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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE LINGUAGENS E 

CIÊNCIAS HUMANAS - DLCH DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, com início às 1 

quatorze horas, na sala três do bloco de aulas três, na sede do Câmpus 2 

da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, situada na RN 3 

duzentos e trinta e três, km um, Sítio Esperança II, zona rural, nesta 4 

cidade de Caraúbas, aconteceu a primeira reunião ordinária do 5 

Departamento de Linguagens e Ciências Humanas – DLCH. A reunião 6 

foi convocada e coordenada pela docente Simone Maria da Rocha, 7 

chefe do Departamento de Linguagens e Ciências Humanas – DLCH. Na 8 

abertura, a professora agradeceu a presença de todos e apresentou a 9 

pauta para apreciação, com os seguintes pontos: 1) Apreciação e 10 

deliberação das justificativas de ausências; 2) Apreciação e deliberação 11 

sobre a ata da 2ª Reunião Extraordinária do DLCH do ano de 2017; 3) 12 

Apreciação e deliberação do Plano de Qualificação do DLCH para o ano 13 

de 2018; 4) Apreciação e deliberação do calendário de eventos do 14 

semestre 2017.2; 5) Proposta de grupo de estudo sobre a Base Nacional 15 

Curricular Comum (BNCC); 6) Apreciação e deliberação da carta aberta 16 

sobre as Leis Municipais que tratam da "disciplina ideologia de gênero" 17 

nas escolas; (Documento compartilhado - aberto para edição); e 7) 18 

Outras ocorrências. A pauta posta em votação foi aprovada por 19 

unanimidade. No que concerne ao primeiro ponto de pauta, a chefe do 20 

departamento elencou os docentes que justificaram suas ausências – 21 

Bruno Coriolano de Almeida Costa, Vicente de Lima Neto e Elaine 22 

Cristina Forte Ferreira. Postas as justificativas em votação, foram 23 

aprovadas por unanimidade. Seguindo para o segundo ponto de pauta, 24 

a chefe do departamento Simone Maria da Rocha apresentou a ata da 25 

2ª Reunião Extraordinária do Departamento de Linguagens e Ciências 26 

Humanas - DLCH do ano de 2017 para apreciação.  A ata não gerou 27 
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discussão e foi anuída por todos. Partindo para o terceiro ponto de 28 

pauta, o professor Fernando da Silva Cordeiro proferiu sobre o processo 29 

seletivo do Plano de Qualificação do DLCH. Em seguida, o plano foi 30 

posto em votação sendo aprovado por unanimidade. Dirigindo para o 31 

quarto ponto de pauta, os docentes discutiram acerca do calendário de 32 

eventos do semestre 2017.2. Em discussão foi sugerida a possibilidade 33 

de pensar em um calendário para todo o ano de 2018. Na oportunidade, 34 

foram levantadas duas propostas. A primeira pelo professor Diêgo César 35 

Leandro da criação de um calendário no google docs para que sejam 36 

inseridas as sugestões de eventos e, posteriormente, votadas em 37 

assembleia. E, a segunda do professor Mário Gleisse das Chagas 38 

Martins de não ter um calendário aberto, e que todos os eventos sejam 39 

apresentados e deliberados somente nas reuniões. Posta em votação as 40 

duas proposições, a primeira foi anuída por unanimidade. No que 41 

concerne o quinto ponto de pauta, o professor Leonildo Cerqueira 42 

Miranda apresentou a proposta da criação de um grupo de estudo livre 43 

para a discussão do documento da Base Nacional Curricular Comum 44 

(BNCC), com isso, repensar práticas e fazeres docentes em salas de 45 

aula. Na oportunidade, o professor Diêgo Cesar Leandro sugeriu que no 46 

primeiro momento esse grupo fosse transformado em encontros 47 

pedagógicos do departamento. O professor Fernando da Silva Cordeiro 48 

discorreu que seria interessante que com o amadurecimento das 49 

discussões, o grupo possa contribuir com as escolas públicas. A 50 

professora Luciana Dantas Mafra propôs uma parceria do grupo de 51 

estudos com a Coordenação de Ação Afirmativa, Diversidade e Inclusão 52 

Social – CAADIS. E, na medida em que forem realizadas os encontros, 53 

seriam geradas as declarações e certificados de participação, como 54 

também a divulgação dos resultados das discussões na revista desta 55 

coordenação.  Após discussões, a proposta da criação do grupo de 56 

estudos com alterações sugeridas foi posta em votação sendo aprovada 57 
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por unanimidade. No que se refere ao sexto ponto de pauta: 58 

Apreciação e deliberação da carta aberta sobre as Leis Municipais que 59 

tratam da "disciplina ideologia de gênero" nas escolas. Foi demonstrada 60 

a preocupação quanto à construção do documento, haja vista que houve 61 

a colaboração de poucos docentes, como também a finalidade deste ato 62 

e a quem realmente deve se endereçar essa discussão. Na 63 

oportunidade, foi levantada a criação de uma base de estudo para o 64 

aprofundamento do assunto. Após discussão, a assembleia optou por 65 

não emitir a nota, mas que irá discutir a temática dentro do grupo de 66 

estudo criado no ponto de pauta cinco. Em Outras Ocorrências, a 67 

professora Luciana Dantas Mafra proferiu que o discente Emanuel Felipe 68 

teve agravamento em seu estado de saúde e entrou em regime 69 

domiciliar, sendo-lhe garantido o direito ao recebimento dos textos e 70 

atividades avaliativas em sua residência, como também o não registro 71 

das faltas no Sigaa. E, Solicitou a compreensão dos colegas para que 72 

não esqueçam o envio dos materiais e informou da disponibilidade de 73 

duas bolsistas para facilitar a comunicação. O professor Cid Ivan Costa 74 

Carvalho reforçou o convite para reunião com os docentes do curso de 75 

Letras Português. A chefe do Departamento proferiu que está 76 

articulando com a professora Andreia do curso de medicina a realização 77 

de um diálogo com os docentes sobre metodologia ativa. Por fim, 78 

sugeriu que fosse realizada no departamento uma cota mensal para a 79 

manutenção da copa. Após discussão, ficou estabelecido o valor de R$ 80 

10,00 entre os aderentes. Encerrando a ordem do dia e nada mais 81 

havendo a tratar, a Chefe do Departamento, Professora Simone Maria 82 

da Rocha agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião 83 

e, para constar, eu, Hilário Sousa de Oliveira, Secretário Executivo, 84 

lavrei a presente ata, cuja lista de presença segue em anexo, contendo 85 

vinte e cinco assinaturas, que depois de lida e achada conforme pelos 86 

presentes, segue assinada por mim e pela Senhora Chefe do 87 
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Departamento de Linguagens e Ciências Humanas - DLCH, Professora 88 

Simone Maria da Rocha. 89 

 90 

 91 

          _____________________                           _______________________ 92 

          Simone Maria da Rocha                                 Hilário Sousa de Oliveira 93 

          Chefe de Departamento                                    Secretário Executivo 94 

 Campus Caraúbas/RN.                                    Campus Caraúbas/RN. 95 


