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PONTIFÍCIA  UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC-SP 

 

PEPG EM LINGÜÍSTICA APLICADA E ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

MESTRADO - DOUTORADO 

REGULAMENTO 

 

 

I – OBJETIVOS 

 

Artigo 1º - O Programa de Estudos Pós-Graduados em Lingüística Aplicada e Estudos da 

Linguagem (LAEL), da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), oferece 

atividades em nível de Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado, regendo-se pelo Regimento do 

Setor de Pós-Graduação e por este Regulamento. 

 

Artigo 2º - O Programa de Estudos Pós-Graduados em Lingüística Aplicada e Estudos da 

Linguagem (LAEL) tem por objetivos: 

I - Formar pesquisadores e docentes para o nível superior na área de Lingüística Aplicada e 

Estudos da Linguagem; 

II - Estimular e desenvolver atividades de pesquisa avançada com finalidade didática e 

científica, tendo em vista a produção, ampliação, aprofundamento e difusão de conhecimentos; 

III - Acolher e desenvolver projetos de Pós- Doutorado, em suas áreas de especialidade; 
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IV - Conferir, mediante regime didático-científico, os graus de Mestre e Doutor em Lingüística 

Aplicada e Estudos da Linguagem. 

 

II - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

Artigo 3º - As atividades do Programa estão vinculadas, em ordem hierárquica, às seguintes 

unidades: 

I -   Conselho Universitário (CONSUN) 

II -  Conselho de Ensino e Pesquisa (CEPE) 

III - Comissão Geral de Pós-Graduação (CGPG) 

IV - Colegiado do Programa 

 

III. COORDENADORES DO PROGRAMA 

Artigo 4º - O Programa de Estudos Pós-Graduados em Lingüística Aplicada e Estudos da 

Linguagem (LAEL) tem um Coordenador e um Vice-Coordenador, eleitos pelos respectivos 

professores, alunos e funcionários(s) do Programa.  

Artigo 5o. - O mandato do Coordenador e do Vice-Coordenador, bem como do Vice-

Coordenador, será de dois (2) anos, permitida a recondução por mais dois mandatos 

consecutivos. 

Parágrafo Único - As atribuições do Coordenador e do Vice-Coordenador são as previstas no 

Regimento do Setor de Pós-Graduação, Artigos 25 e 26 e seus incisos. 

O coordenador do Programa tem as seguintes atribuições:  
 I -  Responder pelo Programa; 
 II - Coordenar as atividades do Colegiado do Programa; 
 III - Tomar as iniciativas necessárias ao bom funcionamento do Programa; 

IV – Encaminhar à Comissão Geral de Pós-Graduação as propostas de formação de 
comissões examinadoras de teses e dissertações apresentadas pelos orientadores; 
IV – Constituir bancas examinadoras de exame de qualificação ouvindo o orientador 
ou a comissão conforme especificado no regimento do Programa; 
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V – Assegurar o cumprimento, por alunos e professores, das orientações 
administrativas do Setor de Pós-Graduação e da Universidade.  

 

Artigo 6o – As atribuições do Vice-Coordenador serão as de auxiliar o Coordenador nas suas 

funções, além de substituí-lo nas suas faltas e impedimentos. 

 

IV - COLEGIADOS DOS PROGRAMAS 

 
Artigo 7º - O Programa é dirigido por um Colegiado constituído por seus professores 

permanentes em exercício, e por alunos representantes, conforme estabelece o Regimento 

Geral da Universidade. 

 

Artigo 8º - As atribuições do Colegiado estão previstas no Regimento do Setor de Pós-

Graduação no Artigo 14 e seus incisos: 

I – Elaborar, para cada período letivo, o plano de atividades do Programa, atribuindo 
encargos de ensino e pesquisa a seus membros, propondo disciplinas optativas e 
obrigatórias, aprovando os programas propostos pelos professores; 

 II -  Propor e adequar as linhas de pesquisa do Programa; 

 III – Propor alterações curriculares; 

 IV – Planejar as atividades complementares; 

 V – Propor contratação ou desligamento de professores; 

VI – Apreciar recursos; 

VII – Assessorar a coordenadoria na elaboração de relatórios, planejamento, orçamento 
e aprová-los; 

VIII – Estabelecer critérios de distribuição e acompanhamento de bolsas de estudo a 
alunos; 

IX – Estudar a possibilidade, quando de interesse do professor e do Programa, de 
organizar as atividades do Colegiado do Programa, para liberar esse professor de suas 
aulas por período limitado para que ele possa concentrar-se em pesquisa.  
 

 

V - CORPO DOCENTE, DISCENTE E ADMINISTRATIVO 

CORPO DOCENTE 
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Artigo 9º - O corpo docente do Programa de Estudos Pós-Graduados em Lingüística Aplicada 

e Estudos da Linguagem (LAEL) é constituído pelos professores permanentes em exercício, na 

forma das normas vigentes na Universidade. 

§ 1o.   Todos os professores do Programa deverão ter pelo menos o titulo de Doutor. 

§ 2°- Para atender às necessidades de ensino e pesquisa e mediante indicação do Colegiado do 

Programa, podem integrar o corpo docente, na condição de participantes ou visitantes, por 

tempo determinado, professores que tenham, pelo menos, o título de doutor e comprovada e 

reconhecida produção acadêmica 

Artigo 10o. - As atribuições do Professor em exercício da Pós-Graduação, estão previstas no 

Regimento do Setor de Pós-Graduação, Artigo 29 e seus incisos. 

Artigo 11º - O professor poderá ausentar-se durante os períodos letivos, para participação em 

atividades de pesquisa, congressos ou outros eventos científicos de relevância, mediante 

pedido previamente aprovado pelo Colegiado do Programa e demais órgãos competentes, 

desde que sua ausência não acarrete prejuízos para suas atividades de ensino e orientação.  

CORPO DISCENTE 

Artigo 12º - O corpo discente é constituído pelos alunos regulares devidamente 
matriculados no Programa. 
 
Artigo 13º Os alunos  do Setor de Pós-Graduação deverão ser graduados em curso superior 
reconhecido pelo MEC. 
 
