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                  Cria o  Programa   de  Línguas  para  a            

            comunidade – LICOM/IL – UERJ 

 

   O Reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas    

atribuições,    

 

RESOLVE: 

 

   Art. 1º - Criar o  PROGRAMA  LICOM/IL – UERJ  com  os  seguintes objetivos: 

a) oferecer ensino global de línguas (materna e estrangeira), em nível básico, focalizando as 4 

habilidades: compreensão oral, fala, escrita e leitura; 

 

b) oferecer cursos de línguas (materna e estrangeira) para a comunidade fluminense; 

c) facilitar as interações entre indivíduos e entre estes e o mundo através da língua estrangeira; 

d) contribuir para o processo de construção de conhecimento com vistas ao aperfeiçoamento 

profissional e à atualização cultural; 

 

e) proporcionar espaço de prática docente aos alunos do curso de licenciatura em Letras;  

 

f) ampliar as possibilidades de estágios dos futuros professores de línguas, contribuindo para o 

aperfeiçoamento da formação do profissional em sua área de trabalho. 

 

 

  Art. 2º - O Programa LICOM/IL fica subordinado ao Instituto de Letras, Unidade 

Acadêmica do Centro de Educação e Humanidades e, para seu funcionamento, contará com o apoio e 

a infra-estrutura do Instituto de Letras, onde está alocado, da  Sub-Reitoria de Extensão e Cultura 

(SR-3) e das demais instâncias da UERJ que se fizerem necessárias. 

  § único - o Programa LICOM/IL prevê articulações interdepartamentais no Instituto de 

Letras, no sentido do aprimoramento da formação docente dos graduandos e do oferecimento de 

produtos e serviços de qualidade à comunidade fluminense na área de línguas. 

  Art. 3º - O Programa LICOM/IL terá um docente especializado na área de ensino de 

Línguas como coordenador geral, designado pela Sub-Reitoria de Extensão e Cultura (SR-3), ouvida a 

Direção do Instituto de Letras.  
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  § único - O programa LICOM/IL contará com um professor coordenador para cada um 

dos projetos, com experiência em ensino de línguas, escolhido entre os docentes dos setores que 

compõem os seus Departamentos. Terá ainda professores orientadores para os bolsistas de cada uma 

das línguas a serem oferecidas ao público-alvo do programa LICOM/IL. 

   

  Art. 4º - Caberá à SR-3, ouvido o Instituto de Letras, estabelecer normas 

complementares, disciplinando os procedimentos para execução do presente Ato Executivo de 

Decisão Administrativa. 

  Art. 5º - Este Ato Executivo de Decisão Administrativa entra em vigor nesta data, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

UERJ, em 16 de junho de 2009  

 

 

RICARDO VIEIRALVES DE CASTRO 

Reitor 
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