
 

 

ATA DA VIGÉSIMA-SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

– LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO 

DEL-REI. Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, 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. Marcos Pereira Feitosa. Estavam presentes os membros docentes: 

Edmundo Narracci Gasparini, Miriam de Paiva Vieira, Patrícia Mara de Carvalho Costa Leite e 

o membro discente Emanuelle Carla dos Santos Dias. A Aprovou-se a seguinte pauta: 1. Ad 
Referendum: 1.1. Dispensa de unidade curricular da aluna Clara Grace Santos da Silva. 
Solicitou dispensa da unidade curricular “PCI: Novos letramentos e multimodalidade no 

processo de ensino/aprendizagem” mediante certificado de PIBID que lhe confere a dispensa 

dessa UC. Aprovada. 1.2. Equivalências de disciplinas. 1.2.1. Sophia Castro Dinelli. 
Solicitou a equivalência da disciplina “ELE: Aspectos Gramaticais em Língua Inglesa: Verbos 

Frasais” com “ELI: Phrasal Verbs”. Aprovada. 1.2.2. Marina Carvalho Haddad Melo. Solicitou 

a equivalência de: i) “ELE: Aspectos verbais especiais” com “ELI: Aspectos verbais I”; ii) “ELE: 

Língua Inglesa: Estudos avançados II” com “ELI: Habilidades integradas em língua inglesa V”; 

iii) “IFP: Gestão e cotidiano escolar” com “Gestão e cotidiano escolar”; iv) a soma dos dois 

estágios: “ECSI: Métodos e abordagens (80h)” e “ECSI: A profissão do professor de LE e sua 

dimensão social (80h)” com “ECSI - Métodos e abordagens no ensino de língua estrangeira 

(150h)”. Aprovadas. 1.2.3. Nathália Karoline de Almeida. Solicitou equivalência de: i) "ECSI: 

A Profissão do Professor de LE e sua dimensão social (80h)" e "ECSI: Métodos e Abordagens 

(80h)" com “ECSI: Métodos e abordagens no ensino de língua estrangeira (150h)”; ii) “ELE: 

Língua Inglesa: Interação no Contexto Acadêmico (60h)” com “ELI: Língua Inglesa: Interação 

no Contexto Acadêmico (72h)”; iii) “ELI: Língua Inglesa por meio da Literatura (27h)” com “ELI: 

Língua Inglesa por meio da Literatura (36h)”; iv) “ELI: Inglês por meio de filmes e músicas 

(27h)” com “ELI: Inglês por meio de filmes e músicas (36h)”; v) “ELLI: Poesia em Língua 

Inglesa: XIX a XXI (54h)” com “ELLI: Poesia em Língua Inglesa: XIX a XXI”; vi) “ELLI: O teatro 

irlandês (54h)” com “ELLI: O teatro irlandês (72h)”. Aprovadas. 1.2.4. Isabela Duarte de 
Carvalho. Solicitou as seguintes equivalências: i) “Inglês elementar” com “Habilidades 

Integradas em Língua Inglesa I”: deferido ad referendum; ii) “Língua Inglesa: pré-intermediário” 

com “Habilidades Integradas em Língua Inglesa II”: deferido ad referendum; iii) “Inglês 

intermediário” com “Habilidades Integradas em Língua Inglesa III”: deferido ad referendum; iv) 

“Inglês instrumental” com “EFE: Leitura Acadêmica”: deferido ad referendum; v) “IELIN: Escrita 

e criatividade” com “Leitura e escrita em língua inglesa”: indeferido ad referendum, pois as 

disciplinas não são equivalentes. 1.2.5. Larissa do Espírito Santo. Solicitou as seguintes 

equivalências: i) “ECSI: Métodos e abordagens (80h)” em conjunto com “ECSI: A profissão do 
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professor de Língua Estrangeira e sua dimensão social (80h)” com “ECSI: Métodos e 

abordagens no ensino de língua estrangeira (150h); ii) “IELIN: Introdução à Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS) (72h)” com “LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais (72h); iii) “IFP: Gestão e 

cotidiano escolar (72h)” com “Gestão e cotidiano escolar (72h)”; iv) “ELIT: Literatura de Língua 