§ 1o. Os alunos regulares, devidamente matriculados, farão parte do corpo discente, quando 

aprovados em processo de seleção, previsto neste Regulamento. 

§ 2o. Ao alunos especiais, conforme está previsto no Regimento do Setor de Pós-Graduação, 

Título IV do Capítulo III  da Seção IV, do e seus incisos e parágrafos, passarão a fazer parte do 

corpo discente regular do Programa, quando aprovados em processo seletivo. 

CORPO ADMINISTRATIVO 

Parágrafo único – A Secretária de Curso do Programa dará suporte ao trabalho acadêmico e 

administrativo junto às Secretarias Acadêmicas e ao Expediente da Presidência conduzindo os 

trabalhos inerentes às funções de cada unidade. 
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VI – ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

Artigo 14° - O Programa de Estudos Pós-Graduados em Lingüística Aplicada e Estudos da 

Linguagem (LAEL) tem uma única área de concentração: Lingüística Aplicada e Estudos da 

Linguagem. Sua organização curricular estrutura-se em torno da grande área - Lingüística 

Aplicada e Estudos da Linguagem – e das  quatro Linhas de Pesquisa em vigência: 

I - Linguagem e Trabalho 

II - Linguagem e Educação 

III - Linguagem e Patologias de Linguagem 

IV- Linguagem, Tecnologia e Educação 

 
Artigo 15° - Dentro da estrutura curricular do Programa, o conjunto das disciplinas engloba as 

de caráter obrigatório, para o Mestrado, e as de caráter eletivo para o Mestrado e para o 

Doutorado, de acordo com as necessidades e perspectivas de cada uma das linhas de pesquisa 

em vigência, e mais um elenco aberto de disciplinas optativas. 

Artigo  16° - A estrutura curricular prevê, ainda, a realização  de Atividades Programadas, de 

Exames de Qualificação e a Elaboração de Dissertação ou Tese. 

Artigo 17° - As atividades desenvolvidas no Programa são dimensionadas por meio de 

unidades de crédito. 

Artigo 18º - Cada unidade de crédito corresponde a 01 hora de aula formal e a 04 horas de 

outras atividades. A unidade de crédito equivale, portanto, a 05 horas de atividades, 

correspondendo a aulas teóricas, leituras dirigidas, preparação de seminários, atividades de 

pesquisa e preparação da dissertação/tese. A integralização de cada crédito corresponde a 17 

semanas, perfazendo, assim, 17 horas/aula formal e 73 horas/atividade, num total de 90 

horas/crédito.   

Artigo 19º - O quadro demonstrativo dos créditos e da carga horária do Programa é o seguinte:  

MESTRADO 
02 Disciplinas  Obrigatórias     03 créditos  =  06 créd. X 90 h/at. =  540hs 
02 Disciplinas  Eletivas             03 créditos  =  06 créd. X 90 h/at. =  540hs 
02 Disciplinas  Optativas     03 créditos  =  06 créd. X 90 h/at. =  540hs 
Atividades Programadas          07 créditos  =  07 créd. X 90 h/at. =  630hs 
Elaboração de Dissertação       04  créditos  =  04 créd. X 90 h/at. =   360hs       
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Total: créditos/horas       29  créditos  =      2.610hs 
 
 
 
DOUTORADO 
03 Disciplinas Optativas  03 créditos =  09 créd. X 90 h/at.  =    810hs 
Atividades Programadas  12 créditos =  12 créd. X 90 h/at.  =  1080hs 
Qualificação Complementar 02 créditos =  02 créd. X 90 h/at.  =    180hs  
Elaboração de Tese   09 créditos =  09 créd. X 90 h/at.  =    810hs 
Total: créditos/horas     =  32 créditos          
2.880hs   
 

 

Artigo 20° - As disciplinas de que trata o Artigo 15º são:  

1. Disciplinas Obrigatórias (06 Créditos Obrigatórios) 

1.1. Teorias da Linguagem (TL I – 03 créditos) 

TL I – Questões Teóricas e Metodológicas da Ciência 

Esta disciplina tem por objetivo introduzir o alunado num panorama das principais Teorias da 

Linguagem, abordando questões teóricas e metodológicas aí implicadas e que auxiliarão as 

escolhas norteadoras das atividades de pesquisa. 

 

1.2. Lingüística Aplicada I (LA I – 3 créditos) 

LA I – Panorama Histórico da Lingüística Aplicada: questões teóricas e metodológicas. 

Esta disciplina tem por objetivo introduzir o alunado num panorama histórico da Lingüística 

Aplicada, abordando as principais questões teóricas e metodológicas do campo, de forma a 

auxiliá-lo na reflexão e escolha dos parâmetros que nortearam suas atividades de pesquisa. 

 

2. Disciplinas Obrigatórias/Eletivas (06 Créditos Obrigatórios) 

2.1. Teorias da Linguagem II (TL II - 03 créditos) 

TL II - Teorias da Linguagem em Lingüística Aplicada 
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Esta disciplina tem por objetivo introduzir o alunado em diversas teorias lingüísticas e da 

linguagem, de forma geral, em circulação nos principais campos de investigação de 

Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem, especialmente aqueles ligados às Linhas de 

Pesquisa do Programa. 

A título de exemplo:  
Linguagem e Educação:  
Teoria Lingüística: Teorias da Enunciação; Teoria Lingüística: Análise do Discurso Francesa; 
Teoria Lingüística: Análise Conversacional;  Teoria Lingüística: Análise Sócio-interacional; 
Teoria Lingüística: Análise da Interação em Diferentes Enfoques Teóricos etc. 

 

Linguagem e Trabalho:  

Teoria Lingüística: Análise do Discurso Francesa; Teoria Lingüística: Teoria  e Análise  
Dialógica do Discurso; Teoria Lingüística: Análise Crítica do Discurso; Teoria Lingüística: 
Teoria e Análise das Relações Gêneros/Atividades etc. 

 

Linguagem e Patologias da Linguagem:  
Teoria Lingüística: Teorias da Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem; Teoria 
Lingüística: Fonética, Fonologia; Teoria Lingüística: Linguagem e Patologias em Diferentes 
Perspectivas  etc. 

