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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE LINGUAGENS 

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

 

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

às quinze horas, na sala de aula um do bloco de aulas três, na sede do 2 

Câmpus da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, 3 

situada na RN duzentos e trinta e três, km um, Sítio Esperança II, zona 4 

rural, nesta cidade de Caraúbas, aconteceu a segunda reunião 5 

extraordinária do Departamento de Linguagens e Ciências Humanas – 6 

DLCH. A reunião foi convocada pela docente Simone Maria da Rocha, 7 

chefe do Departamento de Linguagens e Ciências Humanas – DLCH, e 8 

coordenada pelo docente Pedro Fernandes de Oliveira Neto, Vice-Chefe 9 

deste. Na abertura, o professor agradeceu a presença de todos e 10 

justificou a ausência da Chefe do departamento que não pôde estar 11 

presente no início da reunião, pois estava participando de um processo 12 

seletivo junto ao MEC. Na sequência foi apresentada a pauta para 13 

apreciação com os seguintes pontos: 1) Apreciação e deliberação sobre 14 

a ata da 2ª Reunião Ordinária do DLCH do ano de 2017; 2) Apreciação e 15 

deliberação das justificativas de ausências; 3) Criação da Comissão para 16 

elaboração do Plano de Qualificação do DLCH para 2018; 4) Apreciação 17 

e deliberação sobre processos de afastamento para pós-doutorado da 18 

professora Elaine Cristina Forte Ferreira e do professor Vicente de Lima 19 

Neto (Processos em anexo); 5) Apreciação e deliberação sobre Projeto 20 

de Extensão apresentado ao DLCH (Projeto em anexo); 6) Apreciação e 21 

deliberação da carta aberta sobre as Leis Municipais que tratam da 22 

"disciplina ideologia de gênero" nas escolas; 7) Avaliação geral do início 23 

do semestre 2017.2. A pauta posta em votação foi aprovada por 24 

unanimidade. No que concerne o primeiro ponto de pauta, o Vice-Chefe 25 

do departamento apresentou a ata da segunda reunião ordinária 26 

do Departamento de Linguagens e Ciências Humanas - DLCH do ano de 27 
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2017 para apreciação.  A ata não gerou discussão e foi anuída por todos. 28 

Seguindo para o segundo ponto de pauta, o Vice-Chefe do 29 

departamento elencou os docentes que justificaram suas ausências –30 

Cibele Naidhig de Souza e Luciana Dantas Mafra. Posta as justificativas 31 

em votação, foram aprovadas por unanimidade. Partindo para o terceiro 32 

ponto de pauta, abriu para discussão e indicação dos docentes para 33 

compor a Comissão de elaboração do Plano de Qualificação do DLCH 34 

para 2018. Com isso, se prontificaram os docentes: Gabrielle Leite dos 35 

Santos, Maria Ghisleny de Paiva Brasil e Fernando da Silva Cordeiro, 36 

como membros efetivos e Liebert de Abreu Muniz, suplente. A comissão 37 

posta em votação foi aprovada por unanimidade. Seguindo para o quarto 38 

ponto de pauta o Vice-Chefe do departamento colocou em votação os 39 

processos de afastamento para pós-doutorado da professora Elaine 40 

Cristina Forte Ferreira e do professor Vicente de Lima Neto. Após 41 

discussão, foram aprovados por unanimidade. Partindo para o quinto 42 

ponto de pauta, o Vice-Chefe do departamento trouxe para apreciação e 43 

deliberação o projeto de Extensão em Literatura clássica: Leitura dos 44 

poemas épicos antigos, a Ilíada, coordenado pelo professor Liebert de 45 

Abreu Muniz. Posto o projeto em votação foi anuído por todos. Seguindo 46 

para o sexto ponto de pauta, a professora Gabrielle Leite dos Santos 47 

proferiu que a carta aberta sobre as Leis Municipais que tratam da 48 

"disciplina ideologia de gênero" nas escolas foi finalizada e enviada um 49 

dia antes desta reunião, e que não havia sido compartilhado com todos, 50 

pois, a docente não tinha o e-mail de alguns colegas. Em discussão, 51 

acerca do documento, o professor Cid Ivan Costa Carvalho sugeriu que a 52 

nota fosse assinada pelos docentes que são favoráveis a ideia e não em 53 

nome do departamento, haja vista que nem todos corroboram com o teor 54 

do documento. O professor Mário Gleisse das Chagas Martins falou que 55 

quando se expede um documento em nome do departamento, este 56 

contempla a maioria através do processo democrático. A professora 57 
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Gabrielle Leite dos Santos esclareceu que o texto não faz menção 58 

favorável a ideologia de gênero, e sim, em respeito com os 59 

pesquisadores em educação, pois quando se pensa em políticas de 60 

educação e em mudança de currículo, estes devem ser consultados. 61 

Após discussão, ficou decidido que a apreciação e deliberação da carta 62 

será adiada para a próxima assembleia, a fim de que todos os docentes 63 

tenham acesso e façam suas contribuições. No que concerne o sétimo 64 

ponto de pauta os docentes proferiram sobre a ativação das salas do 65 

bloco de aulas três e ressaltaram a importância da apropriação do 66 

espaço. Na oportunidade, o professor Mario Gleisse das Chagas Martins 67 

discorreu sobre as práticas comportamentais de vitimismo de alguns 68 

discentes. Com isso, o professor propôs que houvesse uma intervenção 69 

do setor pedagógico em parceria com os docentes para orientar os 70 

alunos de como estudarem. A professora Simone Maria da Rocha falou 71 

da importância de ver o lado dos alunos para que não haja uma 72 

sobrecarga. O professor Francisco Vieira da Silva relatou dos desafios 73 

que está encontrando com os alunos surdos. Na oportunidade, a 74 

professora Simone Maria da Rocha ressaltou que é imprescindível a 75 

presença do intérprete em sala de aula, caso não seja possível a 76 

presença deste, a aula terá que ser remanejada. Foi discutido também 77 

sobre os ataques de depreciação dos cursos de letras dentro da 78 

instituição. Bem como a importância de uma política de enfrentamento, 79 

mostrando a relevância da área para a universidade, como também a 80 

ocupação de posições políticas dentro da instituição. Encerrando a 81 

ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o Vice-Chefe do 82 

Departamento, Professor Pedro Fernandes de Oliveira Neto agradeceu a 83 

presença de todos e deu por encerrada a reunião e, para constar, eu, 84 

Hilário Sousa de Oliveira, Secretário Executivo, lavrei a presente ata, cuja 85 

lista de presença segue em anexo, contendo vinte e três assinaturas, que 86 

depois de lida e achada conforme pelos presentes, segue assinada por 87 
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mim e pelo Senhor Vice-chefe do Departamento de Linguagens e 88 

Ciências Humanas - DLCH, Professor Pedro Fernandes de Oliveira Neto. 89 

 90 

 91 

          _____________________                           _______________________ 92 

        Pedro Fernandes de Oliveira Neto                    Hilário Sousa de Oliveira 93 

          Vice-Chefe de Departamento                                    Secretário Executivo 94 

 Campus Caraúbas/RN.                                    Campus Caraúbas/RN. 95 