Inglesa (72h) com “ELLI: Panorama das Literaturas de Língua Inglesa (72h)”; v) “ELLE: Teatro 

norte-americano contemporâneo (60h)” com “ELLI: Teatro norte-americano contemporâneo 

(72h)”; vi) “ELE: Estudos Gramaticais em Língua Inglesa: verbos modais (60h)” com “ELI: 

Estudos Gramaticais em Língua Inglesa: verbos modais (72h)”; vii) “ELE: Estudos Gramaticais 

em Língua Inglesa: Conectivos (60h)” com “ELI: Estudos Gramaticais em Língua Inglesa: 

Conectivos (72h)”. Aprovadas. 1.3. Termo de orientação de TCC do aluno Luís Fellipe 
Fernandes Geoffroy, sob orientação da profa. Miriam Vieira de Paiva. Aprovado. 1.4. Termo 
de orientação de TCC da aluna Sophia Castro Dinelli, sob orientação da profa. Miriam Vieira 

de Paiva. Aprovado. 1.5. Solicitações de monitor para as disciplinas: “ELLI: Adaptação e 

apropriação de obras canônicas em língua inglesa”; “FPI: Didática”; “IELLI: Panorama das 

Literaturas em Língua Inglesa”; “IELI: Habilidades Integradas em Língua Inglesa I”; “IELLI: 

Aspectos de Teoria e Crítica Literárias”; “ELLI: Literatura afro-estadunidense”; “EFE: Libras – 

Língua Brasileira de Sinais”; “IELI: Habilidades Integradas em Língua Inglesa III”; “ELI: 

Aspectos Verbais II”. Aprovadas. 1.6. Atualizações das Instruções Normativas n. 01, 02, 03, 
04,05 e 06, de 25 de fevereiro de 2022. Aprovadas. 2. Dispensa de unidade curricular da 
aluna Bruna Carolina Silva Silvano. Solicitou dispensa da unidade curricular “PCI: Novos 

letramentos e multimodalidade no processo de ensino/aprendizagem” mediante certificado de 

PIBID que lhe confere a dispensa dessa UC. Solicitamos à aluna que encaminhe ao terminar o 

PIBID, que ela ainda não concluiu. 3. Aproveitamento de estudos da aluna Edna Costa 
Carvalho Grassi. Solicitou aproveitamento de estudos da disciplina “Políticas Educacionais no 

Brasil”, que ela cursou na turma do curso de Pedagogia da UFSJ, como a disciplina de mesmo 

nome constante no bloco FP, com conteúdo e carga horária equivalentes. Aprovado. 4. 
Equivalências solicitadas pelo aluno Alan Geraldo Ank Vasconcelos Batista. O referido 

aluno cursou em uma pós-graduação três disciplinas curtas diferentes e solicita que a junção 

delas equivalha à disciplina obrigatória “IELI: Leitura e escrita em Língua Inglesa”. Indeferido: 

conteúdos não são equivalentes. 5. Solicitação de equivalência da aluna Larissa Fonseca e 
Silva. A referida aluna cursou um estágio que não consta na Segunda Licenciatura em Letras – 

Língua Inglesa e suas Literaturas, na qual ela é aluna. Solicita equivalência deste com o único 

estágio que lhe falta, pois já concluiu todas as demais exigências de seu curso e não tem 

condições de regressar a São João del-Rei. Apresentou uma carta detalhando sua situação. A 

equivalência não é possível e essa solicitação foi indeferida. Não obstante, é possível que esse 

estágio seja oferecido ainda no semestre corrente como unidade curricular extemporânea. 
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Considerando a situação específica dessa aluna, o colegiado permite que, nesse caso em 

espacial, ela tenha uma flexibilização da exigência de frequentar encontros presenciais na 