 

Linguagem, Tecnologia e Educação:  

Teoria Lingüística: Sistêmico Funcional; Teoria Lingüística: Lingüística de Corpus; Teoria 
Lingüística: Mídias e Gêneros Textuais etc. 

 

2.2. Lingüística Aplicada II (LA II – 03 créditos) 

LA II – Contextos de Lingüística Aplicada, por Linhas de Pesquisa, abordagem 

transdisciplinar. 

Esta disciplina tem por objetivo introduzir o alunado em diversos contextos de investigação em 

Lingüística aplicada, especialmente aqueles ligados às Linhas de Pesquisa do Programa: 

Linguagem e Educação, Linguagem e Trabalho, Linguagem e Patologias da Linguagem e 

Linguagem, Tecnologia e Educação. 

A título de exemplo: 

Linguagem e Educação:  

Aprendizagem de Línguas Materna e/ou Estrangeira;  



 8 

Tópicos em Lingüística Aplicada: Ética, Linguagem e Ensino;  

Tópicos em Lingüística Aplicada: Educação, Linguagem e Ciências Humanas;   

Tópicos em Lingüística Aplicada: Avaliação e Elaboração de Materiais Didáticos etc. 

 
Linguagem e Trabalho:  

Tópicos em Lingüística Aplicada: Linguagem nas Relações de Trabalho;  

Tópicos em Lingüística Aplicada: Ética, Linguagem e Trabalho;  

Tópicos em Lingüística Aplicada: Linguagem, Ergonomia e Ergologia etc.  

 
Linguagem e Patologias da Linguagem:  

Tópicos em Lingüística Aplicada: Perspectivas sobre Aquisição e Desenvolvimento de 
Linguagem;  

Tópicos em Lingüística Aplicada: Patologias da Linguagem etc. 

 
Linguagem, Tecnologia e Educação: Tópicos em Lingüística Aplicada: A Formação do 
Professor e a Utilização de Novas Mídias;  

Tópicos em Lingüística Aplicada: Linguagem e Interação na Rede etc. 

 

§ 1° - As disciplinas de TL II e LA II serão oferecidas de acordo com interesses e 

necessidades principais das Linhas de Pesquisa. Considerando-se que essas disciplinas serão 

oferecidas por Linha de Pesquisa (havendo demanda e condições, poderá haver mais de uma 

por linha), elas são consideradas obrigatórias/eletivas, isto é, todo aluno de Mestrado deverá, 

cursá-las obrigatoriamente, mas poderá escolher dentro da oferta de cada linha de pesquisa. A 

escolha do aluno não estará restrita, necessariamente, à linha de pesquisa a que pertence. 

 

3 - Disciplinas Optativas (06 Créditos Obrigatórios) 

As disciplinas optativas têm por objetivo o aprofundamento dos campos de estudo concernidos 

pela Lingüística Aplicada e pelos Estudos da Linguagem. Por essa razão, organizam-se a partir 

das Linhas de Pesquisa vigentes no Programa, ou seja, Tópicos em Linguagem e Trabalho; 

Tópicos em Linguagem e Educação; Tópicos em Linguagem e Patologias da Linguagem; 

Tópicos em Linguagem, Tecnologia e Educação e, também, Tópicos em Teorias da 

Linguagem. 
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A título de exemplo: 

a)  Tópicos em Linguagem e Educação 
a) a.1) Avaliação e elaboração de materiais didáticos;  (03 créditos) 

b) a.2) Elaboração de currículos e de programas de ensino; (03 créditos) 

c) a.3) Avaliação da aprendizagem;    (03 créditos) 

d) a.4) Interação, linguagem e aprendizagem em sala de aula; (03 créditos) 

e) a.5) Letramento e desenvolvimento de linguagem escrita.  (03 créditos) 

 
b) Tópicos em Linguagem e Trabalho 

b1) Linguagem e trabalho: Perspectiva discursiva;  (03 créditos)   

b.2) Discurso e Atividade: Trabalho Prescrito e Trabalho Real; (03 créditos) 

b.3) Gêneros do discurso e gêneros de atividade;   (03 créditos) 

b.4) Relações sociais de trabalho: trabalho e educação;  (03 créditos) 

b.5) Linguagem empresarial.      (03 créditos) 

 
c) Tópicos em Linguagem e Patologias da Linguagem: 

c.1) Aquisição da linguagem;     (03 créditos) 

c.2) Modelos de compreensão e produção de fala;  (03 créditos) 

c.3) Fala: o normal e o patológico;    (03 créditos) 

c.4) Introdução à análise espectográfica de fala;   (03 créditos) 

c.5) Estruturalismo e patologias da linguagem;   (03 créditos) 
 

     d) Tópicos em Linguagem, Tecnologia e Educação 

     d.1) Questões de educação a distância;    (03 créditos) 

     d.2) Questões teóricas sobre a interação via rede;  (03 créditos) 

     d.3) Ferramentas de comunicação via rede;   (03 créditos) 

     d.4) Avaliação da aprendizagem de línguas pela Internet; (03 créditos) 

     d.5) Tecnologias de informação e estudos da linguagem. (03 créditos) 
  

e) Tópicos em Teorias da Linguagem: 

         e.1) Semântica e Pragmática;     (03 créditos) 

      e.2) Análise Crítica do Discurso;     (03 créditos) 

      e.3) Análises de Discurso      (03 créditos) 

      e.4) Análise Conversacional     (03 créditos) 

      e.5) Teoria da enunciação     (03 créditos) 
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§  2° - O aluno de Mestrado deverá cursar, além das obrigatórias e eletivas, duas disciplinas 

optativas, aconselhadas por seu orientador de dissertação, totalizando 18 créditos em 

disciplinas. 

§  3° - As disciplinas obrigatórias e eletivas para o Mestrado serão oferecidas regularmente e 

as optativas conforme necessidades do alunado, das pesquisas em andamento ou ainda de 

acordo com as características de professores visitantes.  

§  4° - Não há disciplinas obrigatórias para o Doutorado. Todas as disciplinas são optativas, 

devendo o aluno escolher, juntamente com seu orientador de tese, três disciplinas de 03 

créditos, relevantes para a área da tese, totalizando 09 créditos em disciplinas. 

