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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE LINGUAGENS E 

CIÊNCIAS HUMANAS - DLCH DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE 

 

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezenove, com início às 1 

treze horas, na sala seis do bloco de aulas três, na sede do Campus da 2 

Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA, situada na Avenida 3 

Universitária “Leto Fernandes”, Sítio Esperança II, zona rural, nesta 4 

cidade de Caraúbas, aconteceu à terceira reunião ordinária do 5 

Departamento de Linguagens e Ciências Humanas. Estiveram presentes 6 

os professores: Simone Maria da Rocha Forte, a qual presidiu a reunião, 7 

Cibele Naidhig de Souza, Cid Ivan Costa Carvalho, Eldio Pinto da 8 

Silva, Fernando da Silva Cordeiro, Francisco Ebson Gomes de 9 

Sousa, Isabelle Pinheiro Fagundes, Izabela Apolinário da Costa, 10 

Jeová Araújo Rosa Filho, José Roberto Alves Barbosa, Leonildo 11 

Cerqueira Miranda, Liebert de Abreu Muniz, Lígia de Souza Leite, 12 

Maria Ghisleny de Paiva Brasil, Maria Márcia Fernandes de  13 

Azevedo, Niáscara Valesca do Nascimento Souza, Pedro Felipe 14 

Martins Pone, Pedro Fernandes de Oliveira Neto e Anderson de 15 

Souza. Justificaram ausência os professores: Gabrielle Leite dos Santos, 16 

João Batista Neves Ferreira, Vicente de Lima Neto, Elaine Cristina Forte 17 

Ferreira, Cícera Antoniela Cajazeiras da Silva, Francisco Vieira da Silva, 18 

Luciana Dantas Mafra e Mário Gleisse das Chagas Martins. Verificada a 19 

existência quórum legal, a chefe do departamento, professora Simone 20 

Maria da Rocha, deu início à reunião agradecendo a presença de todos e 21 

apresentou a pauta para apreciação, com os seguintes pontos: primeiro 22 

ponto - apreciação e deliberação das justificativas de ausências; 23 

segundo ponto - apreciação e deliberação sobre a ata da 24 

2ª Reunião Ordinária do DLCH do ano de 2019; terceiro ponto - 25 

deliberação de Ad Referendum dos cursos e eventos de extensão 26 

(anexos); quarto ponto - deliberação de Ad Referendum de Projeto de 27 
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pesquisa (anexo); quinto ponto - apreciação e deliberação de projetos de 28 

pesquisa (anexos);  sexto ponto - apreciação e deliberação do processo 29 

de afastamento do professor Fernando da Silva Cordeiro; sétimo ponto - 30 

deliberação representação do DLCH no Conselho do CMC; oitavo ponto 31 

- apreciação e deliberação da carga horária dos docentes do DLCH para 32 

o semestre 2019.1; nono ponto - apresentação da proposta de Empresa 33 

Jr. do curso de Letras Inglês;  e décimo ponto - outras ocorrências. A 34 

pauta foi posta em discussão, onde a chefe do departamento solicitou que 35 

o sexto ponto de pauta, apreciação e deliberação do processo de 36 

afastamento do professor Fernando da Silva Cordeiro fosse discutido 37 

após as justificativas de ausência, haja vista que o docente interessado 38 

teria que se retirar da reunião. Após alteração a pauta foi posta em 39 

votação e aprovada por unanimidade, ficando da seguinte forma: 40 

primeiro ponto - apreciação e deliberação das justificativas de 41 

ausências; segundo ponto - apreciação e deliberação do processo de 42 

afastamento do professor Fernando da Silva Cordeiro; terceiro ponto - 43 

apreciação e deliberação sobre a ata da 2ª Reunião Ordinária do DLCH 44 

do ano de 2019; quarto ponto - deliberação de Ad Referendum dos 45 

cursos e eventos de extensão (anexos); quinto ponto - deliberação 46 

de Ad Referendum de Projeto de pesquisa (anexo); sexto ponto - 47 

apreciação e deliberação de projetos de pesquisa (anexos);  sétimo 48 

ponto - deliberação representação do DLCH no Conselho do 49 

CMC; oitavo ponto - apreciação e deliberação da carga horária dos 50 

docentes do DLCH para o semestre 2019.1; nono ponto - apresentação 51 

da proposta de Empresa Jr. do curso de Letras Inglês;  e décimo ponto - 52 

outras ocorrências. No primeiro ponto de pauta foram postas em 53 

votação as justificativas de ausência. Deliberação: aprovadas por 54 

unanimidade. No segundo ponto de pauta, a chefe do departamento 55 

colocou em votação o processo de afastamento do professor Fernando da 56 

Silva Cordeiro. Deliberação: Aprovado por unanimidade, com a ressalva 57 
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do afastamento com a previsão de substituição do docente. No terceiro 58 

