
 
 
 
 

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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