Artigo 21° - O aluno regular de Mestrado deverá cursar, no mínimo, duas disciplinas por 

semestre, até completar o número de créditos previstos. 

Artigo 22° - As Atividades Programadas de que trata o Artigo 16, somam 07 créditos para o 

Mestrado e 12 para o Doutorado. 

§ 1° - Podem ser consideradas Atividades Programadas para os níveis de Mestrado e 

Doutorado: Atividades Discentes, Atividades Acadêmicas, Atividades de Pesquisa; 

Publicações; Outras Atividades, incluindo as desenvolvidas no LAEL. O quadro abaixo 

explicita as Atividades Programadas, o tipo, o número de crédito de cada uma e o limite 

máximo por atividade, distinguindo Mestrado e Doutorado. 

 

Atividade 
Programada 
Tipo 
 Pontuação 

 
TIPO 

MESTRADO DOUTORADO 
CRÉDS  
POR A  

LIMITE 
MÁX. 

CRÉD.  
POR AP 

LIMITE  
MÁX. 

 ATIVIDADES 
DISCENTES 

Seminário  de Orientação 
Seminário de Pesquisa 
Disciplinas de Pós-Grad. 
Minicurso (12hs, no mínimo) 

1 ou 2 
1 ou 2 
3 
1 

2 
1 
3 
2 

1 ou 2 
1 ou 2 
3 
1 

1 
2 
6 
2 

ATIVIDADES 
ACADÊMICAS 

Apresentação de pôster  
Comunicação  
Minicurso  
Workshop/Oficina  
Mesa-redonda  
Palestra a convite 

0,25 
0,5 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

0,25 
0,5 
1 
1 
1 
1 

0,25 
2 
2 
2 
2 
2 
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ATIVIDADES 
DE  PESQUISA 

Participação em projetos de pesq. d  
Linhas de Pesquisa do Programa 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PUBLICAÇÕES Artigo publicado em periódico com     
referee 
Capítulo de livro 
Resenha crítica publicada em periódi  
com referee 
Nota bibliográfica (booknote)  

 
2 
2 
 
1 
0,25 
 

 
2 
2 
 
2 
2 
 

 
2 
2 
 
1 
0,25 

 
4 
4 
 
2 
2 

OUTRAS 
ATIVIDADES, 
INCLUINDO A  
CUMPRIDAS N  
LAEL 

Comissão Organizadora de even  
acadêmico 
Orientação de TCC e/ou Monograf  
(Graduação) 
Banca de TCC e /ou Monograf  
(Graduação) 
Banca de Qualificação (Mestrado) 
Assessorias e/ ou Consultorias 
Pareceres emitidos a órgãos oficiais 
Estágios em instituições no Exterior  
Participação em Comissão Editorial  
revista 
Participação no desenho de curs  
experimentais, diretamente relevantes  
área de pesquisa 
Participação na docência de curs  
experimentais, diretamente relevantes  
área de pesquisa 
Elaboração de Projetos (Mestrado) 
 2as do LAEL 
(Mestrado/Doutorado - no semestre) 

 
1 
 
1 
 
0,5 
 
----- 
----- 
----- 
 
----- 
 
 
1 
 
 
1 
3 
0,5 
 

 
1 
 
1 
 
1 
 
----- 
----- 
----- 
 
----- 
 
 
1 
 
 
1 
3 
1 
 

 
1 
 
1 
 
0,5 
 
1 
1 
1 
 
0,5 
----- 
 
1 
 
 
1 
 
0,5    
   

 
2 
 
1 
 
1 
 
3 
2 
3 
 
1 
 
----- 
1 
 
 
1 
 
1 
 

 
 
§ 2° - Outras atividades só poderão ser consideradas mediante proposta justificada do 

orientador. Para os Doutorandos, as atividades acima elencadas poderão ser retroativas em até 

05 (cinco anos), desde que posteriores à obtenção de título de Mestre. 

§ 3° - Além dos 18 créditos em disciplinas, o aluno de Mestrado deverá obter 07 créditos em 

Atividades Programadas. O aluno de Doutorado, além dos 09 créditos em disciplinas, deverá 

obter 12 créditos em Atividades Programadas. As atividades e os créditos correspondentes 

devem ser aprovados pelo orientador e pela coordenação do Programa.  

§ 4° - Todas as Atividades Programadas deverão ser comprovadas, de acordo com sua 

natureza, por meio de diplomas, histórico escolar, certificados e cópia da publicação quando 

houver . 
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§ 5° - O mecanismo de avaliação e reconhecimento pelo Programa dos créditos em Atividades 

Programadas é o seguinte: tendo o aluno, no entender do orientador, obtido o montante de 

atividades suficiente para perfazer o total de créditos em Atividades Programadas, apresenta-as 

documentadas a seu orientador, que solicita a atribuição de créditos em Atividades 

Programadas, por meio de ofício à Coordenação, acompanhado da documentação das 

atividades, no qual deve sugerir uma contagem de crédito por atividade, respeitando as 

indicações contidas no §1° do Artigo 22 deste Regulamento. O processo é encaminhado à 

Coordenação do Programa para convalidação. 

§ 6° - A critério do orientador, o aluno de Mestrado deverá apresentar, dentre seus créditos de 

Atividades Programadas, a atividade Elaboração de Projetos (03 créditos). 

Artigo 23º - O prazo de permanência mínima do aluno no Programa, para realização do 

Mestrado, é de 18 meses e do Doutorado 36 meses. Consideradas as datas de ingresso como 

aluno regular e de defesa, o prazo máximo de duração do Mestrado é de 24 meses e o de 

Doutorado 48 meses. 

Artigo 24º - Os alunos (Mestrado e Doutorado) que não obtiverem seu título no período 

aprazado poderão solicitar prorrogação de prazo, por período máximo de seis meses, até a 

defesa, permanecendo válidos os créditos obtidos anteriormente.  

§ 1° - A prorrogação de prazo deve ser solicitada, pelo orientador, ao Coordenador do 

Programa, por meio de ofício, acompanhado de justificativa, do histórico escolar e de uma 

cópia do estado do trabalho do aluno, bem como da concordância do orientador. O 

Coordenador encaminhará a um professor do Programa para avaliação e parecer. De posse do 

parecer, dará a conhecer ao solicitante o deferimento ou indeferimento do pedido. 

