
ATA DA DÉCIMA-SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS - 

LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO 

DEL-REI. Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, realizou-se, às 13h00, 

por meio do sistema on-line Google Meets, reunião do Colegiado do Curso de Letras Língua 

Inglesa e suas Literaturas, da Universidade Federal de São João del-Rei, sob a presidência do 

prof. Marcos Pereira Feitosa. Estavam presentes os membros docentes: Carolina Vianini 

Amaral Lima, Edmundo Narracci Gasparini, Miriam de Paiva Vieira, Fernanda Henriques Dias, 

o membro discente Lucas Nonato Resende e os docentes convidados: Juliana Borges Oliveira 

de Morais, Liliane Assis Sade Resende, Luiz Manoel da Silva Oliveira e Patrícia Mara de 

Carvalho Costa Leite. Aprovada a pauta, deu-se inicio à reunião. Pauta única: Discutir 
disciplinas a serem oferecidas em Ensino Remoto Emergencial. Foi decidido que as 

disciplinas a serem solicitadas ao DELAC serão: IELLI: Panorama das Literaturas de Língua 

Inglesa (66h); EFE: Libras (66h); EFE: Gêneros Acadêmicos (60h); ELI: Língua inglesa por 

meio de gêneros textuais (66h); EFE: Língua Estrangeira para fins específicos: leitura 

acadêmica (33h); IELI: Habilidades Integradas em Língua Inglesa I; IELLI: Aspectos de teoria e 

crítica literárias (66h); IELIN: Fundamentos da Linguística Aplicada (66h); EFE: Metodologia do 

trabalho científico (33h); IELI: Leitura e escrita em Língua Inglesa (66h); IELI: Habilidades 

Integradas em Língua Inglesa III (66h); ELI: Aspectos Verbais I (66h); PCI: Ensino de língua 

estrangeira por meio de tecnologia (115h 30min); PCI: Novos Letramentos e multimodalidade 

no processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa (33h); ECSI: Métodos e abordagens no 

ensino de língua estrangeira (130h); ELLI: O teatro inglês: dos primórdios à era elisabetana 

(66h); ELLI: Literatura Afro-estadunidense (66h); ELI: Habilidades Integradas V (66h); ELI: 

Inglês por meio de filmes e músicas (33h); ELI: Escrita acadêmica em língua inglesa (33h); ELI: 

Phrasal verbs (33h). Ao DECED, será solicitada a disciplina: FPI: Gestão e Cotidiano 

Escolar (66h). Surgiu a dúvida se os bolsistas que haviam sido solicitados para 

monitoria no início deste ano poderiam ser aproveitados para as disciplinas que 

ofereceremos agora e ficamos de procurar nos informar sobre isso. No caso de 

estagiários-docentes que podem vir a contribuir em disciplinas, ficamos de procurar 

saber se eles poderão ter acesso ao Portal Didático ou se tais atividades com eles 

deverão ser feitas em outra plataforma à parte. Definiu-se que os professores que 

ministrarão as disciplinas solicitadas deverão enviar seus planos de ensino ou planos 

de unidades curriculares (estágios e práticas curriculares) ao e-mail da COLIL até o dia 

dezenove de agosto, para que o colegiado possa se reunir novamente e aprová-los no 

dia vinte de agosto. Nada mais havendo a tratar, eu, Marcos Pereira Feitosa, lavrei a 

 

 



presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente por todos os 

presentes. 
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