A Secretaria da FAL encontra-se vinculada à Secretaria Executiva do Campus 

Universitário do Tocantins/Cametá. 

 

CAPÍTULO III 

DA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO, PRÁTICAS DE ENSINO E MONITORIA 

Art. 28. A Coordenação de Estágios e Práticas de Ensino (CEPE) será exercida por um docente 

efetivo, com carga horária alocada na Faculdade de Linguagem, designado pelo/a Diretor/a da 

Faculdade, ouvido o Conselho da Faculdade. 

Parágrafo Único. O/A docente a que se refere o caput deste artigo terá, no máximo, 10 (dez) horas 

de sua carga horária alocada para exercer essa função pelo período de 1 (um) ano, renovável por igual 

período. 

 

SEÇÃO I 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 29. São atribuições do Coordenador de Estágio e Prática de Ensino: 

I – planejar, acompanhar e avaliar, em conjunto com os professores e a Direção da Faculdade, as 

atividades referentes aos Estágios e às Práticas de Ensino, conforme legislação vigente; 

II – propor a adequação dos programas de disciplinas ou atividades curriculares relacionadas aos 

Estágios e às Práticas de Ensino; 

III – acompanhar a realização dos Estágios e Práticas de Ensino, realizando encontros semestrais de 

avaliação dos mesmos, envolvendo docentes e discentes; 

IV – estabelecer contato com os sistemas de ensino público e privado do Estado do Pará com a 

finalidade de assegurar espaços educativos para o campo de estágios e práticas, conforme legislação 

vigente; 

V – representar a Faculdade de Linguagem junto às Escolas Públicas e/ou Privadas, bem como nas 

oriundas de movimentos sociais, no que concerne a questões de estágio e prática de ensino. 
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CAPÍTULO IV 

DA COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO AO ESTUDANTE DE LETRAS 

Art. 30. A Coordenação do Coordenação do Serviço de Apoio ao Estudante de Letras (SAEL) será 

exercida por um/a docente efetivo/a, com carga horária alocada na Faculdade de Linguagem, 

designado/a pelo/a Diretor/a da Faculdade, ouvido o Conselho. 

Parágrafo Único. O/A docente a que se refere o caput deste artigo terá, no máximo, 10 (dez) horas 

de sua carga horária alocada para exercer essa função pelo período de 1 (um) ano, renovável por igual 

período. 

 

SEÇÃO I 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 31. São atribuições do/a Coordenador/a do SAEL: 

I – planejar, acompanhar e avaliar, em conjunto com os/as docentes e a Direção da Faculdade, as 

atividades referentes ao SAEL; 

II – proceder orientação acadêmica e acompanhamento pedagógico, visando a uma melhor adaptação 

do/a estudante ao curso e o desenvolvimento de suas potencialidades; 

III – criar condições psicopedagógicas ao estudante de Letras por meio de orientações individuais e 

grupais de caráter preventivo; 

IV – identificar e localizar as dificuldades de aprendizagem e de adaptação acadêmicas, para a 

execução de processos de intervenção; 

V – realizar avaliação psicopedagógica por meio de diagnóstico, orientação e encaminhamento dos 

casos para atendimento especializado. 

 

CAPÍTULO V 

DA COORDENAÇÃO DE PESQUISA-EXTENSÃO 

Art. 32. A Coordenação de Pesquisa-Extensão (CPE) objetiva fomentar e acompanhar ações de 

pesquisa e extensão na Faculdade de Linguagem. 

Art. 33. A Coordenação da pesquisa-extensão será exercida por um/a docente efetivo/a, com carga 

horária alocada na Faculdade de Linguagem, designado/a pelo Diretor da Faculdade, ouvido o 

Conselho. 