 § 2° - Findo o prazo da prorrogação, o aluno será automaticamente desligado do Programa.  

  

Artigo 25º - Das Bolsas de Estudo (MESTRADO E DOUTORADO) – (CNPq, CAPES): 

 

§ 1° - As quotas de bolsas CNPq e CAPES (Mestrado e Doutorado), atribuídas ao Programa 

e/ou a seus docentes, são distribuídas entre seus alunos regulares, aceitos por um orientador, a 

partir da análise de solicitação do interessado, dirigida à Comissão de Bolsas do Programa, 

acompanhada de plano de trabalho, incluindo projeto aprovado de dissertação ou de tese, bem 
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como outras exigências definidas pelo Colegiado. Além da avaliação desses documentos, a 

seleção dos bolsistas levará em consideração o parecer de professores sobre o estágio de 

andamento do trabalho dos candidatos. As bolsas serão atribuídas de acordo com o número de 

bolsas concedidas pela CAPES e pelo CNPq, obedecida a classificação dos candidatos.  

 

 § 2° - Os interessados em bolsas FAPESP (ou outras possíveis agências que não prevejam a 

avaliação do candidato pelo Programa) deverão dirigir-se a seu orientador, ao Coordenador ou 

a outro professor do Programa, munidos da documentação em 2 vias para apreciação. Se 

aprovada a proposta, será feita a solicitação da bolsa. 

 

§ 3° - Os interessados nas bolsas CAPES-PICD (ou modalidade equivalente) deverão dirigir-se 

à Coordenadoria do PICD, ou órgão equivalente, de sua Instituição de origem. 

 

§ 4°- O prazo máximo de bolsa é aquele determinado pelas agências financiadoras, 

respeitados os prazos de duração do Mestrado e do Doutorado, definidos no Artigo 23º 

deste Regulamento. 

 

§ 5°- Todos os bolsistas cursando disciplinas têm freqüência obrigatória nos seminários e 

colóquios extracurriculares do Programa. A ausência em mais de 25% dessas atividades 

terá efeitos na renovação da bolsa. 

§ 7°- Todo bolsista deve apresentar relatórios semestrais de suas atividades a seu orientador 

de tese ou dissertação, ocasião em que solicita renovação da bolsa.  

 

Artigo 26º - Todos os alunos, bolsistas e não bolsistas, devem apresentar relatórios 

semestrais de suas atividades a seu orientador de tese ou dissertação. Esses relatórios, 

acompanhados de um parecer do orientador, ficarão arquivados no Programa e poderão ser 

utilizados para fundamentar o desempenho do aluno no Programa. 
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VII – INGRESSO 

Artigo 27° - A inscrição e seleção de candidatos serão efetuadas nos períodos previstos no 

Calendário do Setor de Pós-Graduação.  

Parágrafo Único – O processo seletivo do Programa, sob a responsabilidade do respectivo 

Coordenador, deverá ser feito a partir de critérios previamente definidos pelo Colegiado, 

devendo ser divulgado pelo Setor de Pós-Graduação. 

Artigo 27° - Os candidatos deverão, no ato da inscrição, apresentar, além da ficha de 

inscrição fornecida pela Secretaria Setorial, devidamente preenchida: 

I  Para o Mestrado: 

• cópia do Histórico Escolar do curso de Graduação; 

• cópia de certificado de conclusão da graduação ou cópia do diploma; 

• duas fotos 3x4 (recentes); 

• RNE – Registro Nacional de Estrangeiro, para candidatos estrangeiros; 

• Comprovante de proficiência em Língua Portuguesa, para candidatos estrangeiros; 

•  declaração expondo as razões de escolha do Programa, em pelo menos 02 (duas) 
paginas datilografadas;   

• pré-projeto indicando os interesses pela Lingüística Aplicada e pelos Estudos da 
Linguagem; temas e linhas de pesquisa preferenciais; possíveis orientadores dentro 
do quadro de professores permanentes do Programa. 

II  Para o Doutorado 

• cópia do Histórico Escolar do curso de Graduação; 

• cópia do Histórico Escolar do Mestrado; 

• cópia do Diploma de Mestrado, com indicação da portaria de aprovação do curso 
pelo MEC; 

• RNE – Registro Nacional de Estrangeiro, para candidatos estrangeiros; 

• comprovante de proficiência em Língua Portuguesa, para candidatos estrangeiros; 

•  sugestão de dois possíveis orientadores entre os professores do Programa; 

•  uma cópia da Dissertação de Mestrado; 

•  projeto de Tese de Doutorado; 
§1° - Na hipótese de faltar o diploma de Graduação ou diploma do Mestrado, poderão ser 
aceitas, em caráter provisório, respectivamente, cópia do Certificado de Colação de Grau, 
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acompanhada do atestado de reconhecimento do curso pelo MEC e cópia da Ata de Defesa 
da Dissertação de Mestrado, acompanhada de reconhecimento do curso pelo MEC.  
 
§2° -  Os documentos exigidos na Inscrição e substituídos provisoriamente, conforme 

Parágrafo anterior, terão de ser apresentados até, no máximo, 1 ano após a matrícula inicial.  

§3° - Exigências adicionais poderão ser feitas, a critério do Colegiado do Programa. 

§4° - Os diplomas de Graduação obtidos no exterior terão de ser reconhecidos, segundo a 

legislação vigente, exceto quando se tratar de convênios internacionais. 

§5° -  Os diplomas de Mestre, obtidos no exterior, somente poderão ser aceitos com a 

autenticação pela Embaixada Brasileira, no País de origem e com o devido reconhecimento 

oficial. 

§6° - Os alunos estrangeiros poderão comprovar, no ato da inscrição, proficiência em 

língua portuguesa, atestada por órgão oficialmente reconhecido. 

§7° - Na ausência de atestação oficial, a proficiência poderá ser realizada por prova 

específica, como parte do processo seletivo desses candidatos. 

 

VIII - SELEÇÃO E SEUS CRITÉRIOS 

Artigo 28° -A seleção de candidatos é feita a partir de análise dos documentos relacionados 

acima e de entrevista. No caso do Mestrado, haverá exame de proficiência em língua 

estrangeira e em produção e compreensão de texto acadêmico em língua portuguesa. 

