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O grande objetivo do Núcleo de Línguas e Linguagens do Campus dos Malês 

(NULIM) é se constituir num ambiente universitário propício para ações de ensino, 

pesquisa e extensão na área de Letras, Linguística e Artes, englobando suas múltiplas 

linguagens e uma diversidade de performances. Diante disso, estar à frente da gestão 

desse Núcleo exige, fundamentalmente um compromisso de jogar luz às manifestações 

linguísticas e culturais que são historicamente silenciadas e marginalizadas em detrimento 

de outras tantas impostas por opressões de toda sorte. Esse é o principal compromisso que 

o presente plano de gestão assume. 

Trata-se de pautar os esforços no sentido de valorizar, prioritariamente, as 

questões indígenas dos mais variados povos ameríndios, as questões africanas pertinentes 

aos diversos contextos de África e da diáspora africana, as questões afro-brasileiras, as 

questões timorenses, as questões da população LGBTQIA+, as questões feministas, as 

questões que envolvem a LIBRAS e uma educação inclusiva e as riquezas culturais 

diversas existentes. Nosso compromisso reforça uma necessária educação decolonial, 

antirracista, antimachista e antihegemônica em todos os sentidos, abarcando saberes e 

conhecimentos das áreas em que se inserem os cursos do IHLM. 

Isso, de forma alguma, descarta nossa responsabilidade com a oferta de 

possibilidades de incremento formativo em termos linguísticos e culturais necessários aos 

desafios sociais contemporâneos. Nesse sentido, seguindo as demandas trazidas por 

estudantes, docentes e por toda a comunidade universitária, buscaremos atender anseios 

e urgências pontuais dentro do campo das múltiplas linguagens. Entendemos que o 

Núcleo deva contribuir para as transformações sociais necessárias, oferecendo aparato 

linguístico e cultural qualificado que complemente a formação profissional e humana de 

cada um/uma que participe das ações encampadas. 

Em suma, esse Plano de Gestão busca apresentar, de forma sucinta e 

generalizada, possibilidades, vontades e objetivos que atendam à implementação e à 

consolidação do Núcleo de Línguas e Linguagens do Campus dos Malês como espaço 

democrático, político, cultural e de formação humana. Trata-se de um ambiente 

universitário aberto a todas, todos e todes, universitários ou não, que busquem 

complementar suas formações e ampliar conhecimentos. 



 
Objetivos 

Objetivo geral 

Implementar e consolidar o Núcleo de Línguas e Linguagens do Campus dos Malês como 

espaço universitário pluricultural e inclusivo que oferece á sociedade em geral ações 

formativas no campo das Letras, da Linguística e das Artes em suas multilinguagens. 

Objetivos específicos 

➢ Organizar o Núcleo em suas dimensões questões didático-pedagógicas e 

administrativas para a viabilização das ações propostas; 

➢ Reunir periodicamente o Colegiado do Núcleo para discussões que possibilitem 

uma gestão democrática; 

➢ Ofertar cursos extracurriculares de línguas; 

➢ Organizar ações formativas que abranjam temas pertinentes aos campos das 

Letras, das Literaturas, da Educação, das Culturas e das Linguagens; 

➢ Promover eventos no âmbito de atuação do Núcleo; 

➢ Firmar parcerias interinstitucionais, ampliando a abrangência das ações 

promovidas pelo Núcleo; 

➢ Favorecer a formação continuada de docentes das redes públicas e privadas dentro 

do campo de atuação do Núcleo; 

➢ Promover cursos de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

voltado para estudantes secundaristas da região; 

➢ Organizar cursos preparatórios para certificados de proficiência linguística, como 

o Test of English as a Foreign Language (TOEFL) e o Certificado de Proficiência 

em Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-BRAS); 

➢ Buscar condições que favoreçam a aplicação desses exames no âmbito do Núcleo. 


