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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE LINGUAGENS E 

CIÊNCIAS HUMANAS - DLCH DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE 

 

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

às treze horas e trinta minutos, na sala de aulas seis do bloco de aulas 2 

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

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

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

ordinária do Departamento de Linguagens e Ciências Humanas – DLCH. 6 

A reunião foi convocada e coordenada pela docente Simone Maria da 7 

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

DLCH. Na abertura, a professora agradeceu a presença de todos e 9 

apresentou a pauta para apreciação com os seguintes pontos: 1) 10 

Apreciação da Ata da primeira reunião extraordinária do Departamento 11 

de Linguagens e Ciências Humanas - DLCH do ano de 2017; 2) 12 

Apreciação das justificativas de ausências; 3) Apreciação do calendário 13 

de reuniões do DLCH para o semestre 2017.2; 4) Apreciação e discussão 14 

dos critérios das justificativas de ausências apresentados pela comissão; 15 

5) Avaliação da Semana de Letras; 6) Apreciação dos PIAD e RIAD; 7) 16 

Apreciação da logo do DLCH; 8) Comissão para elaboração de 17 

calendário de eventos do semestre 2017.2; 9) Apreciação dos projetos de 18 

extensão e pesquisa apresentados ao DLCH; e 10) Outras ocorrências. A 19 

pauta posta em votação foi aprovada por unanimidade. No que concerne 20 

o primeiro ponto de pauta, a chefe do departamento Simone Maria da 21 

Rocha apresentou a ata da primeira reunião extraordinária 22 

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

2017 para apreciação.  A ata não gerou discussão e foi anuída por todos. 24 

Seguindo para o segundo ponto de pauta, a chefe do departamento 25 

elencou os docentes que justificaram suas ausências – Leonildo 26 

Cerqueira Miranda, Diêgo César Leandro e Katiene Rozy Santos do 27 
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Nascimento. Posta as justificativas em votação, foram aprovadas por 28 

unanimidade. Partindo para o terceiro ponto de pauta, a professora 29 

Simone Maria da Rocha apresentou para apreciação o calendário das 30 

reuniões ordinárias do DLCH para o semestre de 2017.2. Após discussão 31 

e ajustes feitos o calendário foi facultado por todos conforme anexo. 32 

Dirigindo para o quarto ponto de pauta, a chefe do departamento 33 

passou a palavra para a comissão que elaborou a proposta das 34 

justificativas de ausência de reunião. O docente Vicente de Lima Neto 35 

discorreu que a proposta elaborada pela comissão partiu de algumas 36 

resoluções já utilizadas pela instituição e abriu espaço para intervenções. 37 

Após discussão e ajustes feitos, os critérios de justificativas foram 38 

aprovados por unanimidade conforme anexo. Dando continuidade, a 39 

chefe do departamento solicitou que o ponto de pauta sete fosse 40 

apreciado antes do ponto de pauta cinco, sendo assim anuído por 41 

todos. No que concerne o sétimo ponto, a chefe do departamento 42 

apresentou duas propostas de logos para o departamento e em seguida 43 

abriu espaço para discussão. O professor Mario Gleisse das Chagas 44 

Martins propôs que fosse aberto um concurso inserido os discentes para 45 

a escolha da logo do DLCH. Em discussão foram lançadas duas 46 

propostas, a primeira de escolher uma das logos e a segunda abrir um 47 

concurso que envolvesse os discentes das licenciaturas. A primeira 48 

proposta obteve um voto, a segunda proposta obteve dezesseis votos e 49 

sete abstenções. No que se refere o quinto ponto de pauta a chefe do 50 

departamento repassou a palavra para a professora Elaine Cristina Forte 51 

Ferreira que proferiu o quão a semana de letras foi produtiva para todos 52 

os discentes e docentes envolvidos. Discorreu sobre as dificuldades 53 

financeiras para realização do evento. E, sentiu falta da colaboração de 54 

alguns docentes de outras licenciaturas já que o evento pertencia a todas 55 

as letras do câmpus Caraúbas. Na oportunidade, alguns docentes 56 

discorreram que não se envolveram nas atividades pois o calendário 57 



 

 

 

 

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 

 