Parágrafo Único. O/A docente a que se refere o caput deste artigo terá, no máximo, 10 (dez) horas 

de sua carga horária alocada para exercer essa função pelo período de 1 (um) ano, renovável por igual 

período. 
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SEÇÃO I 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 34. São atribuições do/a Coordenador/a de Pesquisa-Extensão: 

I – planejar, acompanhar, avaliar, em conjunto com os/as docentes e a Direção da Faculdade, as 

atividades referentes à Coordenação de Pesquisa-Extensão; 

II – contribuir com o exercício de experimentações pedagógicas sobre diferentes métodos de ensino 

na área de ensino-aprendizagem de línguas e literaturas, relacionadas a projetos de pesquisa e 

extensão; 

III – fomentar ações de pesquisa e socialização dos resultados, em articulação com outras Faculdades, 

com a Coordenação de Pesquisa do Campus Universitário do Tocantins/Cametá e com a Propesp; 

IV – fomentar ações extensionistas junto à comunidade, em articulação com outras Faculdades e com 

a Coordenação de Extensão do Campus Universitário do Tocantins/Cametá e a Proex. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS COORDENAÇÕES DAS HABILITAÇÕES 

Art. 35. Cada Habilitação do Curso de Letras sob a responsabilidade da FAL terá uma Coordenação 

específica, que será exercida por um/a docente efetivo/a da Faculdade, com carga horária alocada, 

sob a supervisão do/a Vice-Diretor/a da Faculdade. 

Parágrafo Único. O/A docente a que se refere o caput deste artigo terá, no máximo, 10 (dez) horas 

de sua carga horária alocada para exercer essa função pelo período de 1 (um) ano, renovável por igual 

período. 

 

SEÇÃO I 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 36. São atribuições do/a Coordenador/a de Habilitação: 

I – planejar, acompanhar, avaliar, em conjunto com os/as docentes e a Direção da Faculdade, as 

atividades referentes à sua Coordenação de Habilitação; 

II – elaborar, em conjunto com o/a Diretor/a da Faculdade, a lista de oferta da Habilitação que 

coordena; 

III – levantar o quantitativo de docentes para atendimento das disciplinas ofertadas à respectiva 

Habilitação; 

IV – realizar avaliações periódicas das disciplinas pedagógicas ofertadas à Habilitação que coordena; 

V – promover e coordenar encontros semestrais de planejamento e avaliação das disciplinas 

pedagógicas ofertadas à Habilitação que coordena; 
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VI – acompanhar o registro de frequência e o trabalho desenvolvido pelos/as docentes vinculados/as 

à FAL, que ministram disciplinas na Habilitação que coordena; 

VII – promover intercâmbios nacionais e internacionais, objetivando o ensino-aprendizagem dos 

discentes nas áreas das respectivas Habilitações. 

 

TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

CAPÍTULO I 

DO ENSINO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS 

Art. 37. O Curso de Letras do Campus Universitário do Tocantins/Cametá admitirá modalidades 

diversas quanto ao conteúdo e à natureza dos estudos nele compreendidos, conforme Regimento 

Geral e Estatuto da UFPA. 

Art. 38. Na organização do currículo, a Faculdade de Linguagem observará as exigências gerais da 

legislação do ensino superior. 

Art. 39. A estrutura curricular, o conjunto de atividades acadêmicas que compõem o Curso, as 

metodologias a serem adotadas, a carga horária e a sua distribuição ao longo do Curso, os mecanismos 

de avaliação, a contabilidade acadêmica, a duração prevista e o tempo máximo para sua conclusão, 

além de outros dispositivos que se fizerem necessários para atender às normas institucionais, serão 

disciplinados pelo Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Letras e demais documentos relacionados 

ao ensino de nível superior na legislação vigente. 

Parágrafo Único. O PPC de Letras é um instrumento norteador do processo de ensino-aprendizagem, 

que deve estar em constante aperfeiçoamento e submetido a avaliações regulares, cuja elaboração é 

orientada a partir das discussões desenvolvidas pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), composto 

por professores efetivos lotados na Faculdade. 

Art. 40 Os Componentes Curriculares do Curso de Graduação em Letras serão ministrados na forma 

de atividades ofertadas nos períodos letivos previstos no calendário acadêmico, aprovado pelo 

Consepe. 

§ 1º Entende-se por Componentes Curriculares o conjunto de estudos e atividades correspondentes a 

um programa de ensino, com um mínimo prefixado de horas, considerado relevante para que o aluno 

adquira os conhecimentos e as habilidades necessárias à integralização de seu curso de nível superior. 
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§ 2º Desse conjunto de Componentes Curriculares, no mínimo 10% (dez por cento) do total das horas 

de integralização serão destinados a atividades de extensão, devidamente previstas em programações 

no âmbito do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Letras, conforme dispuser a legislação vigente 

e resoluções do Consepe. 

