
 

 

ATA DE SEXTA 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 dez 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. A pauta aprovada no início da reunião foi a 

seguinte: 1. Edital para docente efetivo. Foi preenchido o formulário para 

solicitação de edital, colocando na área do concurso “Línguas estrangeiras 

modernas — Língua inglesa e linguística aplicada”. Sugeriu-se a banca composta 

pelos docentes da casa Edmundo e Denise, ambos membros do NDE, e um docente 

externo a ser convidado. A consulta a possíveis membros externos a serem 

convidados ficou de ser realizada pelos dois membros internos da banca que será 

sugerida na próxima Assembleia Departamental. 2. Oferta de disciplinas. A rigor, 

isso seria discutido pelo colegiado, mas aproveitamos se tratar de uma reunião 

estendida para todos os docentes do quadro permanente do curso para informar 

uma dificuldade a esse respeito. Teremos a contratação durante o primeiro período 

letivo do ano de 2023 de: um docente substituto da área de estudos literários; um 

substituto na área de estudos linguísticos; e um docente efetivo novo na área de 

estudos linguísticos. Com isso, é necessário que tenhamos disciplinas alocadas a 

docentes atualmente constantes no quadro de docentes que poderão ser 

redistribuídas para esses novos docentes no decorrer do primeiro semestre letivo de 

2023. Os docentes ficaram avisados então que teremos que dividir entre nós essa 

sobrecarga inicial. Um quadro de ofertas de disciplinas será preenchido 

assincronamente via Google Docs até o dia 20 de outubro do ano corrente. As 

disciplinas que serão assumidas temporariamente serão indicadas nesse quadro. A 

pauta desta reunião incluiria um terceiro ponto: o novo PPC. No entanto, chegou-se 

ao teto previsto para a reunião se encerrar, 11h00, de maneira que esse ponto foi 

postergado para a próxima reunião. 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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 (Assinado digitalmente em 14/10/2022 14:44 )
DENISE SILVA PAES LANDIM

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DELAC (12.21)

Matrícula: 1358036

 (Assinado digitalmente em 18/10/2022 08:17 )
EDMUNDO NARRACCI GASPARINI

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

COLIL (12.81)

Matrícula: 1434816

 (Assinado digitalmente em 17/10/2022 10:30 )
LILIANE ASSIS SADE RESENDE
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ASSIN (10.00.04)

Matrícula: 4202531

 (Assinado digitalmente em 13/10/2022 19:44 )
MARCOS PEREIRA FEITOSA

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

COLIL (12.81)

Matrícula: 1809935

 (Assinado digitalmente em 18/10/2022 09:00 )
PATRICIA MARA DE CARVALHO COSTA LEITE

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DELAC (12.21)
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