§ 1° - Em caso de reprovação do candidato ao Mestrado nos exames de proficiência em 

língua, a juízo da banca de seleção, o candidato poderá ser aceito como aluno especial e 

comprometer-se a refazer os exames em questão. 

§ 2°- O Programa reserva-se o direito de não fornecer as razões pelas quais um candidato 

não foi selecionado. 

Artigo 29° - Será permitida excepcionalmente, a passagem direta para o Doutorado, nos 

termos do Artigo 43, com seus Parágrafos e incisos, do Regimento do Setor de Pós-

Graduação. 
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MATRÍCULA 

Artigo 30° -   Os alunos do Programa deverão efetuar a matrícula regularmente, em cada 

período letivo, nas épocas e prazos fixados pelo Calendário Escolar da Pós-Graduação. 

Artigo 31° - A matrícula inicial será destinada aos candidatos aprovados na seleção do 

Programa. 

Parágrafo único – Os candidatos aprovados, no ato da matrícula, deverão apresentar 

documentação conforme Artigo 47, Parágrafo único do Regimento do Setor de Pós-

Graduação. 

Artigo 32° - A matrícula seqüencial será feita a cada semestre, conforme consta no Artigo 

48 do Regimento do Setor de Pós-Graduação. 

Artigo 33° - O aluno que não se matricular por dois semestres consecutivos estará, 

automaticamente, desligado do Programa. 

Parágrafo único – O aluno nessas condições poderá solicitar reintegração posterior, 

conforme o que estabelece o Regimento do Setor de Pós-Graduação, Título IV, Capítulo 

IV, Seção II. 

Artigo 34° - O Programa poderá aceitar transferências de alunos de outros Programas 

stricto sensu, desde que: 

I  - o curso de origem seja reconhecido pela CAPES-MEC; 

II – sejam observados os dispositivos do Regulamento e os critérios estabelecidos 

abaixo: 

 - haja vagas; 

 – trate-se de IES credenciada e com, no mínimo, a mesma avaliação obtida pelo  

Programa/LAEL junto à CAPES. 

§ Único - Os alunos transferidos poderão requerer convalidação dos créditos obtidos na 

instituição de origem, até, no máximo 30% dos créditos exigidos pelo Programa. 

Artigo 35° - Os alunos do Programa podem cumprir créditos em outro Programa da PUC-

SP ou de outra IES, desde que autorizados pelos coordenadores de ambos Programas. 
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§ 1° - No caso de outra IES, esta deverá ser credenciada pela CAPES e ter a mesma 

avaliação do Programa; 

§ 2° - Os alunos só poderão convalidar até 03 (três) créditos cursados em outro Programa 

ou IES. 

§ 3° - Para solicitar a convalidação à Coordenação do Programa, os alunos deverão 

apresentar certificado de aprovação na disciplina, onde conste nota/conceito e freqüência e 

o programa da Disciplina cursada. 

 

Artigo 36°  - Ao ingressarem no Programa os alunos de Mestrado e Doutorado contarão 

com o atendimento de seu orientador, conforme atribuição feita no processo de seleção e 

referendada pelo Colegiado. 

§1°- A inscrição para orientação é feita mediante requerimento dirigido ao Coordenador do 

Programa, indicando o nome do orientador e a confirmação de aceitação.  

§ 2º. – Uma vez oficialmente sob orientação, o aluno está obrigado a apresentar relatórios 

semestrais a seu orientador, sob supervisão da Comissão de Bolsas (se bolsista) e da 

Coordenação do Programa 

 

Artigo 37° - Cabe ao orientador da dissertação de Mestrado ou de tese de Doutorado, dar 

assistência ao aluno, desde a escolha das disciplinas eletivas e optativas até a redação final 

da dissertação ou tese: 

 

I - Proporcionar entrevistas periódicas e colóquios de orientação de estudos e pesquisa; 

II - Ministrar periodicamente Seminários de Orientação; 

III - Acompanhar e controlar a execução do plano de estudos elaborado com o aluno no 

inicio da orientação; 

IV - Solicitar à Coordenação do Programa a realização do(s) exame(s) de qualificação; 

V - Autorizar a argüição da dissertação/tese; 

VI - Presidir a Banca Examinadora para argüir o candidato. 
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Artigo 38° - Ao aluno é facultado, mediante justificativa, solicitar ao Coordenador do 

Programa mudança de orientador. 

 

§1° - Em casos especiais, a critério da Coordenação do Programa, poderá ser indicado, para 

orientar dissertação/tese, professor de outro Programa de igual avaliação CAPES, 

pertencente ao quadro de professores da Pós-Graduação da PUC/SP. 

 

§ 2° - No caso de impedimento temporário ou definitivo do professor orientador, o 

Coordenador do Programa deve indicar substituto, passando a este todas as atribuições. 

 

Artigo 39° - Os Exames de Qualificação serão solicitados pelo Orientador à Coordenação 

do Programa, em consonância com as normas estabelecidas no Regimento do Setor de Pós-

Graduação, Artigos 74 ao 76,  e seus Parágrafos.  

 

§1°- Os exames de que trata este artigo versarão, para o Mestrado, sobre a elaboração 

preliminar da dissertação e será feito por uma banca examinadora composta pelo orientador 

e mais dois professores indicados. O Mestrando dever entregar 03 cópias da elaboração 

preliminar da dissertação de Mestrado. Doutorandos podem compor as bancas de 

qualificação de Mestrado. 

 

§ 2° - O exame de qualificação da tese de Doutorado desdobra-se em três fases: 

 

I - Fase 1: deverá ser feito no início do 2° ano no Programa e realizar-se-á sobre o Projeto 

detalhado e definitivo; 

II - Fase 2: deverá ser feito no início do 3° ano no Programa e realizar-se-á sobre a coleta e 

processamento dos dados e/ou sobre a discussão teórica e suas possibilidades de aplicação; 

III - Fase 3: deverá ser feito no início do 4° ano no Programa e realizar-se-á sobre a 

conclusão da análise dos dados e a redação preliminar da tese. 
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§ 3° - As bancas examinadoras, na la e 2a fases, deverão ser internas ao Programa e 

compostas pelo orientador e mais um professor do Programa. A banca examinadora da fase 

3 será acrescida de um examinador externo ao Programa, docente de outro Programa da 

PUC-SP ou de outra IES. Estas sucessivas bancas deverão, se possível, compor uma 

Comissão do Aluno (Examining Board), que deverá ser mantida até a defesa da tese. 