§ 3º O Curso de Graduação em Letras executará, periodicamente, o processo de autoavaliação com o 

apoio da Vice-Coordenação do Campus Universitário do Tocantins/Cametá e da Proeg. 

§ 4º Em decorrência das avaliações de curso, o órgão colegiado interessado poderá propor ao Consepe 

alterações nos dispositivos estabelecidos em sua Resolução própria. 

Art. 41 A criação e/ou a extinção de curso de graduação na área de Letras decorrerá de estudo prévio 

de viabilidade e vocação regional, sujeitas a procedimentos regulamentados em norma complementar 

específica do Consepe. 

Art. 42 O Curso de Letras com suas respectivas habilitações participará do Fórum de Ensino de 

Graduação, coordenado pela Proeg. 

Art. 43 O Curso de Letras fará publicar informações atualizadas sobre o seu programa, sua duração, 

requisitos, qualificação do corpo docente, recursos disponíveis e critérios de avaliação para 

cumprimento do disposto no Art. 63, § único, do Estatuto da UFPA. 

 

SEÇÃO II 

DA COORDENAÇÃO ACADÊMICA 

Art. 44. A Coordenação Acadêmica dos cursos de graduação é atribuição do Conselho da Faculdade, 

nos termos do Estatuto e do Regimento Geral da UFPA. 

§ 1º O órgão colegiado a que se refere o caput deste artigo, quando constituído por mais de vinte (20) 

docentes, poderá designar, dentre seus membros, uma câmara específica de coordenação acadêmica 

que, uma vez constituída, terá a seguinte composição: 

I – o/a Diretor/a da Subunidade acadêmica, que a presidirá; 

II – o/a Vice-Diretor/a; 

III – um docente representando cada matéria, eixo temático ou módulo de conteúdos do currículo do 

curso; 

IV – um representante dos técnico-administrativos vinculados à administração do curso; 

V – representantes discentes vinculados ao curso. 

§ 2º Todas as decisões da câmara deverão ser homologadas pelo plenário do Conselho da Subunidade 

acadêmica. 
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SEÇÃO III 

DO ACESSO AO CURSO DE LETRAS 

Art. 45. O acesso ao Curso de Letras dar-se-á por meio de Processos Seletivos (PS), regulares ou 

especiais, ou de Processos Interinstitucionais. 

Art. 46. Os Processos Seletivos na UFPA, resguardadas suas especificidades, têm por fim: 

I – o preenchimento de vaga(s); 

II – a matrícula em disciplina(s) isolada(s). 

§ 1º Os Processos Seletivos para preenchimento de vaga(s) destinam-se a candidato/a: 

I – oriundo/a do Ensino Médio ou equivalente; 

II – oriundo/a de determinado segmento da sociedade, observada a legislação específica; 

III – graduando; 

IV – graduado; 

V – ex-aluno que não integralizou a graduação. 

§ 2º Os Processos Seletivos para cursar disciplinas isoladas destinam-se a candidatos que 

demonstrarem capacidade de cursá-las, independentemente de vínculo com a UFPA: 

§ 3º Os requisitos necessários para candidaturas em cada caso serão definidos pelo Consepe, em 

normas específicas. 

Art. 47. O ingresso por Processos Interinstitucionais no Curso de Letras destina-se a atender alunos 

aprovados em PS prévios de outras instituições, amparados por legislação específica. 

§ 1º São modalidades de ingresso por Processos Interinstitucionais: 

I – o Programa Estudante Convênio de Graduação (PEC-G); 

II – a transferência ex officio; 

III – o convênio interinstitucional; 

IV – a matrícula de cortesia. 

§ 2º O Programa Estudante Convênio de Graduação (PEC-G) destina-se ao ingresso de estudantes 

estrangeiros selecionados em seu país de origem, de acordo com a legislação federal. 

§ 3º A transferência ex officio será concedida ao servidor público e seus dependentes, na forma da 

legislação vigente. 

§ 4º O convênio interinstitucional atenderá estudantes oriundos de instituições conveniadas. 

§ 5º A matrícula de cortesia será concedida a funcionário estrangeiro de país que assegure o regime 

de reciprocidade com o Brasil. 