UFSJ, que poderão ser substituídos por outras formas de comunicação com o(a) docente que 

assumirá essa unidade curricular, realizando as atividades de estágio em escola da cidade 

onde a aluna reside. Trata-se de algo excepcional para esse caso atípico em particular: com o 

referido estágio não tendo sido oferecido no ano anterior durante a pandemia. 6. Solicitação 
da aluna Rafaela Alcântara Araújo. Esta ingressante do curso apresentou um laudo de 

avaliação neuropsicológica e alguns pedidos de apoio para os docentes. Não necessidade de 

nenhum recurso do SINAC, mas compreensão dos professores com certos limites que ela 

apresenta. Alguns pedidos são razoáveis, mas entre eles ela solicita permissão para gravar as 

aulas, devido à sua neurodivergência (autista, SD/AH) somada a um quadro de transtorno de 

ansiedade. Trata-se de um caso atípico. Como envolve gravar o áudio das aulas, é necessário 

pedir autorização aos docentes das disciplinas e também verificar se os colegas discentes não 

se opõem, já que suas vozes poderão ser gravadas. O coordenador conversará com os 

docentes que ministram disciplinas a essa aluna a esse respeito. Em seguida, perguntará à 

aluna se ela concorda que o coordenador apresente a situação aos seus colegas discentes, a 

fim de conseguir permissão de gravação. 7. Exames de Suficiência em Habilidades 
Integradas em Língua Inglesa I, II, III e IV: banca examinadora, data e horário. A banca foi 

aprovada: Edmundo Narracci Gasparini, Miriam de Paiva Vieira e Patrícia Mara de Carvalho 

Costa Leite. Os exames de suficiência serão aplicados na segunda-feira, no dia 28 de março, 

às 19h00. A sala será reservada e divulgada a tempo para os exames. 8. Oferta de Unidade 
Curricular Extemporânea “ECSI: Habilidades Integradas no Ensino de Língua 
Estrangeira: 150h”. Quando o(a) docente substituto(a) for contratado, o colegiado aprova que 

essa unidade curricular extemporânea seja oferecida por ele(a). Sugere-se que esse estágio 

seja oferecido com seus encontros presenciais nas sextas-feiras às 19h, que é um horário que 

os alunos da Segunda Licenciatura em Letras – Língua Inglesa e suas Literaturas têm vago e 

que nenhuma outra atividade se encontra prevista para esse(a) professor(a). 9. Aprovar 
Planos de Ensino Reformulados. Os professores Luiz Manoel da Silva Oliveira e Marcos 

Pereira Feitosa têm comorbidades e lecionarão de maneira remota sob a IN90 que assim 

regulamenta. Alteraram os planos de ensino das unidades curriculares que ministrarão de 

acordo. Aprovados. 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 presentes. 
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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 22/03/2022

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE CURSO Nº 2/2022 - COLIL (12.81) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 23/03/2022 08:04 )
EDMUNDO NARRACCI GASPARINI

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

COLIL (12.81)

Matrícula: 1434816

 (Assinado digitalmente em 22/03/2022 20:16 )
MARCOS PEREIRA FEITOSA

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

COLIL (12.81)

Matrícula: 1809935

 (Assinado digitalmente em 23/03/2022 09:06 )
MIRIAM DE PAIVA VIEIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DELAC (12.21)

Matrícula: 1308020

 (Assinado digitalmente em 23/03/2022 08:49 )
PATRICIA MARA DE CARVALHO COSTA LEITE

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DELAC (12.21)

Matrícula: 1192627
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Assinaturas (2)

Marcos Pereira Feitosa (Participante)
Assinou em 31/03/2022 às 16:14:40 (GMT -3:00)

Emanuelle Carla dos Santos Dias (Participante)
Assinou em 01/04/2022 às 13:59:49 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

31/03/2022 às 16:13:53 
(GMT -3:00)

Marcos Pereira Feitosa solicitou as assinaturas.

31/03/2022 às 16:14:40 
(GMT -3:00)

Marcos Pereira Feitosa (Autenticação: e-mail marcosfeitosa@ufsj.edu.br; 
IP: 179.108.233.199) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

01/04/2022 às 13:59:50 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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Data e hora Evento

01/04/2022 às 13:59:49 
(GMT -3:00)

Emanuelle Carla dos Santos Dias (Autenticação: e-mail 
emanuellecarlas1220@gmail.com; IP: 187.85.88.71) assinou. 
Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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