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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO 

DE LINGUAGENS E CIÊNCIAS HUMANAS - DLCH DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZOITO 

 

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, com início às 1 

treze horas e trinta minutos, na sala quatro do bloco de aulas três, na 2 

sede do Câmpus da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – 3 

UFERSA, situada na RN duzentos e trinta e três, km um, Sítio 4 

Esperança II, zona rural, nesta cidade de Caraúbas, aconteceu a 5 

primeira reunião extraordinária do Departamento de Linguagens e 6 

Ciências Humanas – DLCH. A reunião foi convocada e coordenada pela 7 

docente Simone Maria da Rocha, chefe do Departamento de Linguagens 8 

e Ciências Humanas – DLCH e contou com a presença do servidor 9 

Antônio Lucas Filho, coordenador de administração e planejamento. Na 10 

abertura, a professora agradeceu a presença de todos e apresentou a 11 

pauta para apreciação, com os seguintes pontos:1) Apreciação e 12 

deliberação das justificativas de ausências; 2) Apreciação e deliberação 13 

do Projeto de extensão da docente Lígia de Souza Leite Moraes; 3) 14 

Apresentação e discussão da atual organização das salas do bloco II de 15 

professores e demandas dos docentes do DLCH; e 4) Apreciação e 16 

deliberação do tema e da comissão da III Semana de Letras da 17 

UFERSA. A pauta foi posta em discussão, onde o professor Jeová 18 

Araújo Rosa Filho propôs que o assunto apreciação e deliberação do 19 

tema e da comissão da III Semana de Letras da UFERSA fosse 20 

discutido como segundo ponto de pauta. Após alteração a pauta foi 21 

posta em votação e aprovada unanimidade, ficando da seguinte forma: 22 

1) Apreciação e deliberação das justificativas de ausências; 2) 23 

Apreciação e deliberação do tema e da comissão da III Semana de 24 

Letras da UFERSA; 3) Apreciação e deliberação do Projeto de extensão 25 

da docente Lígia de Souza Leite Moraes; e 4) Apresentação e discussão 26 
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da atual organização das salas do bloco II de professores e demandas 27 

dos docentes do DLCH. Primeiro ponto de pauta: a chefe do 28 

departamento elencou os docentes que justificaram suas ausências - 29 

Cibele Naidhig de Souza, Pedro Pone, Luciana Dantas Mafra e Izabela 30 

Apolinário da Costa. Na oportunidade, a chefe do departamento trouxe 31 

para discussão a justificativa da professora Cibele Naidhig de Souza que 32 

não contempla os motivos aprovados em assembleia departamental. 33 

Com isso, alguns docentes corroboraram com a fala da chefe do 34 

departamento. Na oportunidade, o professor Mário Gleisse das Chagas 35 

Martins sugeriu a aprovação da justificativa, haja vista que já ocorreu 36 

anuência destas em outro momento, com ressalva que a partir das 37 

próximas reuniões irão utilizar das prerrogativas acordadas em 38 

assembleia. Deliberação: as justificativas foram aprovadas por dezoito 39 

votos favoráveis, uma abstenção e nenhum voto contrário. Segundo 40 

ponto de pauta: o professor Jeová Araújo Rosa Filho elencou as 41 

propostas dos temas para a III Semana de Letras: 1) Letramentos e 42 

libertação em tempos críticos, 2) Linguísticas e literaturas: diálogos que 43 

integram todas as letras, 3) Ser de linguagem: língua, literatura e 44 

questões indenitárias, 4) III Semana de Letras da Ufersa: vozes da sala 45 

de aula de línguas adicionais e maternas e suas literaturas e 5) Entre 46 

letras e formação: diálogos em tempos de incertezas. Em caráter de 47 

votação, os docentes aprovaram a terceira proposta com alteração. 48 

Ficando definido Ser de linguagem como tema da III Semana de Letras. 49 

Em discussão, a comissão ficou definida da seguinte forma: Lígia de 50 

Souza Leite, coordenadora; Fernando da Silva Cordeiro, Vice-51 

coordenador; Leonildo Cerqueira Miranda, tesoureiro; Elaine Cristina 52 

Forte Ferreira, primeira secretária; Gabrielle Leite dos Santos, segunda 53 

secretária; e João Batista Neves Ferreira, terceiro secretário. Terceiro 54 

ponto de pauta: a chefe do departamento apresentou os projetos de 55 

extensão Empresa Júnior: como fazer acontecer e e-letras, coordenados 56 



 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

CENTRO MULTIDISCIPLINAR CARAÚBAS 

 

