
 

 

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS - LÍNGUA 

INGLESA E SUAS LITERATURAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. 

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, realizou-se, às 13h00, 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, Luiz 

Manoel da Silva Oliveira, Miriam de Paiva Vieira e Patrícia Mara de Carvalho Costa Leite. O 

membro discente não pôde comparecer. Aprovou-se a seguinte pauta: 1 – Análise do recurso 
referente à desvinculação de aluno. Felipe Passos de Mello, que não se inscreveu em 

nenhuma disciplina desde o início do ano de 2020, antes de as atividades pararem por causa 

da pandemia, está sendo desvinculado da UFSJ. Ele apresentou um recurso, que será 

anexado a esta ata. A coordenadoria deve enviar resposta a respeito desse recurso para a 

DICON até, no máximo, o dia 18 do mês corrente. Recurso indeferido, pois o aluno deixou 

claro que não deseja mais cursar Letras – Língua Inglesa e suas Literaturas e não há a 

possibilidade de segurar uma vaga para um aluno esperar que um dia talvez fazer reopção 

para outro curso, para o qual não há previsão alguma. Há outros alunos esperando abrir uma 

vaga para reopção, que fica sendo ocupada por um aluno que não deseja mais cursar Letras – 

Língua Inglesa e suas Literaturas. 2 – Aprovação de banca examinadora de dispensa de 
disciplinas “IELI: Habilidades Integradas em Língua Inglesa” I, II, III e IV. Discentes do 

curso poderão solicitar dispensa das referidas disciplinas por meio de Exames de Suficiência a 

serem aplicados no dia 22 de agosto de 2022, às 19h, em sala ainda a ser definida; ou 

mediante a apresentação de certificados de proficiência em língua inglesa internacionalmente 

reconhecidos que confiram nível B2 ou superior do Quadro Comum Europeu de Referência. As 

dispensas poderão ser solicitadas por requerimento eletrônico que será disponibilizado no site 

da COLIL nos dias 15 a 19 de agosto do ano corrente. Propõe-se que a banca examinadora 

seja composta pelos docentes: Edmundo Narracci Gasparini, Marcos Pereira Feitosa e Sirley 

Trindade Vilela Lewis, os quais se disponibilizaram para isso. Banca aprovada. De acordo com 

a resolução CONEP 028 de 03 de novembro de 2021, o colegiado elabora o edital que agora é 

necessário para isso. O edital será anexado a esta ata. 3 – Tratamento Especial. O aluno 

Josimar Daniel de Melo recebeu transplante de um rim e de pâncreas no início do ano corrente 

e encontrava-se impedido de frequentar as aulas, muito debilitado mesmo para atividades on-

line, de maneira que optou por trancar o curso durante o primeiro semestre letivo deste ano. 

Ele está se recuperando e gostaria de estudar no próximo semestre, mas por enquanto precisa 

permanecer em isolamento por tomar medicamentos supressores de imunidade, a fim de se 

evitar a rejeição dos órgãos, ainda por algum tempo. Apresentou atestado médico recente que 

informa a necessidade de ele continuar em isolamento nos próximos meses. Solicita, então, 



 

 

que possa cursar o próximo semestre letivo em Tratamento Especial, considerando essa 

situação. Tratamento Especial aprovado para o referido aluno. 4 – Equivalências. O aluno 

Alan Geraldo Ank Vasconcelos Batista solicitou as seguintes equivalências externas: a) da 

disciplina IELIN: Língua, Cultura e Discurso (72h.a), por ter cursados na UNINTER as 

seguintes disciplinas de 30h cada: “Aspectos Históricos e Culturais de Países de Língua 

Inglesa”, “Literatura e Compreensão de Texto” e “Linguística Aplicada e Aquisição de Segunda 

Língua”; e b) da disciplina IELI: Compreensão Oral e Conversação em Língua Inglesa (72h.a) 

por ter cursado na UNINTER as seguintes disciplinas de 30h cada: “Compreensão Auditiva e 

Comunicação Oral”, “Fonética e Fonologia da Língua Inglesa”, “Psicologia da Aprendizagem de 

Idiomas” e “Didática e Métodos de Ensino de Língua Inglesa”. Apresentou ementas das 

disciplinas e histórico escolar comprovando que as cursou e foi aprovado nelas. Equivalências 

aprovadas. 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. 



