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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE LINGUAGENS E 

CIÊNCIAS HUMANAS - DLCH DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

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

quatorze horas, na sala um 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 segunda 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. 8 

Verificada a existência de quórum legal, a chefe do departamento deu 9 

início a reunião agradecendo a presença de todos e apresentou a pauta 10 

para apreciação, com os seguintes pontos: 1) Apreciação e deliberação 11 

das justificativas de ausência na reunião do DLCH; 2) Apreciação e 12 

deliberação da ata da primeira Reunião Ordinária do Departamento de 13 

Linguagens e Ciências Humanas – DLCH do ano de 2018; 3) Apreciação 14 

e deliberação dos processos de afastamento dos professores Diêgo 15 

César Leandro e Bruno Coriolano de Almeida Costa (Anexo); 4) 16 

Apreciação e deliberação dos projetos de extensão e pesquisa (anexos); 17 

5) Discussão dos pontos da reunião com a PROGRAD (18/03/18) - 18 

Estágios, Disciplinas Pedagógicas e Práticas Pedagógicas; 6) Discussão 19 

da problemática da evasão - reprovação/repetência; e Outras 20 

Ocorrências. Após apreciação a pauta é aprovada por unanimidade. No 21 

que concerne ao primeiro ponto de pauta, foram postas em votação as 22 

justificativas de ausência dos docentes – Bruno Coriolano de Almeida 23 

Costa, Carlos Roberto Rodrigues Barata Júnior e Lígia de Souza Leite. 24 

Deliberação: Aprovadas por unanimidade. Segundo ponto de pauta: A 25 

chefe do departamento apresentou a ata da primeira Reunião Ordinária 26 

do Departamento de Linguagens e Ciências Humanas – DLCH do ano 27 
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de 2018. Deliberação: Aprovada por unanimidade. Terceiro ponto de 28 

pauta: Em caráter de votação, a chefe do departamento trouxe para 29 

apreciação o processo de afastamento do professor Diêgo César 30 

Leandro. Deliberação: Aprovado por unanimidade. Em seguida, expôs o 31 

processo de afastamento do professor Bruno Coriolano. Deliberação: 32 

Aprovado por unanimidade, com ressalva de que o auto só fosse 33 

encaminhado com o surgimento de uma vaga para professor substituto, 34 

obedecendo ao plano de qualificação. Quarto ponto de pauta: A chefe 35 

do departamento elencou para apreciação os projetos de extensão e 36 

seus respectivos coordenadores: Curso de formação de instrutores de 37 

Libras – Língua Brasileira de Sinais – Izabela Apolinário da Costa; I 38 

Jornada de Educação Inclusiva da Ufersa Caraúbas: entre histórias, 39 

vivências e práticas de inclusão de pessoas com necessidades 40 

educacionais especiais – Simone Maria Rocha; Libras Avançado – 41 

Jéssica Girlaine Guimarães Leal; Libras Básico – Izabela Apolinário da 42 

Costa; Libras Intermediário – Mariane Linhares da Silva; Português para 43 

surdos: produções textuais para acesso ao ensino superior – Niáscara 44 

Valesca do Nascimento Souza; Sinalário em Libras da Ufersa: 45 

atualização de sinais para a comunidade surda norte rio grandense - 46 

Niáscara Valesca do Nascimento Souza; Ufersa para todos: libras em 47 

foco - Niáscara Valesca do Nascimento Souza; Inglês para todos no 48 

campus Caraúbas – Lígia de Souza Leite Moraes; Grupo Verbo 49 

Encarnado – Leonildo Cerqueira Miranda; e Texto e gramática: enfoque 50 

funcionalista no ensino de português  - Cibele Naidhig de Souza. Em 51 

seguida, os projetos foram postos em votação. Deliberação: Aprovados 52 

por unanimidade. Na oportunidade, a chefe do departamento apresentou 53 

o projeto de pesquisa Letramento acadêmico: fundamentos, práticos e 54 

identidades do professor Mário Gleisse das Chagas Martins. 55 

Deliberação: Aprovado por unanimidade. Quinto ponto de pauta: A 56 

chefe do departamento proferiu que mediante alguns questionamentos 57 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4766654E9
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feitos pela Prograd sobre o PPC do curso de Letras/Inglês, e haja vista a 58 

