
ATA DA VIGÉSIMA-QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 

LETRAS – LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 

vinte e um realizou-se, às 14h00, por meio do sistema on-line Google Meet, 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. Edmundo Narracci Gasparini. 

Estavam presentes os membros docentes Miriam de Paiva Vieira, Carolina Vianini 

Amaral Lima e Patrícia Mara de Carvalho Costa Leite. Aprovou-se a seguinte pauta: 1. 

Ad Referendum. Requerimento de equivalência de disciplinas: Karina Almeida Moura 

solicita equivalência da disciplina "História da Educação I" com "FP: História da 

Educação I", ambas com carga horária de 66h (72 h.a). A solicitação foi aprovada. 2. 

Ad referendum. Solicitação de dispensa de disciplinas: Karina Almeida Moura 

apresentou declaração assinada pela profa. Fernanda Henriques Dias, conferindo-lhe 

dispensa da unidade curicular "PCI: A linguística de corpus no ensino de língua 

inglesa" (115h30min). A solicitação foi aprovada. 3. Ad Referendum. Solicitação de 

dispensa de disciplinas: Maria Eduarda Malvar Porto apresentou declaração assinada 

pela profa. Fernanda Henriques Dias, então coordenadora do PIBID, conferindo-lhe 

dispensa das unidades curriculares "PCI: A linguística de corpus no ensino de língua 

inglesa" e "PCI: Habilidades orais em língua inglesa", cada uma com carga horária de 

115h30min. A solicitação foi aprovada. 4. Ad Referendum. Solicitação de equivalência 

de disciplinas: Graziele Carine Costa solicita equivalência da disciplina "Metodologia de 

monografia jurídica" (30h) com "EFE: Metodologia de trabalho científico" (33h). A maior 

parte do conteúdo das duas ementas coincide. Considerando-se que mais de 3/4 do 

conteúdo e da carga horária da disciplina obrigatória estão presentes na disciplina que 

ela cursou na Graduação em Direito na UFOP, a solicitação foi aprovada. 5. Ad 

Referendum. Solicitação de banca de defesa de TCC do aluno Altair dos Santos 

Bernardo Júnior. A solicitação foi aprovada. 6. Solicitação de aproveitamento de 

estudos: Maria Eduarda Malvar Porto solicitou a inclusão da disciplina "Sociologia da 

educação" no Bloco FP do nosso curso. A solicitação foi aprovada. 7. Ad Referendum. 

A aluna Maria Eduarda Malvar Porto apresentou seu Plano de Trabalho de TCC, como 

pré-requisito para ela se inscrever na Unidade Curricular "TCC: Elaboração". Isso não 

se faz necessário, bastando ter concluído com nota aprovativa a Unidade Curricular 

"TCC: Orientação". Esse Plano de Trabalho é o que o professor orientador analisa para 



lhe dar a nota final em "TCC: Orientação", não cabendo essa análise à COLIL ou ao 

Colegiado do curso. 8. Ad Referendum. A aluna Rhanna Karen Reis Silva apresentou 

seu Termo de Orientação de TCC, a ser orientado pela profa. Patrícia Mara de 

Carvalho Costa Leite. A orientação foi aprovada. 9. Ad Referendum. A aluna Laura 

Assunção Campregher apresentou seu Termo de Orientação de TCC, a ser orientado 

pela profa. Patrícia Mara de Carvalho Costa Leite. A orientação foi aprovada. 10. Ad 

Referendum. A aluna Ana Flávia Soares de Almeida Pedrosa apresentou seu Termo de 

Orientação de TCC, a ser orientado pela profa. Patrícia Mara de Carvalho Costa Leite. 

A orientação foi aprovada. 11. Ad Referendum. A aluna Thalita Débora de Moraes 

Paula apresentou seu Termo de Orientação de TCC, a ser orientado pelo prof. Marcos 

Pereira Feitosa. A orientação foi aprovada. 12. Ad Referendum. A aluna Beatriz 

Aparecida Resende apresentou seu Termo de Orientação de TCC, a ser orientado pelo 

prof. Marcos Pereira Feitosa. A orientação foi aprovada. 13. Ad Referendum. 

