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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE LINGUAGENS E 

CIÊNCIAS HUMANAS - DLCH DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE 

 

Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e dezenove, com início 1 

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

Campus da Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA, 3 

situada na Avenida Universitária “Leto Fernandes”, Sítio Esperança II, 4 

zona rural, nesta cidade de Caraúbas, aconteceu a primeira reunião 5 

ordinária do Departamento de Linguagens e Ciências Humanas – DLCH 6 

do ano de 2019. A reunião foi convocada e coordenada pela docente 7 

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

Ciências Humanas – DLCH. Na abertura, a professora agradeceu a 9 

presença de todos e apresentou a pauta para apreciação, com os 10 

seguintes pontos: 1) Apreciação e deliberação das justificativas de 11 

ausências; 2) Apreciação e deliberação sobres a ata da 12 

1ª Reunião Ordinária do DLCH do ano de 2019; 3) Renovação do 13 

afastamento para doutorado do Diêgo Cesar Leandro (Letras/Inglês); 4) 14 

Aprovação de ação de extensão (Anexo); 5)  Reformulação da 15 

Comissão/Coordenação Semana de Letras 2019; e Outras ocorrências. 16 

A pauta posta em votação foi aprovada por unanimidade. No que 17 

concerne ao primeiro ponto de pauta, foram postas em votação as 18 

justificativas de ausência dos docentes Leonildo Cerqueira Miranda, 19 

Mariane Linhares da Silva e Jeová Araújo Rosa Filho. Deliberação: 20 

aprovadas por unanimidade. Segundo ponto de pauta, a chefe do 21 

departamento apresentou a ata da primeira reunião ordinária do 22 

Departamento de Linguagens e Ciências Humanas – DLCH do ano de 23 

2019. Deliberação: aprovada por unanimidade. Terceiro ponto de 24 

pauta foi exposto o processo de renovação do afastamento para 25 

doutorado do Professor Diêgo Cesar Leandro (Letras/Inglês). 26 

Deliberação: aprovado por unanimidade. No que se refere ao quarto 27 
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ponto de pauta, foi apresentado para apreciação e deliberação a ação 28 

de extensão Ensino de Língua Brasileira de sinais para alunos ouvintes 29 

de escolas públicas, coordenado pela professora Maria Márcia 30 

Fernandes de Azevedo. Em discussão, foi identificado que a professora 31 

Maria Márcia Fernandes de Azevedo estaria de férias no período 32 

proposto para a extensão. Mediante tal situação, a chefe do 33 

departamento sugeriu aprovar ação, com alteração na data de execução 34 

do curso. Posto em votação. Deliberação: aprovada por unanimidade. 35 

No quinto ponto de pauta, a professora Lígia de Souza Leite discorreu 36 

que em decorrência de complicações na sua gestação seria inviável sua 37 

permanência na comissão da III Semana de Letras. O professor 38 

Fernando da Silva Cordeiro, vice-coordenador do evento, se prontificou 39 

em ficar na coordenação até se reunir com os membros da comissão 40 

para uma reorganização. Na oportunidade, o professor Francisco Ebson 41 

Gomes de Sousa se dispôs em participar da comissão. Posto o nome do 42 

docente em votação. Deliberação: aprovada por unanimidade. Em 43 

Outras ocorrências, o professor Liebert de Abreu Muniz informou que a 44 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEC não irá financiar 45 

passagens e diárias para eventos de extensão. O professor Pedro Felipe 46 

Martins Pone discorreu que enviou um e-mail para o interdocentes 47 

relatando a situação de moscas no RU no período da noite.  Mas, 48 

infelizmente, não teve o apoio dos colegas como esperado. A chefe do 49 

departamento informou que fez uma solicitação de esclarecimento a 50 

direção do campus em virtude de duas situações que ocorreram nas 51 

últimas reuniões do centro. A primeira foi a indicação de um nome para 52 

compor o Comitê de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica 53 

(CPPGIT). Mas devido a visita do MEC foi inviável a realização desta. 54 

Mediante tal situação, a consulta foi realizada via e-mail, onde o 55 

professor Cid Ivan Costa Carvalho se dispôs em participar. Ainda 56 

ressaltou que entrou em contato com a assessoria do campus que 57 
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contatou a PROPPG, recebendo a orientação de que o nome do docente 58 