RN 233 (Caraúbas/Apodi), Km 1 – Sítio Nova Esperança II,  – Caraúbas – RN – CEP: 59.780-000 –  
Tel.: (84)3337-2958 

 

pela professora Lígia de Souza Leite. Deliberação: Aprovado com 57 

dezessete votos favoráveis, três abstenções e nenhum contrário. Quarto 58 

ponto de pauta: no que concerne organização das salas do bloco II de 59 

professores, o professor Eldio Pinto da Silva apresentou o levantamento 60 

atual da utilização das salas pelos docentes. Na oportunidade, o 61 

professor Vicente de Lima Neto proferiu que se faz necessário uma 62 

organização, haja vista que identificaram que existe uma concentração 63 

maior de bolsista no período da tarde. Como também, sugeriu que a sala 64 

do idiomas sem fronteira, da biblioteca itinerante e do laboratório de 65 

informática fossem utilizados para atendimento. Por sua vez, a chefe do 66 

departamento aproveitou a presença do coordenador de administração e 67 

planejamento e falou sobre o mau uso da copa, e dos banheiros do 68 

bloco de professores II, principalmente por alguns discentes que estão 69 

no bloco durante o final de semana. E ressaltou o desconforto dos 70 

professores devido a má utilização dos espaços pelos grupos de 71 

pesquisa. Alguns docentes corroboraram com a fala da chefe do 72 

departamento, e demonstraram o descontentamento referente ao 73 

espaço destinado para as práticas de espaço esportivo no bloco de 74 

professores II. Dado oportuno propuseram que a copa fosse fechada 75 

durante o final de semana e que cada servidor tivesse as cópias das 76 

chaves dos banheiros e da copa. O professor Mário Gleisse das Chagas 77 

Martins propôs que fosse realizado um trabalho de conscientização com 78 

os bolsistas. Por sua vez, o coordenador de administração e 79 

planejamento, servidor Antônio Lucas Filho, corroborou com a fala do 80 

professor Mário Gleisse das Chagas Martins, e proferiu que a 81 

administração do campus entende que se faz necessário reunir os 82 

professores responsáveis pelos projetos, para que tenha um trabalho de 83 

conscientização quanto ao uso dos espaços físicos do bloco. E que irá 84 

falar com Francisco Brito, coordenador das graduações, para que seja 85 

realizado esse momento. Caso não surta efeito, serão tomadas outras 86 
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medidas, entre elas a cópia das chaves dos espaços para os servidores, 87 

conforme solicitado por alguns docentes.  Encerrando a ordem do dia e 88 

nada mais havendo a tratar, a Chefe do Departamento, Professora 89 

Simone Maria da Rocha agradeceu a presença de todos e deu por 90 

encerrada a reunião e, para constar, eu, Hilário Sousa de Oliveira, 91 

Secretário Executivo, lavrei a presente ata, cuja lista de presença segue 92 

em anexo, contendo vinte e cinco assinaturas, que depois de lida e 93 

achada conforme pelos presentes, segue assinada por mim e pela 94 

Senhora Chefe do Departamento de Linguagens e Ciências Humanas - 95 

DLCH, Professora Simone Maria da Rocha. 96 

 97 

          _____________________                           _______________________ 98 

          Simone Maria da Rocha                                 Hilário Sousa de Oliveira 99 

          Chefe de Departamento                                    Secretário Executivo 100 

 Campus Caraúbas/RN.                                    Campus Caraúbas/RN. 101 

 102 


