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02 – Sobre Estagiários
A equipe é composta por alunos da área de Letras que estão em Estágio Supervisionado I e II, que atuam sob a
supervisão acadêmica do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução (LET).
03 - Material didático utilizado
A aquisição do material didático e apostilas deverão ser providenciadas segundo as orientações do(a)
coordenador(a) da área de Estágio Supervisionado do PPE UnB Idiomas.
04 - Comunicação com alunos
O UnB Idiomas utiliza-se dos seguintes recursos para comunicar-se com seus alunos: pelo site
www.unbidiomas.unb.br, cartazes, serviço de email (Secretários dos Estágios luiz.melo@unbidiomas.unb.br/
kátia.flores@unbidiomas.unb.br) e por telefone- (61)3107-7415.
05 - Frequência
5.1- A frequência às aulas é obrigatória, sendo um dos itens computados para a aprovação no curso. O
limite máximo de faltas não justificadas é de 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, é necessário que o
aluno tenha 75% (setenta e cinco por cento) de presença.
5.2- As faltas poderão ser abonadas desde que justificadas mediante atestado médico, que deverá ser
entregue ao instrutor (estagiário) até o último dia de aula do mês em que a mesma ocorrer. As faltas
decorrentes de férias particulares não serão justificadas.
5.3- Quanto ao limite de faltas, observar o quadro a baixo.
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06 - Mudança de turma
6.1- A solicitação de mudança de turma só poderá ser feita mediante justificativa, no primeiro dia útil após a
terceira aula.
6.2- É condição para a troca de turma a existência de vaga na turma pretendida.
6.3- É obrigatório o preenchimento do campo “justificativa” do requerimento.
6.4- O resultado da solicitação é informado por meio de e-mail, em um prazo de até 03 (três) dias úteis.
07 - Matrícula
7.1- Não há período para renovação de matrícula no Programa de Estágio Supervisionado. Por este
motivo, caso o aluno tenha interesse em dar continuidade ao curso no semestre seguinte, deve ficar atento
aos meios de comunicação citados no item 04.
7.2- Os alunos que interromperem o curso, por qualquer razão, por mais de 12 (doze) meses a contar da data
do término do curso, terão obrigatoriamente que realizar um teste de nível, realizado pelo Unb Idiomas e pago o
valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Tal valor poderá sofrer modificações a critério do UnB Idiomas.

08 – Avaliação e testes
8.1- As avaliações nos cursos do PES/PESES serão realizadas segundo orientações dos
coordenadores/professores responsáveis pela turma.
8.2- Serão contemplados ainda os seguintes aspectos que refletirão nas notas de Avaliação Contínua:
assiduidade, pontualidade, atividades extraclasses, participação e desempenho oral em sala de aula.
8.3- A partir da média obtém-se a menção conforme o quadro:
SS= ≥ 9,0 / ≤10,0
MS= ≥ 8,0 / <8,9
8.4- Não é permitido ao aluno fotocopiar as provas.
MM= ≥ 7,0 / <7,9
8.5- Após a correção a prova será entregue ao aluno.
MI= < 7,0

09 -Teste de nivelamento
9.1-Após o término do curso, se houver interesse em dar continuidade ao curso regular do UnB Idiomas
o aluno deverá se submeter ao teste de nivelamento, que é um procedimento obrigatório a todos os que
8.4- Não é permitido ao aluno fotocopiar as provas.
desejam ingressar no UnB Idiomas, a partir do nível/módulo Básico 2. O teste de nivelamento tem por
8.5- Após a correção a prova será entregue ao aluno.
objetivo tornar o grupo o mais homogêneo possível no que se refere ao conhecimento do idioma,
facilitando, assim, melhor aproveitamento do conteúdo ministrado.
9.2- O valor da taxa de inscrição para a realização do teste é de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Tal valor
poderá sofrer modificação, a critério do UnB Idiomas.
9.3- Uma vez paga a taxa acima, não haverá restituição desse valor.
9.4- Após o resultado do teste de nivelamento o interessado receberá informação por escrito do UnB
Idiomas sobre o nível em que foi vinculado na língua escolhida, podendo, em seguida, realizar a sua
matrícula pelo site ou presencialmente.
. 9.5- O resultado do teste de nivelamento tem validade de 1 (um) ano, a contar da data do resultado.
9.6- A realização do teste de nivelamento não garante ao aluno a vaga na turma pretendida. Portanto, é
importante que o interessado agilize sua matrícula assim que obtiver o resultado do teste.
9.7- O teste é aplicado por profissionais do UnB Idiomas, sob a supervisão acadêmica do Departamento
de Línguas Estrangeiras e Tradução da UnB.
10 - Informe de Participação e Certificado de conclusão
10.1- O aluno poderá solicitar, junto aos secretários do Programa de Estágio Supervisionado do UnB
Idiomas, um informe de participação. Essa solicitação deverá ser feita via Requerimento devidamente
preenchido e assinado pelo aluno solicitante. O Informe será emitido em até 08 (oito) dias úteis, informando
a realização do curso, nível cursado e menção obtida.
10.2- Não há necessidade de solicitar Certificado de Conclusão, pois sua emissão é providenciada
automaticamente após o encerramento do curso. No entanto, essa emissão não é imediata. A confecção do
certificado e a expedição são de responsabilidade do Interfoco/Decanato de Extensão da Universidade de
Brasília, e a tramitação normalmente leva alguns meses.
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