poderia ser indicado e homologado em assembleia posterior. Neste 59 

caso, a chefia informou também que encaminhou o nome do docente 60 

formalmente, e na reunião de centro foi citado que o DLCH não tinha 61 

feito o devido encaminhamento. Bem como, não tinha encaminhado as 62 

contribuições referente à minuta de carga horária docente. Com isso, 63 

solicitou ao diretor do campus uma retratação pública informando que as 64 

demandas solicitadas pelo centro foram atendidas. Na oportunidade, 65 

pediu aos representantes do departamento que nas reuniões de centro 66 

fossem mais efetivos quanto às deliberações deste. O professor Mário 67 

Gleisse das Chagas Martins proferiu que com relação a minuta não 68 

houve má fé das partes, apenas uma indução ao erro, haja vista que o 69 

documento tinha sido encaminhado na convocação da reunião. O 70 

professor Pedro Felipe Martins Pone sugeriu que as discussões destes 71 

documentos ocorressem primeiramente nos cursos. O professor Mário 72 

Gleisse das Chagas Martin proferiu que em alguns momentos as pautas 73 

não chegam em tempo hábil para que haja um debate prévio. E propôs 74 

que quando ocorresse essa situação, os coordenadores de curso 75 

lancem para suas bases os documentos com a finalidade de 76 

democratizar as informações. A professora Elaine Cristina Forte Ferreira 77 

trouxe para discussão, qual a concepção de grupo adotada pelo DLCH, 78 

em virtude da comemoração da nota de avaliação do curso de 79 

Letras/Libras pelo MEC que deixou alguns colegas de trabalho de fora. A 80 

professora Isabelle Pinheiro Fagundes falou que o evento foi organizado 81 

pelos próprios discentes, sendo uma comemoração realizada de última 82 

hora. A professora Maria Ghisleny de Paiva Brasil corroborou com a fala 83 

da docente, e ressaltou que compreende a insatisfação de alguns 84 

colegas quanto à comemoração não ter sido estendida aos demais, haja 85 

vista que por trás dessa conquista existe toda uma história. A chefe do 86 

departamento, por sua vez, parabenizou o curso de Letras/Libras pelo 87 
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resultado da avaliação do MEC. A professora Maria Ghisleny de Paiva 88 

Brasil informou que recebeu uma ouvidoria de um discente surdo, por 89 

estar se sentindo excluído pelos colegas da turma. Com isso, os 90 

docentes iniciaram uma discussão acerca de como lidar com essa 91 

situação. A chefe do departamento propôs que a semana pedagógica 92 

fosse realizada no início do próximo semestre, e informou que contará 93 

com a colaboração da psicóloga do campus.  Na oportunidade, foram 94 

apresentadas duas propostas de datas, sendo a primeira do professor 95 

José Roberto Alves Barbosa que sugeriu os dias 28 e 30 de abril ou 02 e 96 

03 de maio, que obteve dezesseis votos, e a segunda proposta do 97 

professor Pedro Felipe Martins Pone que sugeriu os dias 22 e 23 de 98 

abril, que obteve dois votos. Encerrando a ordem do dia e nada mais 99 

havendo a tratar, a Chefe do Departamento, Professora Simone Maria 100 

da Rocha agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião 101 

e, para constar, eu, Hilário Sousa de Oliveira, Secretário Executivo, 102 

lavrei a presente ata, cuja lista de presença segue em anexo, contendo 103 

vinte e cinco assinaturas, que depois de lida e achada conforme pelos 104 

presentes, segue assinada por mim e pela Senhora Chefe do 105 

Departamento de Linguagens e Ciências Humanas - DLCH, Professora 106 

Simone Maria da Rocha. 107 

          _____________________                           _______________________ 108 

            Simone Maria da Rocha                                 Hilário Sousa de Oliveira 109 

         Chefe do Departamento                                     Secretário Executivo 110 

 Campus Caraúbas/RN.                                     Campus Caraúbas/RN. 111 


