
Resolução 020/Reitoria/Univates  Lajeado, 26 de abril de 2017

             

Regulamenta  o  Univates  Idiomas,  suas  atividades,
descontos e benefícios

O Reitor do Centro Universitário UNIVATES, no uso de suas atribuições
estatutárias, considerando: a) a criação do Laboratório de Línguas Interlínguas, por meio
da Resolução 75/Reitoria/Univates, de 21/09/2001; b) a alteração do nome “Interlínguas”
para “Univates Idiomas” a partir de 14/07/2016; c) a decisão do Conselho Universitário –
Consun, de 25/04/2017 (Ata 04/2017),

RESOLVE:

Regulamentar  o  Univates  Idiomas,  vinculado  ao  Núcleo  de  Educação
Continuada, suas atividades, descontos e benefícios, conforme segue:

CAPÍTULO I
Dos objetivos

Art. 1o O Univates Idiomas tem por objetivos:
I  –  ofertar  cursos  de  língua  adicional  aos  estudantes,  diplomados,

professores,  funcionários  e  comunidade  interessada  na  modalidade  Educação
Continuada;

II  –  contribuir  na  qualificação  do  ensino  da  graduação  da  Univates,
especialmente no que se refere ao curso de Letras;

III – atuar integradamente com os cursos de graduação e pós-graduação
lato e stricto sensu;

IV – contribuir para que o conhecimento de nova língua signifique também
maior conhecimento e valorização das raízes culturais em que essa língua está inserida;

V  –  oportunizar  curso  de  idiomas  para  os  estudantes  que  desejam
concorrer a editais de intercâmbio pela Univates;

VI  –  ampliar  o  leque  de  idiomas  contemplados,  inclusive  a  Língua
Portuguesa para estrangeiros;

VII – dar suporte às iniciativas da Diretoria de Relações Internacionais –
DRI da Univates;

VIII – atender a um dos propósitos do Projeto i, que é promover a política
de internacionalização.
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CAPÍTULO II
Das atividades

Art. 2o O Univates Idiomas contempla as seguintes atividades:
I – Idiomas;
II – Projeto i – cursos de Inglês;
III – Prova de proficiência em Língua Inglesa;
IV – TOEFL  iBT.

Art. 3o A atividade de Idiomas contempla cursos de educação continuada
em Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Língua Brasileira de Sinais - Libras  ou
outros,  organizados  em  diferentes  níveis  de  aprendizagem,  aberto  a  estudantes,
diplomados, professores, funcionários e comunidade interessada.

Art.  4o O  Projeto  i  –  cursos  de  Inglês  é  parte  do  projeto  de
internacionalização  da  Univates  que  oferece  cursos  de  Língua  Inglesa  de  modo
intensificado para o público que tem algum vínculo com a Instituição, como professor,
funcionário, estudante ou bolsista.

Art.  5o A prova  de  proficiência  em  Língua  Inglesa  para  os  cursos  de
graduação,  mestrado e  doutorado e para  intercâmbio é  realizada exclusivamente por
meio de avaliação on-line elaborada pela Oxford University em processo específico para
proficiência.

Art. 6o O Univates Idiomas é um centro autorizado para a aplicação do
TOEFL iBT – Test of English as a Foreign Language –, que tem como objetivo comprovar
a proficiência na Língua Inglesa. 

Art. 7o O Univates Idiomas também desenvolve as seguintes atividades:
I  – disponibilização de Laboratório de Línguas para desenvolvimento de

atividades com uso de multimeios para os estudantes do Univates Idiomas, durante as
aulas, com tutoria do professor da disciplina, ou em horários livres do laboratório, para os
estudantes  que  desejam  realizar  atividades  de  estudo  individual,  sempre  com  o
acompanhamento do monitor do laboratório;

II – atividades diversas, como intercâmbios, palestras, rodas de conversa,
atividades de imersão, que favoreçam o contato com falantes do idioma como língua
materna, permitindo aos estudantes a interação com a língua e a cultura que estiverem
sendo estudadas;

III – formação e aperfeiçoamento para professores de línguas;
IV – integração das atividades promovidas pelo Univates Idiomas com as

atividades da graduação.

CAPÍTULO III
Dos descontos e benefícios

Art.  8o O  Univates  Idiomas  concede  descontos  e  benefícios  para
estudantes e diplomados desta Instituição nos cursos de Idiomas, previstos no artigo 3o

desta Resolução, exceto para Libras.
Art.  9o Para  estudantes  e  diplomados  dos  cursos  de  graduação,  pós-

graduação lato e stricto sensu do Centro Universitário UNIVATES e dos cursos técnicos
do Centro de Educação Profissional – CEP/Univates, concede-se desconto nos seguintes
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percentuais:
I – 15% (quinze por cento) em cursos de Idiomas que ocorrem de segunda

a quinta-feira;
II – 20% (vinte por cento) em cursos de Idiomas que ocorrem na sexta-feira

ou no sábado.

Art. 10. Para estudantes matriculados em cursos do Univates Idiomas que
repetirão o nível cursado no semestre anterior devido à falta de oferecimento do nível que
daria sequência aos seus estudos, concede-se desconto de 50% (cinquenta por cento).

Art.  11.  Para  a  matrícula  em  cursos  do  Univates  Idiomas  de  nível
intermediário concede-se desconto de 5% (cinco por cento) e para a matrícula em cursos
de nível avançado o desconto é de 10% (dez por cento).

Art.  12.  Os  descontos  previstos  nos  artigos  9o,  10  e  11  não  serão
concedidos caso a matrícula do estudante implique em abertura de nova turma que não
seja autossustentável.

Art. 13.  Eventuais descontos e benefícios relativos às demais atividades
do Univates Idiomas, previstas no artigo 2o, incisos II, III e IV desta Resolução, seguem
normativa ou determinação estabelecida em documento específico.

CAPÍTULO IV
Das disposições finais

Art.  14.  O  contrato  relativo  à  matrícula  do  estudante  em  cursos  do
Univates Idiomas pode apresentar questões adicionais à presente Resolução.

Art. 15. A deliberação de casos omissos compete ao Núcleo de Educação
Continuada, e supletivamente à Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação –
Propex. 

Art. 16. Revogam-se:
a) a Resolução 95/Reitoria/Univates, de 26/09/2013;
b) a Resolução 133/Reitoria/Univates, de 10/10/2011;
c) a Resolução 75/Reitoria/Univates, de 21/09/2001;
d) demais disposições em contrário.

Art. 17. A presente Resolução vige a partir da data de sua assinatura. 

Ney José Lazzari
Reitor do Centro Universitário

UNIVATES
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