19 

Art. 48. Será admitida a transferência entre Campi, independentemente de vaga, a discente do Curso 

de Letras sujeito a mudança de domicílio decorrente de assunção sua, de seu cônjuge, companheiro/a 

ou de seu responsável legal a cargo eletivo estadual ou municipal. 

Art. 49. Será admitida a transferência, independentemente da existência de vaga e de PS, dos 

dependentes de servidor da UFPA, ligado ao Curso de Letras, afastado para capacitação em curso de 

pós-graduação em outro estado da Federação ou em outro país, na ocasião do seu retorno, desde que 

se trate de aluno vinculado a Instituição de ensino congênere à UFPA, na forma prevista na legislação 

vigente. 

Art. 50. O preenchimento de vagas ofertadas ocasionalmente, para atender a demandas decorrentes 

de contratos, convênios ou outros instrumentos, será disciplinado em Resolução, de acordo com 

decisão do Consepe. 

Parágrafo Único. Os PS serão realizados pelo órgão central encarregado da função, sob a supervisão 

e orientação de uma Comissão Permanente de Processos Seletivos (Coperps), vinculada à Proeg. 

Art. 51. A fixação do número de vagas para os processos seletivos relacionados ao Curso de Letras 

do Campus de Cametá caberá ao Consepe, por proposta da Coperps, ouvido o Conselho do Campus 

Universitário do Tocantins/Cametá e o Conselho da Faculdade de Linguagem. 

Parágrafo Único. A FAL deverá oferecer, pelo menos, 1/3 (um terço) das vagas dos cursos de 

graduação no turno noturno, com exceção daqueles em turno integral. 

Art. 52. O processo seletivo para acesso aos Cursos de Letras da FAL exigirá competências, 

habilidades e conhecimentos comuns do nível do Ensino Médio e terá os seguintes objetivos: 

I – verificar a formação do candidato e suas aptidões para estudos superiores de graduação; 

II – classificar os candidatos. 

Parágrafo Único. O PS para oferta de vagas ociosas para estudantes de graduação e candidatos já 

graduados terá critérios estabelecidos em regulamentação específica. 

Art. 53. Os processos seletivos serão precedidos de Edital e sua divulgação será efetivada com a sua 

publicação no Diário Oficial da União e em um ou mais veículos de comunicação adequados às suas 

finalidades. 

§ 1º O Edital deverá conter as exigências para as inscrições, as características do PS e os critérios de 

classificação. 

§ 2º Poderão ser incluídas provas de aptidão específica para os casos que assim o exigirem. 

Art. 54. Serão automaticamente eliminados do processo seletivo os candidatos: 

I – que não comparecerem a qualquer das provas; 
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II – que comparecerem aos locais das provas após o horário estabelecido para o início destes; 

III – que se apresentarem sem a identificação exigida; 

IV – que, por qualquer meio, tentarem comunicar-se com outros candidatos ou com pessoas estranhas 

ou que se utilizarem de qualquer expediente fraudulento, sob testemunho e comprovação dos 

encarregados da fiscalização da prova; 

V – que faltarem com os deveres de cortesia e urbanidade para com os professores, fiscais ou demais 

prepostos designados pela Coperps; 

VI – que não alcançarem o mínimo de pontuação para a classificação, exigida no Edital. 

Art. 55. A classificação dos candidatos será feita por Campus, curso e turno, de acordo com sua opção 

no ato da inscrição. 

Art. 56. Os resultados do PS serão válidos apenas para a edição a que se refere o Edital 

correspondente, não podendo ser aplicados a processos seletivos subsequentes, salvo dispositivo 

constante em norma específica. 

 

SEÇÃO IV 

DA MATRÍCULA NO CURSO DE LETRAS 

Art. 57. Após a aprovação e classificação no PS, o candidato deverá efetuar seu vínculo institucional 

sob orientação do órgão central de registro acadêmico, apresentando os documentos previstos em 

Edital e legislação vigente. 

Art. 58. A matrícula em atividades curriculares obedecerá às disposições do Regulamento do Ensino 

de Graduação. 

Parágrafo Único. Os procedimentos operacionais para a matrícula em atividades curriculares, 

ajustamentos, afastamentos, cancelamentos e trancamentos nos períodos letivos serão estabelecidos 

pela Proeg, por meio do órgão central de registro acadêmico. 