Olá, me chamo Felipe e fazia parte do curso de Letras – Língua inglesa 
e suas literaturas. O motivo para eu entrar com o recurso contra 
desvinculação, é que com a pandemia eu não participei das aulas EAD pois 
me concentro melhor na sala de aula. No início de 2022 com o retorno das 
aulas presenciais pensei melhor, e optei em não retornar para o curso de 
Letras uma vez que estava me sentindo deslocado nele.  

Para não perder minha vaga e nem a oportunidade de estudar em 
uma das melhores universidades federais do Brasil, estava esperando o edital 
para a reopção, mas o site da UFSJ divulgou que não aconteceria no segundo 
semestre de 2022 por conta da implementação do novo sistema da 
universidade. Sendo assim, peço encarecidamente que me deem mais tempo 
e a oportunidade de tentar fazer a mudança de curso, assim que abrirem o 
edital para as vagas remanescentes. 

 

 

Atenciosamente, Felipe Passos de Melo. 



 
 
 
 

COORDENADORIA DO CURSO DE LETRAS –  
LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS 

Edital nº 006, de 12 de julho de 2022 
Dispensa de disciplinas – segundo semestre de 2022 

 
1. Das disciplinas para dispensa: 
Discentes que desejarem poderão solicitar dispensa das disciplinas obrigatórias “IELI: 
Habilidades Integradas em Língua Inglesa” I, II, III e IV por meio de um dos seguintes 
meios: 
- prestando Exames de Suficiência para cada uma das disciplinas desejadas; 
- mediante a apresentação de certificado internacionalmente reconhecido de competência ou 
proficiência em Língua Inglesa, que confira nível B2 ou superior de Quadro Comum Europeu 
de Referência.  
 
2. Da solicitação de dispensas: 
Discentes poderão solicitar as dispensas por meio de formulário eletrônico que ficará 
disponível entre os dias 15 e 19 de agosto de 2022 no endereço: 
https://ufsj.edu.br/colil/requerimento_-_colil.php 
A solicitação deverá explicitar qual(is) das disciplinas o(a) discente deseja solicitar dispensa e 
por qual dos dois meios. Caso seja pela apresentação de certificado, esse documento deverá 
ser enviado por meio do referido formulário eletrônico em formato PDF. 
 
3. Dos Exames de Suficiência: 
Serão realizadas no dia 22 de agosto, às 19h00, com término previsto para as 22h50, em sala 
ainda a ser divulgada. As provas terão componentes de leitura, escrita, escuta e fala. 
 
4. Dos resultados: 
No dia 29 de agosto do ano corrente, os resultados ficarão disponíveis na secretaria da 
COLIL. Discentes que realizaram os Exames de Suficiência terão acesso às notas obtidas nos 
exames e deverão indicar, assinando presencialmente, na frente de cada uma das notas que 
quiserem aproveitar. Caso não estejam satisfeitos com as notas obtidas nos exames, deverão 
indicar com um traço na frente da nota que não desejam aproveitá-la, devendo, então, cursar 
aquela disciplina. Disciplinas cujas notas nos exames de suficiência, ainda que aprovativas, 
não recebam a assinatura do(a) discente na referida data não serão aproveitadas, devendo o(a) 
discente, assim, cursar a disciplina. 
 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

São João del-Rei, 12 de julho de 2022. 
 
 
 
 

Marcos Pereira Feitosa 
Coordenador do Curso de Letras – Língua Inglesa e suas Literaturas 

https://ufsj.edu.br/colil/requerimento_-_colil.php
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ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE CURSO Nº 6/2022 - COLIL (12.81) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 13/07/2022 08:02 )
EDMUNDO NARRACCI GASPARINI

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

COLIL (12.81)

Matrícula: 1434816

 (Assinado digitalmente em 12/07/2022 17:53 )
LUIZ MANOEL DA SILVA OLIVEIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DELAC (12.21)

Matrícula: 1373473

 (Assinado digitalmente em 12/07/2022 15:39 )
MARCOS PEREIRA FEITOSA

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

COLIL (12.81)

Matrícula: 1809935

 (Assinado digitalmente em 12/07/2022 15:25 )
MIRIAM DE PAIVA VIEIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DELAC (12.21)

Matrícula: 1308020

 (Assinado digitalmente em 12/07/2022 15:56 )
PATRICIA MARA DE CARVALHO COSTA LEITE

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DELAC (12.21)

Matrícula: 1192627
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