§ 4° - Para o Doutorado, além dos três exames de qualificação sobre o trabalho de tese, 

haverá outra prova de Qualificação Complementar. Este exame de qualificação 

complementar consiste na apresentação de um trabalho inédito que deverá ser apresentado à 

Comissão de Qualificação Complementar do Programa, sem o auxílio do orientador, mas 

com sua anuência por meio de despacho. Serão aceitos, para fins de avaliação da Comissão 

de Qualificação Complementar do Programa, artigos publicados em periódicos Qualis A ou 

B em data posterior ao ingresso do doutorando no Programa ou trabalhos publicáveis na 

forma de artigo. 

I - O trabalho deverá ser entregue, à Comissão de Qualificação Complementar do 

Programa, em 02 cópias impressas ou datilografadas, contendo no mínimo 15 e no máximo 

30 laudas; 

II - O trabalho será distribuído a dois pareceristas, um interno e outro externo ao Programa, 

que deverão julgar, no prazo de 01 mês, o trabalho como se tratasse de artigo para 

publicação em Periódico; 

III - Poderão ser solicitadas pelos pareceristas modificações no trabalho (Aprovação 

Condicionada). Neste caso, o aluno terá um prazo de 15 dias para realizá-las e os 

pareceristas idêntico prazo para darem seu parecer final. Em caso de reprovação, o aluno 

poderá propor, ainda uma vez, novo trabalho; 

IV – No caso de manifestações díspares sobre a reprovação ou aprovação do trabalho, será 

indicado um terceiro parecerista, que terá prazo de um mês para manifestação; 

V –A esta qualificação complementar serão atribuídos 02 créditos, conforme Artigo 19º 

deste Regulamento. 
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§ 5°- O trabalho de qualificação complementar deverá ser apresentado e aprovado antes da 

realização do exame de qualificação da Fase 3, ou seja, antes do início do 4° ano do aluno 

no Programa, tendo em vista que a  qualificação da Fase 3 é feita no início do 4º. ano no 

Programa, conforme Artigo 26°, § 2º, inciso III deste Regulamento. 

 

§ 6°- Em caso de reprovação nos Exames de Qualificação (Mestrado e Doutorado), o 

candidato deverá apresentar-se novamente no prazo máximo de 06 (seis) meses.  

 

§ 7º. - A banca examinadora atribuirá os conceitos "Aprovado" ou "Reprovado" 

 

 

X – TRANCAMENTO DE MATRÍCULA  

 

Artigo 40° - Será permitido, ao estudante regularmente matriculado em curso de Mestrado 

ou Doutorado, o trancamento de matrícula, conforme consta no Regimento do Setor de Pós-

Graduação nos Artigo 52, 53 e seus Parágrafos. 

Artigo 41° - Para os alunos com Bolsa Estágio deverá seguir o que consta no Regimento do 

Setor no Artigo 52 e seus Parágrafos.  

Artigo 42° - Será desligado do Programa:  

I - o aluno que, não tendo solicitado trancamento, não se matricular em um dado 

semestre; 

II – o aluno que não se matricular por dois semestres consecutivos, sem autorização 

formal, estará desligado, podendo, no entanto, ser reintegrado desde que autorizado 

pelo Colegiado do Programa, observadas as normas administrativas e financeiras e 

cumpridas as demais exigências fixadas;  

III - o aluno que não obtiver seu título no prazo especificado pelo Programa;  

IV – o aluno que não cumprir outras exigências previstas neste Regulamento. 
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XI – EXAME DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Artigo 43° - Os pós-graduandos deverão demonstrar proficiência em, pelo menos, 1(uma) 

Língua Estrangeira, para o Mestrado e 2 (duas) para o Doutorado. 

§1° - Os mestrandos deverão demonstrar por ocasião do ingresso ao Programa, proficiência 

em língua inglesa e os doutorandos deverão comprovar proficiência nas línguas francesa e 

inglesa. 

§2° - O prazo máximo para demonstrar proficiência, definido pelo Programa, não poderá 

ser inferior ao período de até seis (06) meses da data do depósito para defesa da Dissertação 

ou Tese.  

§3° - No caso de Doutorado direto, deverá ser demonstrada proficiência em duas (02) 

línguas, sendo, pelo menos uma (01), no ingresso. 

Artigo 44° - O aluno estrangeiro poderá demonstrar proficiência na língua de seu país de 

origem, desde que seja língua definida previamente pelo Programa.  

Parágrafo único – Não será permitido interpretar a língua portuguesa como língua 

estrangeira para o aluno. 

 

XII – FREQÜÊNCIA E AVALIAÇÃO  

Artigo 45° - O aproveitamento em cada disciplina ou atividade será avaliado através de 

seminários, trabalhos, pesquisas, exames e testes, bem como pela participação e interesse 

demonstrado pelo aluno e expresso nos níveis e escalas seguintes: 

 

NÍVEL NOTA CONCEITO  

A 09 a 10 EXCELENTE (com direito a créditos) 

B 08 a 8,9 BOM (com direito a créditos) 

C 07 a 7,9 REGULAR (com direito a créditos) 

R 0 a 6,9 REPROVADO  
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Artigo 46° - A avaliação será feita de acordo com o aproveitamento em cada disciplina, 

sendo considerado aprovado o aluno que obtiver, no mínimo C, ou nota igual ou superior a 

sete (7,0). 

§ 1° - Além da avaliação do aproveitamento em cada disciplina ou atividade, prevista no 

caput deste artigo, os alunos serão submetidos à verificação de qualificação, de acordo e 

nas condições previstas neste Regulamento. 

§ 2°– Os alunos que obtiverem nível C ou nota entre 7 e 7,9 em até trinta por cento (30%) 

das disciplinas e atividades curriculares, perderão o direito à apresentação da Dissertação, 

ou Tese. 