Art. 59. A oferta de atividades acadêmicas será cancelada para as turmas que não atingirem o 

contingente mínimo de 10 (dez) alunos matriculados, salvo expressa autorização do/a Diretor/a da 

subunidade acadêmica, embasada em motivo de excepcionalidade que a justifique e comunicada à 

Proeg. 

Parágrafo Único. As exigências do caput deste artigo não se aplicam às turmas de atividades práticas 

que, pela sua natureza, exijam um contingente reduzido de alunos. 

Art. 60. É vedada a realização simultânea de dois cursos de graduação na UFPA. 

Art. 61. As questões omissas relativas à matrícula na UFPA ou às atividades acadêmicas serão 

resolvidas pelo Consepe. 
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SEÇÃO V 

DOS CURRÍCULOS 

Art. 62. O Currículo do Curso de Letras compreenderá um conjunto de atividades acadêmicas 

regulamentadas por Resolução do Consepe, cuja integralização, observadas outras exigências legais, 

dará direito ao diploma correspondente. 

Parágrafo Único. As atividades curriculares e os conceitos obtidos devem constar no histórico 

escolar. 

Art. 63. O controle da integralização curricular é da competência do órgão colegiado da Subunidade 

acadêmica, com a supervisão do órgão central de registro acadêmico, observado o disposto em 

resolução específica. 

Art. 64. Compete ao Conselho da Faculdade de Linguagem, com a aprovação do Consepe, 

estabelecer o conjunto de atividades que compõem o PPC, de acordo com a natureza do campo do 

conhecimento e com o disposto no Regimento Geral da UFPA. 

 

SEÇÃO VI 

DA TRANSFERÊNCIA DE ESTUDANTE 

Art. 65. É permitido o ingresso em cursos de graduação da UFPA de estudantes oriundos/as de outros 

cursos equivalentes, autorizados ou reconhecidos, mantidos por instituições nacionais ou 

estrangeiras, observado o disposto na legislação vigente. 

Parágrafo Único. O Regulamento do Ensino de Graduação estabelecerá os critérios e os 

procedimentos para a admissão de que trata o caput deste artigo. 

Art. 66. A UFPA expedirá Guia de Transferência aos seus alunos que a requeiram, aos quais também 

será fornecida a documentação complementar necessária com vistas ao seu ingresso em outra 

instituição nacional ou estrangeira. 

 

SEÇÃO VII 

DO CALENDÁRIO ACADÊMICO 

Art. 67. A FAL seguirá integralmente o Calendário Acadêmico da UFPA. 

Parágrafo Único. Cabe ao Consepe estabelecer, a cada ano, o Calendário Acadêmico da UFPA. 
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CAPÍTULO II 

DOS CONCEITOS DE AVALIAÇÃO 

Art. 68. Para fins de avaliação qualitativa e quantitativa dos conhecimentos serão atribuídos aos 

alunos do Curso de Letras os seguintes conceitos, equivalentes às notas, conforme o Capítulo IV, 

Seção VII, Título III do Regimento Geral da UFPA: EXC – Excelente (9,0 – 10,0); BOM – Bom (7,0 

– 8,9); REG – Regular (5,0 – 6,9) e INS – Insuficiente (0 – 4,9). 

Art. 69. Considerar-se-á aprovado o discente que, na disciplina ou atividade correspondente, obtiver 

o conceito REG, BOM ou EXC e, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência nas 

atividades programadas. 

§ 1º O conceito SA (Sem Avaliação) será atribuído ao discente que não cumprir as atividades 

programadas. 

§ 2º O registro SF (Sem Frequência) no histórico escolar será feito quando o discente não obtiver a 

frequência mínima exigida. 

Art. 70 Após a atribuição e lançamento dos respectivos conceitos e notas, os trabalhos escolares, 

contendo o visto dos docentes responsáveis, deverão ser por estes devolvidos aos seus autores, 

mediante recibo passado na folha de frequência da avaliação ou documento equivalente. 

§ 1º O aluno terá 3 (três) dias úteis para recorrer do resultado da avaliação, devendo para tal 

apresentar, quando couber, o trabalho escolar avaliado. 

§ 2º Os trabalhos escolares já arquivados serão entregues aos seus autores, inclusive os egressos, 

mediante requerimento específico, observada a condição prevista no caput deste artigo. 