reformulação do PPC de Letras/Libras, viu a necessidade de marcar 59 

uma reunião com a pró-reitoria, estendida a todas os docentes, para 60 

discutirem sobre alguns pontos que geraram indagações, tais como as 61 

disciplinas que compreendem ao eixo pedagógico, estágios e ao 62 

percentual de extensão para os discentes. Na oportunidade, a chefe do 63 

departamento convidou todos os docentes para a referida reunião no dia 64 

15 de março de 2018, às 14h. Sexto ponto de pauta: A chefe do 65 

departamento proferiu que no semestre passado tiveram 217 66 

reprovações dentro de 51 componentes curriculares. E, ressaltou a 67 

importância de pensar de como será discutida essa problemática. Na 68 

oportunidade, a chefe do departamento apresentou a proposta da 69 

realização de um encontro pedagógico. Deliberação: Anuída por todos. 70 

Ainda em discussão, houve duas sugestões de datas para o encontro. A 71 

primeira da realização do encontro para o dia 02 de abril de 2018, às 72 

14h e a segunda para o dia 04 de abril de 2018, às 9h. Deliberação: A 73 

segunda proposta foi aprovada por 18 votos favoráveis. Outras 74 

Ocorrências: A chefe do departamento proferiu que solicitou uma 75 

reunião com coordenadora institucional, professora Socorro Batista para 76 

tratar de assuntos referentes ao PIBID, mas a docente reportou que 77 

haveria uma reunião do COMFOR e que fosse enviada uma 78 

representação do departamento. Ante o exposto, houve uma 79 

insatisfação de alguns docentes por não terem sido convocados para a 80 

referida reunião, haja vista sua importância para as licenciaturas. As 81 

professoras Katiene Rozy Santos do Nascimento e Elaine Cristina Forte 82 

Ferreira relataram que ao longo de suas coordenações de curso só 83 

foram convocada para apenas uma reunião. O professor Mário Gleisse 84 

das Chagas Martins informou que possivelmente no próximo mês estará 85 

aberto o edital de apoio a eventos e que seria importante formar uma 86 

comissão para que comecem a planejar e a propor atividades para a 87 
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semana de letras. Prontificaram-se a compor a comissão os docentes 88 

Jeová Araújo Rosa Filho, Jéssica Girlaine Guimarães Leal, Maria 89 

Ghisleny de Paiva Brasil, Cibele Naidhig de Souza, Mário Gleisse das 90 

Chagas Martins e Fernando da Silva Cordeiro.  A chefe do departamento 91 

questionou se os docentes teriam interesse de marcar uma reunião 92 

extraordinária para discutirem sobre a minuta de regime de trabalho, 93 

haja vista que tal questão ainda não havia sido discutida no centro. Em 94 

discussão, ficou acordada a sua realização para o dia 16 de março de 95 

2018, às 14h. No momento, foi levantada a possibilidade da realização 96 

da assembleia de centro na referida data. Neste caso, ocorrendo a 97 

assembleia, seria realizada uma reunião informal no dia 15 de março de 98 

2018, às 9h. O professor João Batista Neves Ferreira trouxe para a 99 

discussão a representação de professores e intérpretes surdos a fim de 100 

melhorar a comunicação entre as partes, e demostrou a insatisfação dos 101 

professores surdos na escolha do representante dos intérpretes, haja 102 

vista que o critério de escolha não havia sido esclarecido. A chefe do 103 

departamento proferiu que ocorreu uma reunião com a direção do 104 

câmpus, os docentes de letras/libras e os intérpretes para tratarem dos 105 

problemas de comunicação existentes. Ademais, informou que ficou 106 

acordado que cada grupo teria uma representação objetivando facilitar a 107 

comunicação. Em consulta realizada pela professora Simone Maria da 108 

Rocha aos docentes de libras, eles indicaram a professora Mariane 109 

Linhares da Silva para ser a porta voz representativa e, em seguida, os 110 

intérpretes se reuniram e escolheram sua representação. Em discussão, 111 

os docentes do curso de letras/libras demostraram a insatisfação quanto 112 

à escolha. Por sua vez, os intérpretes também se posicionaram. Após 113 

discussão, a chefe do departamento proferiu que entraria em contato 114 

com a direção do campus a fim de resolver essa situação. Encerrando a 115 

ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a Chefe do Departamento, 116 

professora Simone Maria da Rocha agradeceu a presença de todos e 117 
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deu por encerrada a reunião e, para constar, eu, Hilário Sousa de 118 

Oliveira, Secretário Executivo, lavrei a presente ata, cuja lista de 119 

presença segue em anexo, contendo vinte e oito assinaturas, que depois 120 

de lida e achada conforme pelos presentes, segue assinada por mim e 121 

pela Senhora Chefe do Departamento de Linguagens e Ciências 122 

Humanas - DLCH, Professora Simone Maria da Rocha. 123 

 124 

 125 

          _____________________                           _______________________ 126 

          Simone Maria da Rocha                                 Hilário Sousa de Oliveira 127 

          Chefe de Departamento                                    Secretário Executivo 128 

 Campus Caraúbas/RN.                                    Campus Caraúbas/RN. 129 