§ 3° - Aos alunos na situação do parágrafo anterior, serão expedidos os certificados das 

disciplinas e atividades realizadas. 

§ 4° - Os alunos com bolsas das agências de fomento que obtiverem conceito C, ainda que 

em uma única disciplina, perderão a bolsa.  

 

 

XIII- SELEÇÃO E ADMISSÃO 
 
 

Artigo 47° - Podem candidatar-se à seleção do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Lingüística Aplicada ao Estudos da Linguagem (LAEL), para o Mestrado, alunos 

graduados em curso superior reconhecido pelo MEC e, para o Doutorado, alunos portadores 

do título de Mestre, obtido em Programa reconhecido pela CAPES. 

 

XIV - FREQÜÊNCIA E AVALIAÇÃO 

 

Artigo 48° - Será obrigatória a freqüência mínima de oitenta e seis inteiros e seis décimos 

por cento (86,6%) do total de horas/aula previsto para disciplinas e/ou atividades 

curriculares no semestre, salvo os casos previstos em lei, conforme  previsto no Regimento 

do Setor de Pós-Graduação Artigo 66 e seus Parágrafos.  
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§ 1°- O aluno que, por razões relevantes, tiver que abandonar a disciplina após o prazo 

regular de trancamento, dever requerer o "abandono justificado" (AJ). Este pedido somente 

será deferido se acompanhado de parecer favorável do professor da disciplina e de 

despacho do Coordenador do Programa. Este procedimento só poderá ser utilizado por duas 

vezes ao longo do curso. 

 

§ 2° - O aluno que tiver, no conjunto do curso, três reprovações e/ou "abandono justificado" 

(AJ) será, automaticamente, desligado do Programa. 

 

§ 3° - Trancamento de matrícula ou "abandono justificado" (AJ) não implicarão na 

dilatação do prazo máximo para conclusão do curso de Pós-Graduação, previsto no Artigo 

23° deste Regulamento. 

 

Artigo 49° - Será permitido o trancamento de matrícula ao aluno regularmente matriculado 

nos cursos de Mestrado e Doutorado, por prazo não superior a 01 (Um) semestre letivo para 

o Mestrado e 02(Dois) semestres letivos para o Doutorado.  

§ 1º Com o trancamento de matrícula haverá suspensão das atividades escolares e do 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, não implicando, entretanto, dilação do 

prazo para a obtenção do respectivo grau.  

§ 2º  O aluno de Doutorado que fizer trancamento de matrícula por 02 (Dois) semestres 

consecutivos não precisará efetuar nova matrícula no segundo semestre de trancamento. 

§ 3º  Não será concedido trancamento de matrícula no último semestre do prazo máximo do 

Programa (24 meses para o Mestrado e 48 meses para o Doutorado), nem durante a 

vigência de prorrogação de prazo para conclusão da Dissertação ou da Tese. 

§ 4º A reabertura de matrícula será feita no período previsto no Calendário do Setor de Pós-

Graduação.  
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XV - ATRIBUIÇÃO DE TÍTULOS 

 

Artigo 50° - Os graus de Mestre e Doutor em Lingüística Aplicada e Estudos da 

Linguagem serão concedidos aos alunos que, cumpridas as demais exigências do Programa: 

 

I - completarem os créditos exigidos pelo Programa e previstos no Artigo 19° deste 

Regulamento; 

II - cumprirem freqüência de 86,6%, em cada uma das disciplinas, além de obter nota igual 

ou superior a 7,0 (sete) nas disciplinas/atividades programadas; 

III - demonstrarem proficiência em uma língua estrangeira (Inglês) para o Mestrado e em 

duas línguas (Inglês e Francês) para o Doutorado; 

IV -  forem aprovados no(s) exame(s) de qualificação;  

V - forem aprovados na argüição da dissertação ou tese. 

 

Artigo 51° - A argüição da Dissertação de Mestrado far-se-á por uma banca examinadora 

composta do professor orientador, seu presidente, mais dois docentes, com pelo menos o 

titulo de Doutor, sendo um deles necessariamente de outra IES. 

 

Artigo 52° - A argüição da Tese de Doutorado far-se-á por uma banca examinadora 

composta do professor orientador, seu presidente, e de mais quatro doutores, dos quais dois, 

necessariamente, docentes de outra IES. 

 

§ Único - Em caso de reprovação, a banca examinadora poderá oferecer nova oportunidade 

ao candidato, nas condições que ela estabelecer e num prazo mínimo de um ano. 

 

Artigo 53° - Os títulos de Mestre e Doutor serão expedidos pela Universidade e assinados 

pelo Grão-Chanceler, Reitor, Presidente da Comissão Geral de Pós-Graduação, Secretário 

Geral de Registros Acadêmicos e aluno. 
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XVI – ENTREGA DOS VOLUMES  E DA DEFESA PÚBLICA 

 
 Entrega dos Volumes 

Artigo 54° – Poderá depositar os volumes da Dissertação ou Tese, o candidato que cumprir 

as exigências estabelecidas nos artigos 77 a 80 do Regimento do Setor de Pós-Graduação 

 e seus incisos e Parágrafos. 

 Defesa Pública 

Artigo 55°– A defesa pública terá de ocorrer nos próprios da Universidade. 

§ 1º - Será permitida a defesa pública por vídeo conferência, de acordo com 

regulamentação própria que será estabelecida pela Comissão Geral de Pós-Graduação. 

§ 2º - A realização da defesa fora dos próprios da Universidade só poderá ocorrer por 

exigência acadêmico-científica, sendo a solicitação formalizada e justificada junto à 

Presidência da Comissão Geral de Pós-Graduação, com aprovação da Coordenação do 

Programa. 

Artigo 56° - Para a obtenção do grau de Mestre e Doutor deverá ser observado o 

Regimento do Setor de Pós-Graduação Artigos 82 ao 84. 

XVII - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 57º - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado do 

Programa e submetidos, quando couber, à Comissão Geral de Pós-Graduação. 

 

                                                                                            São Paulo, 31 de julho de 2007 

 

 

Prof ª. Dr ª.  Elisabeth Brait 

Coordenadora do LAEL/PUC-SP 
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