§ 3º Caberá a cada discente o lançamento dos conceitos no sistema de registro que estiver em uso na 

UFPA, mediante uso de login e senha próprios, dentro do prazo estipulado no Calendário Acadêmico. 

§ 4º Finalizado o lançamento dos conceitos no sistema, imprimir o relatório gerado pelo sistema e 

entregar uma cópia assinada na Secretaria da Faculdade. 

 

CAPÍTULO III 

DO GRAU ACADÊMICO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES 

Art. 71. A Faculdade, junto com a Coordenação do Campus, conferirá graus expedindo diplomas de 

graduado. 

§ 1º O diploma a que se refere este artigo será assinado pelo/a Diretor/a da Faculdade de Linguagem, 

pelo/a diplomado/a, pelo/a Coordenador/a da Unidade Acadêmica e pelo/a Reitor/a. 

Art. 72. A colação de grau será regulamentada por Resolução do Consep. 
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Art. 73. Os diplomas obtidos em instituições estrangeiras poderão ser revalidados pela UFPA de 

acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação e as normas 

editadas pelo Consepe. 

Parágrafo Único: A Faculdade de Linguagem pode emitir certificados referentes a cursos, oficinas, 

minicursos e a outros atividades para comprovar participação nas atividades de pesquisa, ensino e 

extensão, desenvolvidas no interior da Faculdade. 

 

CAPÍTULO IV 

DA PESQUISA 

Art. 74. A pesquisa, na FAL, objetiva gerar, ampliar e difundir conhecimento científico, tecnológico 

e cultural, sendo voltada, em especial, para questões relacionadas ao estudo, à tradução e ao ensino-

aprendizagem de línguas e literaturas no contexto amazônico. 

§ 1º A pesquisa desenvolver-se-á articulada com o Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Nacional (SNCTI/MCTI), respeitando o espaço para pesquisas básicas e considerados os grandes 

temas definidos no planejamento estratégico da UFPA. 

§ 2º A pesquisa deverá ser integrada com o ensino e a extensão, permitindo o crescimento e a 

maturação do conjunto das diferentes atividades fins da Instituição. 

Art. 75. A pesquisa na FAL poderá ser financiada com recursos da UFPA e com recursos externos, 

obtidos em agências de financiamento nacionais ou estrangeiras, públicas e privadas, e captados por 

meio de projetos institucionais ou pelos/as próprios/as pesquisadores/as, com apoio da UFPA. 

Art. 76. A FAL incentivará a pesquisa por todos os meios ao seu alcance, obedecendo às seguintes 

diretrizes: 

a) aproveitamento máximo dos seus recursos humanos e laboratoriais, estimulando a integração e 

cooperação científica entre grupos de pesquisa e pesquisadores/as isolados/as, por meio de sua 

atuação em projetos conjuntos; 

b) articulação de redes e viabilização de pesquisas conjuntas entre pesquisadores, atuando em 

diferentes Campi e programas de pós-graduação, facilitando a mobilidade destes, o permanente 

intercâmbio e o acesso dos diferentes grupos às facilidades laboratoriais existentes; 

c) estímulo permanente à melhoria da capacitação do seu corpo docente e técnico-administrativo; 

d) criação de mecanismos para atrair e facilitar a inserção e fixação de recém-doutores e 

pesquisadores seniores na Faculdade; 

e) melhoria contínua da infraestrutura de apoio à pesquisa, incluindo espaços comuns, bibliotecas e 

laboratórios; 
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f) realização de eventos científicos locais, regionais, nacionais e internacionais; 

g) desenvolvimento de convênios e projetos de cooperação com outras instituições do país e do 

exterior, em favor do intercâmbio e permuta de experiências e do amadurecimento dos grupos de 

pesquisa locais; 

h) apoio à participação de professores/as e estudantes em congressos, simpósios e seminários 

culturais, científicos e tecnológicos, visando à divulgação mais ampla das pesquisas realizadas na 