Solicitação de aproveitamento de estudos: Maria Eduarda Malvar Porto solicitou o 

aproveitamento de estudos da disciplina "Sociologia da educação", para contar no 

Bloco FP do nosso curso. Solicitação indeferida, pois a disciplina que a aluna cursou 

tem apenas metade da carga horária necessária, o que é insuficiente. 14. Ad 

Referendum. A aluna Natália Belo Franco apresentou seu Termo de Orientação de 

TCC, a ser orientado pelo prof. Marcos Pereira Feitosa. A orientação foi aprovada. 15. 

Planos de ensino para o 1º semestre letivo de 2022. O Colegiado apreciou os planos 

de ensino apresentados pelos professores referentes às disciplinas a serem 

ministradas no primeiro semestre de 2022. Todos os planos apreciados foram 

aprovados. Faltaram, contudo, os planos de ensino das professoras Rosely Lucas de 

Oliveira  (EFE: Libras) e Rosângela Branca do Carmo (FPI: Didática). A COLIL entrará 

em contato com as professoras, solicitando que os planos sejam enviados o mais 

rápido possível. 16. Solicitação do discente Jalmir Jesus de Souza Ribeiro. O discente 

solicitou inclusão da unidade curricular Educação do Campo (Cód. PE079) no módulo 

Formação Pedagógica (FP). Solicitou também que a referida unidade curricular fosse 

incorporada na contagem de horas em seu Histórico Escolar. Ambas solicitações foram 

aprovadas. 17. Solicitação da aluna Karina Freire de Abreu para equivaler a disciplina 

ELE: Aspectos Verbais Especiais à disciplina ELI: Aspectos Verbais II e ELE: Estudos 

em Estrangeira - Língua Inglesa: Estudos Avançados à disciplina ELI: Habilidades 

Integradas em Língua Inglesa V. A solicitação de equivalência entre a disciplina ELE: 



Aspectos Verbais Especiais e disciplina ELI: Aspectos Verbais II foi indeferida, uma vez 

que não há a equivalência mínima entre os conteúdos de ambas disciplinas. A 

solicitação de equivalência entre as disciplinas ELE: Estudos em Estrangeira - Língua 

Inglesa: Estudos Avançados e ELI: Habilidades Integradas em Língua Inglesa V foi 

aprovada. 18. Solicitação da aluna Laura Assunção Campreguer de equivaler a 

disciplina ELLE: O Conto em Língua Inglesa (60h) cursada no Curso de Letras à 

disciplina ELLI: O Conto em Língua Inglesa(72h). A solicitação foi aprovada. 19. 

Solicitação da aluna Maria Eduarda Malvar Porto de dispensa da unidade curricular 

ECSI: Métodos e Abordagens no Ensino de Língua Estrangeira, por meio de realização 

de atividades no Programa de Residência Pedagógica. A solicitação foi indeferida, pois 

não foi enviada declaração de conclusão da Residência Pedagógica. 20. Solicitação de 

Karina Almeida Moura de dispensa das unidades curriculares ECSI: Métodos e 

Abordagens no Ensino de Língua Estrangeira e ECSI: Materiais e Recursos Didáticos 

no Ensino de Língua Estrangeira, por meio de realização de atividades no Programa de 

Residência Pedagógica. A solicitação foi aprovada. 21. Solicitação do aluno Alan 

Geraldo Ank Vasconcelos Batista de equivaler a disciplina Metodologia Científica à 

disciplina EFE: Metodologia do Trabalho Científico. A solicitação foi aprovada. 22. 

