
 

 

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos três dias do mês de 

outubro do ano de dois mil e vinte e dois, realizou-se, às dez horas, 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 a docente 

do curso: Carolina Vianini Amaral Lima. Pauta única: Edital para docente efetivo. 
Patrícia havia enviado um edital anterior, de quando ela concorreu e foi contratada, 

para usarmos como exemplo. Reforçamos a necessidade de manter-se a exigência 

de que todas as provas, teórica e didática, sejam realizadas somente em inglês e de 

que os candidatos devam ser licenciados em Letras – Inglês. Descartamos a 

necessidade de ter formação em português e inglês, mantendo apenas a 

necessidade de formação em língua inglesa. No que se refere ao doutorado, 

optamos por exigir que os candidatos tenham doutorado em “Estudos 

Linguísticos/Linguística Aplicada”. O edital usado como exemplo conteve os 

seguintes pontos de avaliação: 1. Métodos e Abordagens no Ensino de Língua 

Estrangeira; 2. Políticas Públicas para o Ensino de Língua Inglesa: PCNs; CBC; 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio; 3. Novas Tecnologias e o Ensino de 

Língua Estrangeira; 4. Habilidades Integradas em Língua Inglesa, com foco no 

contexto acadêmico; 5. O ensino de Português como Língua Adicional: 

possibilidades e desafios; 6. Discurso e Ensino de Língua Estrangeira; 7. Avaliação 

no Ensino de Língua Estrangeira; 8. Gêneros Discursivos e Multimodalidade no 

Ensino de Língua Inglesa; 9. Materiais Didáticos para o Ensino de Língua Inglesa; 

10. Fundamentos da Linguística: elementos caracterizadores do estruturalismo 

linguístico. A maioria dos presentes votou em remover os pontos nº 5 e nº 10. 

Marcos foi o único que se manifestou contrário a remover o item nº 10 e que sugeriu 

inserir mais um ponto de linguística propriamente dita (“core linguistics”). Os demais 

optaram por deixar com apenas oito pontos, mas surgiu a dúvida se existe uma 

exigência por um número de dez pontos de avaliação. Edmundo ficou de consultar o 

SECOP a fim de sanar essa dúvida e também de perguntar sobre o número de 

membros internos e externos que a banca deve ter. Aproveitando esse ensejo, 

Edmundo sugeriu consultar também sobre a possibilidade ou não de a professora 



 

 

substituta que já está contratada poder ser mantida para estender seu período por 

mais um ano substituindo a profa. Patrícia, que estará afastada no próximo ano 

letivo, apenas para se certificar se houve ou não algum equívoco em uma resposta 

que o DELAC obteve anteriormente sobre esse assunto. Sobre os membros para 

compor a banca de avaliação, sugerimos incluir alguém da instituição com menos 

chances de ter orientado ou trabalho previamente com os candidatos, de maneira 

que seria interessante que a profa. Denise fosse membro. Quanto a mais um 

membro da casa, sugeriu-se que seja alguém com experiência em PIBID ou em 

Residência Pedagógica. Patrícia se prontificou, porém é necessário certificar se o 

concurso ocorrerá e findará até março de 2023, uma vez que após esta data a 

professora estará afastada para estágio pós-doutoral. Edmundo ficou de perguntar 

ao SECOP também se professores afastados podem participar de bancas para 

docente efetivo. 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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