
                                                  

Nome Escola 

Yara de Souza Monteiro EE Professor Iago Pimentel

Nívea Mara de Resende EE Doutor Garcia de Lima

Raquel Evangelista de Oliveira EE Cônego Osvaldo Lustosa

O processo de seleção será feito de acordo com os critérios publicados previamente no site da coordenação do Curso de Letras 

Literaturas (www.ufsj.edu.br/colil/pibid.php). Todos os docum

Nome Matrícula no curso

Laura Regina Chagas 

Anthony Lauzamar Esteves dos Santos 

Maria Luiza de Paula Miguel 

Denny Wadson do Nascimento 

Vitória Penido Rezende Santos 

João Gabriel da Silva Carazza 

Bruna Carolina Silva Silvano 

Rafaela Del-Vechio Vieira 

Lívia Maria Gimenez Pereira 
Joyce Oliveira Menezes 

O processo de seleção será feito de acordo com os critérios publicados previamente no site da coordenação do Curso de Letras 

Literaturas (www.ufsj.edu.br/colil/pibid.php). Para a

através do Google Meet, será enviado link para o e

02/09/2020 devem mandar um e-mail para a coordenadora deste subprojeto: fernandadias@ufsj.edu.br

                                                                                                                                                       

INSCRIÇÕES – PIBID-Inglês 

SUPERVISOR 

Anexo 
I 

Diploma Currículo P. 
Freire 

Carta de 
Intenções 

Anexo 
II 

EE Professor Iago Pimentel ok ok Ok ok ok 

EE Doutor Garcia de Lima ok ok Ok ok ok 

EE Cônego Osvaldo Lustosa ok ok ok ok ok 

O processo de seleção será feito de acordo com os critérios publicados previamente no site da coordenação do Curso de Letras 

. Todos os documentos necessários na seleção foram solicitados no ato da inscrição. 

BOLSISTA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

Matrícula no curso Carga horária 
cursada 

Anexo I Extrato 
escolar 

Currículo 
P. Freire 

ok ok ok ok ok 

ok ok ok ok ok 

ok ok ok ok ok 

ok ok ok ok ok 

ok ok ok ok ok 

ok ok ok ok ok 

ok ok ok ok ok 

ok ok ok ok ok 

ok ok ok ok ok 

ok ok ok ok ok 

O processo de seleção será feito de acordo com os critérios publicados previamente no site da coordenação do Curso de Letras 

Para a seleção síncrona, a ser realizada no dia 04 de setembro de 2020 (sexta

para o e-mail dos alunos cujas inscrições tenham sido homologadas. Os alunos que não receber

para a coordenadora deste subprojeto: fernandadias@ufsj.edu.br 

                                                                                                            

Anexo Carta da 
Escola 

Ideb da 
escola 

Situação da 
Inscrição 

ok ok Deferida 

ok ok Deferida 

ok ok Deferida 

O processo de seleção será feito de acordo com os critérios publicados previamente no site da coordenação do Curso de Letras – Língua Inglesa e suas 

o foram solicitados no ato da inscrição.  

Anexo 
II 

Nota 
Enem 

Situação da 
inscrição 

ok ok Deferida 

ok ok Deferida 

ok ok Deferida 

ok ok Deferida 

ok ok Deferida 

ok ok Deferida 

ok ok Deferida 

ok ok Deferida 

ok ok Deferida 

ok ok Deferida 

O processo de seleção será feito de acordo com os critérios publicados previamente no site da coordenação do Curso de Letras – Língua Inglesa e suas 

eleção síncrona, a ser realizada no dia 04 de setembro de 2020 (sexta-feira), das 14h às 15h30min, 

Os alunos que não receberem o link até o dia 