FAL; 

i) estímulo aos pesquisadores para a geração de produção científica e sua publicação em periódicos 

indexados, seguindo parâmetros definidos pela Capes ou por órgão similar; 

j) incentivo permanente à participação de estudantes da FAL na pesquisa, estruturando-se programas 

de iniciação científica, com recursos externos ou captados junto à UFPA; 

k) apoio aos pesquisadores na garantia, quando aplicável, da proteção da propriedade intelectual dos 

resultados de suas pesquisas; 

l) incentivo aos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica requeridos pelos vários 

segmentos do setor produtivo e governamental, sediados na região, em especial no Estado do Pará; 

m) apoio ao estabelecimento de convênios e projetos de cooperação com outras instituições públicas 

ou privadas, do país e do exterior, para promoção de intercâmbio de experiências e transferência de 

conhecimento científico, tecnológico e cultural em vista do desenvolvimento de produtos e serviços 

inovadores de alto valor agregado; 

n) operacionalização e ampla divulgação de um sistema de informações sobre pesquisas, serviços 

técnicos e laboratoriais relacionados à área de Letras e afins, disponíveis na UFPA, com informações 

estratégicas sobre tecnologia e inovação, promovendo-se a difusão das informações para todos os 

segmentos interessados. 

Art. 77. A pesquisa, quando possível, deve ser articulada aos programas de pós-graduação da UFPA, 

devendo ser buscada uma permanente integração entre ambos. 

Art. 78. A pesquisa terá como unidade básica os grupos de pesquisa reconhecidos pela Propesp ou 

credenciados no Diretório dos Grupos de Pesquisa (DGP), do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e órgãos similares. 

Parágrafo Único. Caberá aos coordenadores dos grupos de pesquisa vinculados à FAL manterem 

atualizados os dados referentes ao seu grupo e seus currículos Lattes. 

Art. 79. A avaliação, aprovação e acompanhamento de projetos de pesquisa e a alocação de carga 

horária para os docentes e técnico-administrativos participantes será de responsabilidade do Campus 

Universitário do Tocantins/Cametá e da FAL. 
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§ 1º No caso da participação de servidores de outras Subunidades no projeto relacionado à FAL, estas 

deverão se manifestar sobre a aprovação do projeto e a alocação de carga horária para os seus 

respectivos servidores. 

§ 2º Caberá ao/à Coordenador/a do Campus de Cametá e ao/à Diretor/a da FAL comunicar à Propesp 

a aprovação do projeto de pesquisa, prazo de execução e cargas horárias alocadas para os servidores 

participantes, devendo a Propesp manter atualizado e divulgar o Catálogo de Projetos de Pesquisa da 

UFPA. 

§ 3º Projetos de pesquisa que tenham sido avaliados e aprovados para financiamento por agências 

locais, nacionais ou internacionais serão automaticamente aprovados em seu mérito, exceto se ferirem 

princípios básicos da Instituição, devendo apenas ser avaliada, nestes casos, a atribuição de cargas 

horárias aos participantes destes. 

§ 4º O projeto de pesquisa terá um/a coordenador/a, responsável diante das unidades executoras e da 

Propesp pelo seu desenvolvimento. 

§ 5º Nos casos de pesquisas envolvendo seres humanos ou animais, bem como em pesquisas com 

cooperação estrangeira, dependendo do objeto, será necessária a aprovação do projeto por um Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade. 

Art. 80. O/A docente deverá submeter para análise do Conselho da Faculdade o seu projeto de 

pesquisa, para o qual ele poderá ter carga horária alocada de até 10 (dez) horas. 

Parágrafo Único. O/A docente coordenador/a do projeto deverá submeter para análise, a cada 6 (seis) 

meses, relatório parcial do desenvolvimento de seu projeto de pesquisa, informando as orientações a 

estudantes bolsistas ou voluntários no âmbito do projeto, e também todos os resultados já alcançados 

de acordo com o cronograma do projeto, para fins de manutenção da carga horária liberada para 

pesquisa. 

Art. 81. A FAL poderá buscar recursos dentro e fora da UFPA para promover o financiamento da 

publicação dos resultados das pesquisas, submetidos à análise de um Conselho Editorial, cuja política 

e composição serão objeto de Resolução do Conselho. 

Art. 82. A FAL participará de Fórum de Pesquisa, coordenado pela Propesp, cuja constituição e 

funcionamento deverão obedecer a normas próprias definidas em Resolução. 

 

CAPÍTULO V 

DA EXTENSÃO 

Art. 83. A Extensão é um processo educativo, cultural e científico articulado ao ensino e à pesquisa, 

de modo indissociável, que promove a relação transformadora entre a Universidade e a sociedade por 
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meio de ações acadêmicas de natureza contínua que visem tanto à qualificação prática e à formação 

cidadã do discente quanto à melhoria da qualidade de vida da comunidade envolvida. 