Solicitação do professor Edmundo Narracci Gasparini de alteração no plano de ensino 

da unidade curricular IELI: Habilidades Integradas em Língua Inglesa II. O professor 

solicitou a alteração dos critérios de avaliação do referido plano. A solicitação foi 

aprovada. O plano alterado será disponibilizado no site da COLIL. 23. Aprovação de 

instruções normativas. O Colegiado aprovou as seguintes instruções normativas: a- Nº 

01 de 17 de novembro de 2021 (que regulamenta a utilização da carga horária de 

atividades realizadas no Programa de Residência Pedagógica (RP) e no Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) em unidades curriculares do 

curso); b- Nº 02 de 17 de novembro de 2021 (que regulamenta a oferta de exames de 

suficiência em língua inglesa e a liberação de disciplinas dos módulos IELI  por meio da 

apresentação de certificados internacionalmente reconhecidos de proficiência em 

língua inglesa); c- Nº 03 de 17 de novembro de 2021 (que regulamenta as atividades 

de enriquecimento curricular – atividades complementares – previstas no PPC do 

curso); d-  Nº 04 De 17 de novembro de 2021 (que regulamenta os Estágios 

Curriculares Supervisionados do curso); e- Nº 05 de 17 de novembro de 2021 (que 

regulamenta as Unidades curriculares PCI – Práticas Curriculares –  previstas no PPC 



do curso) e f- Nº 06 de 17 de novembro de 2021 (que regulamenta as Unidades 

Curriculares que compõem o TCC  - Trabalho de Conclusão de Curso). 24. Solicitação 

da discente Marina Carvalho Haddad Melo. Através de e-mail enviado ao coordenador 

do curso, a discente informou que a única unidade curricular necessária para colar grau 

na segunda licenciatura em Letras – Língua Inglesa e suas Literaturas é o Estágio 

Curricular Supervisionado (ECS) Habilidades integradas no ensino de língua inglesa. 

Como o referido estágio não será oferecido no 1º semestre de 2022 (ele é 

normalmente oferecido no segundo semestre letivo de cada ano), a discente perguntou 

sobre a possibilidade de fazer outro estágio a ser oferecido no 1o semestre de 2022, 

para ser aproveitado como ECS Habilidades integradas no ensino de língua inglesa. O 

Colegiado discutiu a questão e indeferiu a solicitação da aluna, levando em conta a 

necessidade de que os alunos que fazem a segunda licenciatura em Letras – Língua 

Inglesa e suas Literaturas realizem precisamente os estágios curriculares 

supervisionados que constam na estrutura curricular do curso, quais sejam, 

Habilidades integradas no ensino de língua inglesa e Métodos e abordagens no ensino 

de língua estrangeira. O Colegiado sugere duas alternativas à discente: a) ela poderia 

ingressar no curso Letras – Língua Inglesa e suas Literaturas (Segunda Licenciatura) 

no 2o semestre de 2022, e nesse caso o Colegiado se compromete com o lançamento 

de edital de seleção para que a discente ingresse posteriormente no curso; b) ela 

poderia ingressar no curso Letras – Língua Inglesa e suas Literaturas (Segunda 

Licenciatura) já no 1o semestre de 2022, e cursaria unidade(s) curricular(es) para além 

do que precisa para colar grau. 25. Informe. O Colegiado está ciente e de acordo com o 

e-mail enviado pela COLET ao coordenador Marcos Pereira Feitosa e ao vice-

coordenador Edmundo Narracci Gasparini no dia 8 de dezembro de 2021, e-mail que 

solicita abertura de Edital de 2ª Licenciatura para ingresso no Curso Língua Inglesa e 

suas Literaturas, no próximo período letivo,  para 7 alunos, quais sejam: 1. Aline das 

Graças Campos 2. Ana Flavia Pereira de Miranda 3. Bárbara Vitoria Teixeira Ribeiro 4. 

Larissa do Espírito Santo 5. Marina Carvalho Haddad Melo 6. Nathalia Karoline de 

Almeida; 7. Thaís da Silveira Generoso.

Nada mais havendo a tratar, eu, Edmundo Narracci Gasparini, lavrei a pesente ata que, 

depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente por todos os presentes.
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