
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RESOLUÇÃO CILL/UNILAB Nº 02, DE 03 DE JANEIRO DE 2023

  

Dispõe sobre a aprovação da Resolução que
norma�za a entrada e a permanência de
integrantes da comunidade interna e
externa à Unilab nos cursos ofertados pelo
Núcleo de Línguas (Nucli), órgão
complementar vinculado ao Ins�tuto de
Linguagens e Literaturas (ILL) no âmbito da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia AfroBrasileira (Unilab),
ins�tuído pela Portaria Reitoria/Unilab nº
540, de 14 de julho de 2022.

 

O CONSELHO DO INSTITUTO DE LINGUAGENS E LITERATURAS (CILL), no uso de suas
atribuições legais, em sua TERCEIRA sessão EXTRAORDINÁRIA DO ANO 2022, realizada no PRIMEIRO dia
do mês de novembro do referido ano, considerando o processo nº 23282.000695/2022-20,

RESOLVE:

                      Art. 1º Ra�ficar a aprovação da resolução que norma�za a entrada e a permanência de
integrantes da comunidade interna e externa à Unilab nos cursos ofertados pelo Núcleo de Línguas
(NUCLI), realizada na segunda reunião ordinária do ano 2021 do Conselho do Ins�tuto de Linguagens e
Literaturas (CILL), em nove de novembro do referido ano, após ajustes aprovados na terceira sessão
extraordinária do ano 2022, que ocorreu no primeiro dia do mês de novembro, o que resultou nesta
versão.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

LÉIA CRUZ DE MENEZES RODRIGUES

Presidente do Conselho do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas

Documento assinado eletronicamente por LEIA CRUZ DE MENEZES RODRIGUES, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 03/01/2023, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0600757 e
o código CRC B73AB736.

ANEXO I À MINUTA DE RESOLUÇÃO COMUM - CILL

 

CAPÍTULO I
Da natureza dos cursos

 

Art. 1º  Os cursos ofertados pelo Núcleo de Línguas da Unilab são:

I – sequenciais: cursos de dois ou mais níveis interdependentes; de modo que a transição
para o nível subsequente depende da aprovação do(a) cursante em nível anterior;

II – não-sequenciais: cursos sem interdependência de níveis.

 

CAPÍTULO II
Das vagas

 

Art. 2º  O percentual de vagas para a comunidade interna e externa à Unilab aos cursos
ofertados pelo Núcleo de Línguas é estabelecido em cada divulgação de ofertas de cursos.

 

CAPÍTULO III

Das formas de acesso, ingresso e permanência

Art. 3º  O acesso ao(s) curso(s) sequenciais e não-sequenciais se dá por meio de solicitação
de inscrição em consonância com as informações constantes na divulgação de ofertas decursos,
publicizadas nas redes sociais oficiais do Nucli e no site da Unilab.

 

Art. 4º  O ingresso ao(s) curso(s) sequenciais e não-sequenciais se dá por meio de
efe�vação de matrícula dos inscritos classificados dentro do número de vagas ofertadas conforme os
critérios publicizados na divulgação de ofertas de cursos.

§ 1º A chamada pública dos classificados para efe�vação de matrícula conterá as
informações imprescindíveis à matrícula: data, horário, local, documentação necessária;sendo de inteira
responsabilidade do inscrito acompanhar os informes do Nucli.

 

Art. 5º  O(a) classificado(a) para ingresso em cursos do Nucli perde a vaga nos seguintes
casos:

I – não comparecimento à chamada pública para matrícula nas datas, horários e locais
divulgados pela coordenação do Nucli;

II – não apresentação de documentação requerida à efe�vação da matrícula nas
datas,horários e locais divulgados pela coordenação do Nucli.

 

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Art. 6º  O não comparecimento à chamada pública para efe�vação de matrícula ou a não
apresentação de documentação requerida à efe�vação de matrícula implica na automá�ca convocação
de candidatos classificados fora do número de vagas, conforme ordem de colocação destes classificados.

 

Art. 7º  A vaga no nível subsequente está assegurada ao concludente aprovado em nível
antecedente, no caso de oferta de cursos sequenciais.

 

Art. 8º  Nos cursos sequenciais, a vaga é, automa�camente, perdida quando o(a) cursista:

I – reprova por nota pela segunda vez em um mesmo nível do curso;

II – não comparece à chamada pública nas datas, horários e locais divulgados pela
coordenação do Nucli em seu site oficial, para efe�vação da matrícula no nível subsequente do curso ou
no mesmo nível deste.