§ 1º As ações de extensão serão desenvolvidas por meio de programas, projetos, cursos, eventos, 

prestação de serviços, difusão cultural, ação comunitária e outras atividades a serem regulamentadas 

em Resolução, conforme o Projeto Pedagógico aprovado na FAL. 

§ 2º A prestação de serviços remunerada deve estar em consonância com as finalidades da 

Universidade e disciplinada em Resolução própria. 

Art. 84. As ações de extensão devem ser propostas à Proex, após a aprovação no Conselho da 

Faculdade e no Conselho do Campus de Cametá, e submetidas ao Consepe, para aprovação. 

Art. 85. Caberá ao Campus de Cametá e à Faculdade de Linguagem a realização das ações de 

extensão, atendendo às diretrizes gerais estabelecidas pelo Consepe. 

§ 1º Cada ação de extensão terá um responsável designado pela Direção da Faculdade, ouvido o 

Conselho. 

§ 2º Quando a ação de extensão abranger mais de uma Unidade ou Subunidade acadêmica, sua 

coordenação será definida por estas, de comum acordo. 

Art. 86. A extensão na FAL poderá ser financiada com recursos da UFPA e com recursos externos, 

obtidos em agências de financiamento nacionais ou estrangeiras, públicas e privadas, e captados por 

meio de projetos institucionais ou pelos/as próprios/as coordenadores/as de projeto, com apoio da 

UFPA. 

Art. 87. O/A docente deverá submeter para análise do Conselho da Faculdade o seu projeto de 

extensão, para o qual ele poderá ter carga horária alocada de até 10 (dez) horas. 

Parágrafo Único. O/A docente coordenador/a do projeto deverá submeter para análise, a cada 6 (seis) 

meses, relatório parcial do desenvolvimento de seu projeto de extensão, informando as orientações a 

estudantes bolsistas ou voluntários no âmbito do projeto, e também todos os resultados já alcançados 

de acordo com o cronograma do projeto, para fins de manutenção da carga horária liberada para 

extensão. 

Art. 88. Caberá à Coordenação de Pesquisa-Extensão e à Proex o acompanhamento e a avaliação das 

atividades de extensão na Faculdade. 

Art. 89. A FAL participará do Fórum de Extensão, coordenado pela Proex, cuja constituição e 

funcionamento deverão obedecer a normas próprias definidas em Resolução. 
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CAPÍTULO VI 

DA MONITORIA 

Art. 90. A Monitoria, enquanto importante atividade relacionada ao ensino, tem o objetivo de 

despertar o interesse do/a aluno/a pela docência, a partir do trabalho como auxiliar junto a docentes 

da Faculdade, realizando tarefas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem no Curso de Graduação. 

Art. 91. A Monitoria poderá ser remunerada ou não. No caso de Monitoria remunerada, a concessão 

de bolsa fica a critério de órgão competente da Instituição, externo à Faculdade. Já a monitoria não 

remunerada, esta será regulamentada por Instrução Normativa própria aprovada no Conselho da 

Faculdade. 

 

CAPÍTULO VII 

DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E SEUS OBJETIVOS 

Art. 92. A Pós-Graduação da Faculdade de Linguagem desenvolve-se na modalidade de ensino lato 

sensu, sob a forma de Cursos de Especialização, conduzindo à obtenção de certificado e grau de 

especialista. 

Art. 93. As diretrizes para a oferta e o funcionamento dos cursos de especialização serão orientadas 

a partir de Instrução Normativa própria, aprovada no Conselho da Faculdade. 

 

TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 94. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho da Faculdade, na esfera de sua competência. 

Art. 95. O presente Regimento Interno somente poderá ser modificado por proposta do/a Presidente/a 

ou por metade mais um dos membros do Conselho da Faculdade de Linguagem, aprovado em sessão 

especialmente convocada e com quorum especial de 2/3 (dois terços) da totalidade dos membros do 

mesmo Conselho. 

Art. 96. O presente regimento entra em vigor na data de sua homologação pelo Conselho do Campus 

Universitário do Tocantins/Cametá, após apreciação da Câmara de Legislação e Normas do Consun. 

Art. 97. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

 