estava bastante apertado. O professor Mario Gleisse das Chagas Martins 58 

ressaltou que a fala da professora Elaine Cristina Forte Ferreira não era 59 

de exigir uma justificativa, e sim de descontentamento. E, aproveitou a 60 

oportunidade para solicitar que fosse feita uma avaliação de como 61 

poderia melhorar, e que sentiu falta de propostas de trabalhos por parte 62 

dos colegas. O professor Cid Ivan Costa Carvalho propôs que a semana 63 

de letras fosse realizada no início do semestre, pois no final do semestre 64 

fica bastante complicado. A chefe do departamento falou que com a 65 

criação do departamento os eventos não são isolados, e é preciso criar 66 

eventos em conjunto para que não sejam criadas ilhas dentro dele. 67 

Ressaltou também, que é de extrema importância que a semana de 68 

letras tenha um engajamento de todos. O professor Carlos Roberto 69 

Rodrigues Barata Júnior sugeriu que fosse realizando um só evento 70 

abrangendo todos os demais eventos. Partindo para o sexto ponto de 71 

pauta, a chefe do departamento proferiu que alguns docentes não 72 

entregaram os PIADs e os RIADs e outros não organizaram direito as 73 

horas, e é preciso retornar para que façam as devidas correções. Aberta 74 

a discussão, alguns professores se posicionaram. Após discussão, ficou 75 

definido que será votada a aprovação dos PIADs e RIADs que foram 76 

apresentados, com ressalva de que os que precisam fazer algumas 77 

correções possam realizá-las a fim de que sejam assinados pela chefia 78 

do departamento sem passar novamente em assembleia. Posto votação, 79 

a proposta foi aprovada obtendo vinte e dois votos favoráveis e quatro 80 

abstenções. No que concerne o oitavo ponto de pauta, comissão para 81 

elaboração de calendário de eventos para o semestre 2017.2, os 82 

docentes Fernando da Silva Cordeiro, Gabrielle Leite dos Santos e 83 

Vanessa de Oliveira Carvalho se prontificaram em compor a comissão.  84 

Seguindo para o nono ponto de pauta, os projetos dos docentes Liebert 85 

de Abreu Muniz (Gêneros poéticos/literários e outros gêneros na 86 

literatura greco-latina), Maria Ghisleny de Paiva Brasil (Formação 87 
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continuada em colaboração: caminhos para a ressignificação das 88 

práticas pedagógicas) e Cícera Antoniela Cajazeiras (Cine Ufersa Letras: 89 

Ciências, arte e cultura e FRAME: desenvolvendo a linguagem 90 

cinematográfica) foram postos para apreciação, sendo aprovados por 91 

unanimidade. Em outras Ocorrências, o docente Cid Ivan Costa Carvalho 92 

informou que a Comissão Permanente de Avaliação (CPA), disponibilizou 93 

no Sigaa a avaliação institucional, que envolve os docentes, técnicos 94 

administrativos e discentes. Na oportunidade, ressaltou a importância da 95 

participação de todos.  A professora Isabelle Pinheiro Fagundes relatou 96 

que na última reunião com o diretor do câmpus foi discutido a respeito 97 

dos afastamentos para mestrado e doutorado. E, que ficou para decidir 98 

entre os departamentos de como seriam distribuídos as vagas para 99 

afastamento, se seriam divididas por departamentos ou se seria aberta a 100 

ampla concorrência para o câmpus. E, ressaltou que a discussão é 101 

bastante relevante para que o DCLH não seja prejudicado. A docente 102 

Luciana Dantas Mafra sugeriu que as discussões no conselho de centro 103 

fossem socializadas em reunião do departamento com os colegas. A 104 

chefe do departamento solicitou que fosse posto como ponto de pauta 105 

um momento para os representantes do departamento no conselho de 106 

centro, socializassem as discussões no início das reuniões do DCLH. A 107 

proposta foi anuída por todos. O professor Vicente de Lima Neto relatou 108 

sobre as leis municipais que foram instituídas nas cidades de Umarizal e 109 

Apodi referente à proibição de uma disciplina de ideologia de gênero. 110 

Após discussão, ficou acordado que será elaborada uma carta aberta de 111 

repúdio as duas prefeituras, que hajam atividades que envolvam a 112 

discussão com os discente, e que na próxima reunião a discussão será 113 

retomada para outros encaminhamentos. O professor Bruno Coriolano de 114 

Almeida Costa proferiu sobre a importância do departamento de se 115 

atentar para a política linguística, haja vista que a internacionalização 116 

desta politica poderá ser de responsabilidade do DLCH e informou que o 117 
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idiomas sem fronteiras tem um documento elaborado que será 118 

socializado com as licenciaturas para que hajam contribuições. A chefe 119 

do departamento informou que nos dias 11 e 12 de dezembro estará 120 

sendo realizado o SEMIC, e que é de extrema importância a participação 121 

de todos os bolsistas, e é preciso que seja pensada uma estratégia para 122 

que os discentes que participarem do evento não sejam prejudicados, 123 

haja vista a obrigatoriedade da participação. A professora Cibele Naidhig 124 

de Souza como uma das representantes do departamento no conselho 125 

de centro, socializou os encaminhamentos da última reunião. Na 126 

oportunidade a chefe do departamento solicitou a professora Cibele 127 

Naidhig de Souza que os encaminhamentos das reuniões do centro 128 

fossem repassados para a chefia do departamento. A professora Isabelle 129 

Pinheiro Fagundes proferiu em nome do curso de Letras/Libras 130 

agradecendo pela dedicação e profissionalismo da intérprete de libras 131 

Tânia Maria dos Santos Rocha que irá ser redistribuída para outra 132 

instituição e conclui ressaltando que irão sentir muita falta da intérprete. A 133 

chefia do departamento também corroborou a fala da professora Isabelle 134 

Pinheiro Fagundes. Na oportunidade intérprete de libras Tânia Maria dos 135 

Santos Rocha fez uso da palavra relatando sua trajetória na instituição e 136 

agradeceu a todos. Encerrando a ordem do dia e nada mais havendo a 137 

tratar, a Chefe do Departamento, Professora Simone Maria da Rocha 138 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião e, para 139 

constar, eu, Hilário Sousa de Oliveira, Secretário Executivo, lavrei a 140 

presente ata, cuja lista de presença segue em anexo, contendo vinte e 141 

quatro assinaturas, que depois de lida e achada conforme pelos 142 

presentes, segue assinada por mim e pela Senhora Chefe do 143 

Departamento de Linguagens e Ciências Humanas - DLCH, Professora 144 

Simone Maria da Rocha. 145 
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          _____________________                           _______________________ 148 

          Simone Maria da Rocha                                 Hilário Sousa de Oliveira 149 

          Chefe de Departamento                                    Secretário Executivo 150 

 Campus Caraúbas/RN.                                    Campus Caraúbas/RN. 151 