 

Art. 9º  Nos cursos sequenciais, a vaga ficará em análise nos casos em que o(a) cursista
abandona período le�vo de seu curso, sendo reprovado por falta.

§ 1º No caso de abandono de período le�vo, o(a) cursista precisa solicitar formalmente a
permanência no curso, comprovando, juntamente à Coordenação do Nucli, impedimentos ligados a
doenças – suas ou de familiares. Tais casos, devidamente comprovados por atestados médicos ou
atestados hospitalares de acompanhamento de pacientes em internação ou tratamento con�nuo, serão
analisados pelo Núcleo Gestor, que comunicará ao(à) interessado(a) o deferimento ou o indeferimento de
sua solicitação; inexis�ndo garan�a da vaga no mesmo nível quando ofertado para outra turma.

§ 2º No caso de indeferimento, é facultado ao(à) interessado(à) submissão a novo
processo sele�vo.

 

Art. 10.  O ingresso em curso a par�r do segundo nível deste dá-se por meio de teste de
nível, em conformidade com as especificações publicizadas pelo Nucli; seja por edital ou por no�cias no
site do Nucli.

 

CAPÍTULO III

Dos trâmites de inscrição e (in)deferimento

 

Art. 11.  As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente pela Internet, por
meio do preenchimento e envio de Formulário de Solicitação de Inscrição do curso ofertado, disponível
no site do Nucli (h�ps://nucli.unilab.edu.br/).

§ 1º A inscrição implica aceitação das condições estabelecidas nesta Resolução, das quais o
candidato não poderá alegar desconhecimento.

§ 2º A área de linguagem proponente de um curso em âmbito do Nucli não se
responsabiliza por requerimentos de inscrições não recebidos por mo�vos de ordem técnica que
impossibilitem a transferência de dados.

§ 3º As informações fornecidas no formulário de inscrição e o seu correto preenchimento
são de responsabilidade do candidato.

 

Art. 12.  A inscrição será indeferida nos seguintes casos:

I – formulário de inscrição preenchido de forma incompleta, incorreta e/ou contendo
dados comprovadamente inverídicos;

https://nucli.unilab.edu.br/


II – inscrição fora do prazo determinado pela área proponente do curso ao qual o(a)
candidato(a) solicita inscrição;

III – não anexação da documentação requerida à inscrição em dado curso.

 

CAPÍTULO IV
Do teste de nível

 

Art.13.  O ingresso em níveis mais avançados dos cursos sequenciais ofertados pelo Nucli
dá- se por teste de nível.

§ 1º É facultada ao candidato solicitante de ingresso em curso do Nucli a par�r do 2º nível
deste a anexação, em seu formulário de inscrição, de documento comprobatório de proficiência na língua
pretendida, que comprove domínio necessário ao ingresso no 2º nível ou acima.

§ 2º A anexação de documento comprobatório de proficiência na língua em cujo curso
pleiteia-se vaga não desobriga o candidato à realização de teste de comprovação de nível, se a
Coordenação do Nucli julgar necessária.

 

Art.14.  Os testes de nível do Nucli ocorrem presencialmente ou à distância (por meio de
videoconferência).

 

Art.15.  As informações quanto à realização de testes de nível são previamente
comunicadas aos candidatos interessados em adentrar curso no Nucli em nível que não seja o 1º.

§ 1º A área de linguagem proponente de curso em âmbito do Nucli des�nará informe
sobre teste de nível via e-mail indicado pelo interessado no formulário de solicitação de teste de nível;
não se responsabilizando pelo não acompanhamento das informações por parte do interessado.

 

Art.16.  A relação dos nomes dos(as) candidatos(as) convocados(as) para fazer teste de
nível será divulgada, em data determinada pela área de linguagem proponente, no site do Nucli
(h�ps://nucli.unilab.edu.br/)

 

Art.17.  O resultado do teste de comprovação de nível será divulgado, em data definida
pela área proponente de curso, no site do Nucli.

 

CAPÍTULO V
Das obrigações dos cursistas

 

 

Art.18.  São obrigações dos cursistas: a presença a 75% do total de encontros do curso, a
realização e a entrega de 80% das a�vidades, o desempenho médio igual ou superior a 7,0 (sete) em
termos de nota.

§ 1º A frequência inferior a 75% dos encontros, a realização e entrega de menos de 80%
das a�vidades e/ou desempenho mediano inferior a 7,0 em termos de notas resultam em reprovação.

CAPÍTULO VI

Das disposições finais

 

https://nucli.unilab.edu.br/


Art. 19.  Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Gestor do Nucli Unilab.

 

Art.20.  Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

Referência: Processo nº 23282.000080/2023-84 SEI nº 0600757


