
Coordenação do Curso de Letras 
Língua Inglesa e suas Literaturas 

 

ATA DE SELEÇÃO DE MONITORES 

Edital 001, de 27 de janeiro de 2021 

 

O Coordenador do Curso de Letras – Língua Inglesa e suas Literaturas da Universidade Federal 

de São João del-Rei (UFSJ), no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos 

interessados o resultado da seleção de candidatos para provimento de 02 vagas, sendo 01 

remunerada e 01 voluntária para monitoria na Unidade Curricular ELI: Língua Inglesa por meio de 

gêneros textuais, e 02 vagas, sendo 01 remunerada e 01 voluntária para monitoria na Unidade 

Curricular IELIN: A dimensão social do ensino de Língua Estrangeira no segundo período remoto 

emergencial. O Processo de Seleção ficou a cargo de uma banca examinadora nomeada pelo 

Coordenador de Curso e composta pelo docente responsável pela unidade curricular (Fernanda 

Henriques Dias) e pela professora Patrícia Mara de Carvalho Costa Leite. Para a Unidade 

Curricular ELI: Língua Inglesa por meio de gêneros textuais, se inscreveu como candidata à 

monitoria remunerada a discente Laís Helena Coelho. Para a Unidade Curricular IELIN: A 

dimensão social do ensino de Língua Estrangeira, se inscreveu como candidata à monitoria 

voluntária a discente Laura Regina Chagas. Ambas as inscrições foram homologadas.  A seleção 

dos candidatos fez-se mediante os critérios definidos no Edital, estando aprovadas, conforme 

quadros abaixo: 

ELI: Língua Inglesa por meio de gêneros textuais 

Nome Nota  Situação 

Laís Helena Coelho 8,8 Aprovada 

 
IELIN: A Dimensão Social do Ensino de Língua Estrangeira 

Nome Nota  Situação 

Laura Regina Chagas 8,5 Aprovada 

 
Como não houve recursos dentro do prazo previsto em edital, as discentes serão chamadas a 

ocuparem as vagas para as quais se candidataram. As demais vagas não serão preenchidas.  

 

 

São João del-Rei, 02 de fevereiro de 2021. 

  
 

Marcos Pereira Feitosa 
Coordenador do Curso de Letras 
Língua Inglesa e suas Literaturas 

 


