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RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 11/2002



Autoriza o funcionamento do Curso de Graduação em Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais - Bacharelado




A Presidente em exercício do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, no uso de suas atribuições, considerando o deliberado na 38ª Reunião Ordinária do CONSEPE, realizada no dia 20 de agosto de 2002, com amparo no Decreto Estadual nº 7.633, de 16 de julho de 1999,



RESOLVE



Art. 1º - Autorizar o funcionamento do Curso de Graduação em Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais – LEA, Bacharelado, da Universidade Estadual de Santa Cruz.

Art. 2º - O Curso terá as seguintes características:

I –   Localização - Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC;

II –  Grau – Bacharelado

III – Vagas anuais – 30 (trinta), com entrada única, anual. 




IV –   Turno – diurno, com eventuais aulas no turno noturno. 

V –  Regime: o regime do Curso será semestral. A matrícula será realizada por disciplina, obedecendo aos pré-requisitos estabelecidos na matriz curricular;

VI.	Estrutura do curso – constituído de quatro núcleos ou eixos estruturantes:

a)	básico – composto de dois conjuntos: Línguas Estrangeiras;  Comunicação e Negociações, História e Sociedade e Construção do Conhecimento;
b)	instrumental – constituído pelos módulos Economia, Organizações, Planejamento e Marketing, Direito e Administraçã e Finanças;
c)	de contextualização – centra-se em dois módulos – Organização Mundial do Comércio e Comércio Exterior, e Governos e Diplomacia;
d)	de aplicação – constituído por quatro módulos: Lazer, Cultura, Turismo e Hotelaria; Meio Ambiente, Agricultura e Saúde; Produção Industrial, Comércio e Serviços; Inovação, Ciência e Tecnologia.

VII - Integralização Curricular – O Curso LEA, terá 09 (nove) semestres letivos, sendo um semestre, o último, dedicado exclusivamente ao estágio e à elaboração do trabalho final e sua defesa. A integralização do Curso dar-se-á ao fim desse período ou, no máximo, em 18 (dezoito) semestres. A carga horária total é de 3.450 horas/aula, às quais se soma o tempo das três etapas do estágio (mínimo de 540 e máximo de 750 horas/aulas) e mais 90 horas/aulas para elaboração e defesa do trabalho final.

VIII – Número de Créditos – O Curso LEA terá 232 créditos,  incluindo os 12 créditos decorrentes da escolha de dois módulos do Núcleo de Aplicação, com 180 (cento e oitenta) horas/aulas. Os estágios e relatório final correspondem a um mínimo de 14 (quatorze) créditos (630 horas/aulas) e um máximo de 21 créditos (930 horas/aulas) sendo, dessas, 90 horas a título de elaboração do trabalho final.

Art. 3º - O Projeto Pedagógico do Curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais - LEA, nele contido todo o mapa curricular,  bem como o regulamento do Curso, constitui-se anexo obrigatório desta Resolução, independentemente de transcrição.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 20 de agosto de 2002



MARGARIDA CORDEIRO FAHEL
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO




