
Resolução COLET nº 01, de 26 de março de 2019

Regulamenta a oferta de exames de suficiência em língua
inglesa  e  a  liberação  de  disciplinas  por  meio  da
apresentação  de  certificados  internacionais  de
proficiência em língua inglesano curso de Letras-Língua
Portuguesa e suas Literaturas (currículo 2018).  Altera a
Resolução nº 04, de 27 de setembro de 2018.

A Presidente do Colegiado de Letras, no uso de suas atribuições legais, obedecendo à
Resolução CONEP nº 13, de 19 de abril de 2018,

RESOLVE:

Artigo  1º —  Para  efeitos  do  artigo  1º  da  Resolução  acima  mencionada,  o  aluno

regularmente matriculado no Curso de Letras — Língua Portuguesa e suas Literaturas poderá, se

for de seu interesse, submeter-se a exames de suficiência de conhecimento em Língua Inglesa,

aplicados sempre que possível, preferencialmente no início do primeiro semestre letivo de cada

ano, com o intuito de eliminar as disciplinas “ILE: Língua Estrangeira para Fins Específicos:

Inglês Acadêmico” (72h) e “ILE: Língua Estrangeira para Fins Específicos: Gêneros Acadêmicos

em Inglês” (72h).

Parágrafo 1º — Os exames de suficiência deverão abranger o conteúdo programático

correspondente às disciplinas para as quais se pleiteia aproveitamento.

Artigo 2º— O aluno que apresentar, na primeira semana de aula, certificado válido – e de

reconhecimento internacional - de exames de competência e/ou proficiência, tais como: TOEFL,

IELTS, Cambridge’s FCE, CAE, CPE; Michigan’s ECPE e outros dessa mesma natureza, desde

que sejam certificados que confiram a esse aluno nível B1 ou superior (B2, C1, C2) do Quadro

Comum Europeu (Common European Framework),  estará dispensado de cursar as disciplinas

supracitadas, visto que o nível de tais certificados é considerado equivalente ao aproveitamento

total destas. 



Parágrafo  1º — O aluno  que  apresentar  um dos  certificados  referidos  no  Artigo  2º

receberá frequência e nota máxima nas duas disciplinas elencadas no Artigo 1º.

Parágrafo 2º— Outros  certificados não contemplados no Artigo 2º  estarão sujeitos  a

exame do colegiado do Curso de Letras — Língua Portuguesa e suas Literaturas, o qual poderá

consultar os professores de Língua Inglesa que atuam no curso.

Artigo 3º — A organização, aplicação e correção dos exames de suficiência ficarão a

cargo de uma banca composta por,  no mínimo, 3 (três) professores,  conforme  Artigo 3º, da

Resolução nº13, de 19 de abril de 2018.

Artigo 4º — Após efetuados os exames de suficiência referidos no Artigo 1º, será lavrada

uma ata com seus resultados, registrada em livro próprio, e tais resultados serão enviados ao

órgão de controle acadêmico para o devido registro.

Artigo 5º — Esta  resolução entra  em vigor  nesta  data,  revogadas  as  disposições  em

contrário.

São João del-Rei, 26 de março de 2019

Luciani Dalmaschio

Presidente do Colegiado de Letras — Língua Portuguesa e suas Literaturas

Aprovada em reunião do colegiado de 26 de março de 2019.


