
 

 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE 

ESTRUTURANTE (NDE) DO CURSO DE LETRAS – LÍNGUA INGLESA E SUAS 

LITERATURAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos trinta 

e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, realizou-se, às 14h00, 

por meio do sistema on-line Google Meet, reunião do Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) 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: Edmundo Narracci Gasparini, Miriam de 

Paiva Vieira e Patrícia Mara de Carvalho Costa Leite. A professora Liliane Assis 

Sade Resende não compareceu por encontrar-se afastada por motivo de saúde. 

Pauta única: Discussão sobre o novo PPC, incluindo as atividades obrigatórias 
de extensão. Novos cálculos foram realizados e percebeu-se que as duas 

alterações feitas na reunião extraordinária anterior estavam equivocados. Não 

era necessário aumentar a carga horária das atividades formativas do primeiro e 

do segundo núcleos do curso, então a disciplina ELI de 30 horas que havia sido 

inserida foi novamente removida e a carga horária de cada uma das duas 

unidades curriculares de TCC foi revertida para 40 horas, totalizando 80 horas de 

TCC, como era anteriormente. Com isso, o primeiro núcleo totalizará, então, 

1.290 horas; o segundo núcleo terá 1.740 horas, incluindo as 80 horas de TCC, 

as 420 horas de PCI e as 400 horas de ECSI. As atividades formativas 

estruturadas pelos primeiro e segundo núcleos somam, então, 2.210 horas, 

incluindo o TCC, o que contempla o mínimo exigido de 2.200 horas. Soma-se às 

2.210 horas de atividades formativas estruturadas pelos primeiro e segundo 

núcleos: 400 horas de prática curricular, 400 horas de estágio curricular e 200 

horas curriculares complementares. Tem-se, então, uma carga horária de 3.230 

horas, que precisará corresponder a 90% da carga horária total do curso, já que 

10% da carga horária total do curso devem ser compostos por formação em 

extensão. Com isso, tem-se que um mínimo de 359 horas de formação em 

extensão deverá ser cumprido obrigatoriamente pelos discentes. A carga horária 

total do curso é, então, de 3.589 horas. Com isso, algumas tarefas foram dividas 

entre os presentes na reunião no que se refere à redação no novo PPC. Um novo 

modelo foi recebido e algumas informações que não constavam no PPC 

atualmente em vigor precisarão ser incluídas. O professor Marcos providenciou o 

modelo parcialmente preenchido com informações que constavam no PPC atual, 

com as cargas horárias devidamente atualizadas. Entre os itens que precisam 

ser redigidos, foi solicitado à professora Patrícia que redija um texto para o item 



 

 

nº 4 do texto, “Justificativa”. O professor Marcos incluirá as informações sobre as 

necessidades de estrutura física e de pessoal para o curso e ficou também de 

verificar qual é o setor responsável para obter informações sobre a avaliação do 

curso, já que recentemente passamos por um processo de avaliação e não 

sabemos se o resultado já está disponível, nem como obtê-lo. O professor 

Edmundo se disponibilizou para enviar um e-mail à Adriana Amorim, do SERLE, 

pois ela nos auxiliou com a parte do ENADE e possivelmente saberá nos orientar 

quanto às informações de reconhecimento do curso. O professor Edmundo ficou 

de redigir uma sugestão de texto para o subitem relativo ao CIPROF, no item nº 

6. A professora Miriam concordou em redigir uma sugestão de texto para o 

subitem 7.3.2., referente ao Acompanhamento de Egressos, e para o subitem 

7.4.3, mencionando atividades que já sejam conhecidas, por exemplo, do 

PROMEL, que possamos inserir nesse subitem. O professor Marcos ficou de 

solicitar a todos os docentes do curso informações sobre seus grupos de 

pesquisa e suas pesquisas em andamento. Sugeriu-se que esses trabalhos 

sejam feitos até, no máximo, o dia quatro de julho do ano corrente. Surgiu uma 

dúvida sobre as disciplinas passarem a ter pré-requisitos ou continuarem sem 

pré-requisito algum, como são atualmente. Concordamos em marcar uma reunião 

estendida do NDE, convidando todos os docentes do curso, a fim de discutir essa 

questão. 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 

membros do NDE presentes. 
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