
 

 

ATA DA QUINTA 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 vinte 

e sete dias do mês de setembro 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, estendida para todos os docentes do 

quadro permanente do Curso, sob a presidência do prof. Marcos Pereira Feitosa. 

Estavam presentes os membros docentes: Denise Silva Paes Landim, Edmundo 

Narracci Gasparini, Liliane Assis Sade Resende e Patrícia Mara de Carvalho Costa 

Leite; e também os docentes do curso: Carolina Vianini Amaral Lima, Juliana Borges 

Oliveira de Morais, Luiz Manoel da Silva Oliveira e Miriam de Paiva Vieira. Pauta 
única: Discussão sobre o novo PPC. Começamos discussão acerca da 

justificativa de adiamento da entrega do novo PPC à PROEN. Discutimos se 

entregaríamos até dezembro do ano atual ou até julho de 2023, como o Curso de 

Letras o fará. A justificativa se dá pela necessidade de maiores discussões 

acerca de como implementar a Formação em Extensão no curso. A justificativa a 

ser enviada à PROEN precisa incluir o prazo em que o novo PPC será entregue. 

Foi definido que será entregue até, no máximo, o fim do mês de julho do ano de 

2023. Teremos um Bloco de disciplinas optativas chamado “Formação em 

Extensão” (FE). Serão necessárias ao menos quatro disciplinas para esse bloco. 

Inicialmente foram propostas algumas possíveis disciplinas optativas para 

compor o Bloco, entre elas: “FE: Ensino de língua adicional visando à inclusão 

social”; “FE: Ensino de língua adicional para fins específicos”; “FE: Atividades 

lúdicas voltadas para o ensino de língua adicional”. No entanto, essa ideia foi 

descartada em seguida, optando-se pela redação de ementas amplas, menos 

específicas, com bibliografia focando na Extensão e na aquisição de língua 

adicional. Assim, quando cada uma dessas disciplinas for ministrada, 

informações sobre os projetos de extensão nos quais as disciplinas se inserem 

serão disponibilizadas nos conteúdos programáticos dos Planos de Ensino a 

cada semestre letivo. Sugeriu-se chamar essas disciplinas de “FE: Formação em 

Extensão” I, II, III e IV, com ementa ampla, como, por exemplo: “EMENTA: 

Atividades de Extensão vinculadas a projetos em andamento voltadas 

preferencialmente para alunos do período... (X)”. Ficamos de elaborar essas 

ementas em grupo posteriormente. No que se refere às demais disciplinas do 

currículo, desde outras reuniões já se vinha discutindo a possibilidade da 



 

 

inserção de uma disciplina “IELIN: Fundamentos do Ensino de Língua 

Estrangeira” e a possível remoção da disciplina “FP: Didática”. A inserção da 

disciplina “IELIN: Fundamentos do Ensino de Língua Estrangeira” será de fato 

realizada. A disciplina “IELIN: Compreensão Oral e Conversação em Língua 

Inglesa” já havia tido sua carga horária reduzida para 30h noutra reunião. Nesta 

reunião optou-se por convertê-la, de IELIN (obrigatória) para ELI (optativa). A 

remoção ou não de “FP: Didática” e também da disciplina “EFE: Língua 

Estrangeira para Fins Específicos: Leitura Acadêmica”, ambas atualmente 

obrigatórias, foi discutida, mas chegou-se ao teto da reunião, propondo-se 

continuar essa discussão na próxima reunião do NDE, que será igualmente 

estendida a todos os docentes do quadro permanente do Curso de Letras – 

Língua Inglesa e suas Literaturas. 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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