ponto de pauta, a chefe do departamento colocou em votação a Ata da 59 

2ª Reunião Ordinária do DLCH do ano de 2019. Deliberação: aprovada 60 

por (14) quatorze votos favoráveis, (3) três abstenções e nenhum voto 61 

contrário. No quarto ponto de pauta, a chefe do departamento trouxe 62 

para apreciação e deliberação os cursos e eventos de extensão 63 

aprovados por Ad Referendum: LIBRAS intermediário – Maria Márcia 64 

Fernandes de Azevedo; Tópicos de gramática normativa -  Leonildo 65 

Cerqueira Miranda; Spell Júnior assessoria em língua inglesa – Jeová 66 

Araújo Rosa Filho; Extensão em leitura da épica homérica II – Liebert de 67 

Abreu Muniz; Aprendendo a escrever em LIBRAS: da sinalização à escrita 68 

de sinais pelo sistema sign writig – Francisco Ebson Gomes Sousa; 69 

Ensino de Língua Brasileira de Sinais para alunos ouvintes de escolas 70 

públicas – Maria Márcia Fernandes de Azevedo; III Semana de Letras: ser 71 

de linguagem – Fernando da Silva Cordeiro; Colóquio de práticas de 72 

linguagem: visão do Ensino fundamental – Anos finais – na BNCC na área 73 

de Língua portuguesa – Eldio Pinto da Silva; Língua Brasileira de Sinais 74 

(LIBRAS) em contexto -  Izabela Apolinário da Costa; I encontro de 75 

extensão (campus Caraúbas): fortalecer, expandir, transformar – Liebert 76 

de Abreu Muniz; Por que estudar literatura? Módulo 1 - Eldio Pinto da 77 

Silva; e Introdução ao grego antigo – Liebert de Abreu Muniz. 78 

Deliberação: Aprovados por unanimidade. No quinto ponto de pauta, a 79 

chefe do departamento trouxe para apreciação e deliberação o projeto de 80 

pesquisa aprovado por Ad Referendum: Letras LIBRAS no sertão 81 

potiguar: uma história que merece ser contada – Francisco Ebson Gomes 82 

de Sousa; Deliberação: Aprovado por unanimidade. Na sequência, 83 

apresentou os demais projetos de pesquisa para aprovação: Educação e 84 

saúde, escola e hospital: narrativas de crianças, familiares e professores 85 

– Simone Maria da Rocha; Estudos dos aspectos segmentais e 86 

suprassegmentais da fala na mesorregião do oeste potiguar – Cid Ivan 87 
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Costa Carvalho; Representações sociais na narrativa contemporânea – 88 

Eldio Pinto da Silva; O gênero exposto oral como objeto de ensino na 89 

educação básica – Elaine Cristina Forte Ferreira; Novos letramentos e o 90 

enquadramento crítico em ambiência digital – Vicente de Lima Neto; e 91 

Caminhos da narrativa literária: autorreflexividade e metaficção - Cícera 92 

Antoniele Cajazeiras da Silva. Deliberação: Aprovados por unanimidade. 93 

No sétimo ponto de pauta, a chefe do departamento proferiu que se faz 94 

necessário a indicação de um novo nome para representação do DLCH 95 

no Conselho do CMC, em virtude da professora Cibelle Naidhig de Souza, 96 

passar a ser representante do curso de letras/português por ter sido eleita 97 

como coordenadora da referida licenciatura. Na oportunidade, o professor 98 

Pedro Felipe Martins Pone se prontificou. Posto o nome do docente em 99 

votação. Deliberação: aprovado por unanimidade. No oitavo ponto de 100 

pauta, a chefe do departamento apresentou a carga horária dos docentes 101 

do DLCH para o semestre 2019.1. Após discussão e ajustes feitos, o 102 

horário foi posto em votação. Deliberação: aprovado por unanimidade. 103 

No nono ponto de pauta, o professor Jeová Araújo Rosa Filho proferiu 104 

sobre a criação da Empresa Jr. e de sua importância, ressaltando que a 105 

criação da empresa é uma iniciativa dos próprios discentes. Em outras 106 

ocorrências, o professor Leonildo Cerqueira de Miranda proferiu sobre a 107 

realização da ação de extensão que ocorrerá na praça da cidade de 108 

Caraúbas no dia 22 de maio de 2019, com a finalidade de socializar as 109 

ações desenvolvidas na Ufersa/Caraúbas, e solicitou a participação dos 110 

colegas para colaborarem como avaliadores dos trabalhos. Informou 111 

também sobre a realização do curso de tópicos de gramática normativa 112 

direcionado para os discentes das licenciaturas. A professora Simone 113 

Maria da Rocha falou sobre a importância do ato realizado no último dia 114 

15 em favor da educação. Na oportunidade, informou também que 115 

nenhum aluno se candidatou para representação discente nas 116 

assembleias departamental, mas que o DCE continuará dando 117 
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encaminhamento para a escolha de um nome. Proferiu que está 118 

desenvolvendo um trabalho em parceria com a secretaria de educação 119 

municipal na inclusão dos alunos da região que são caracterizados com 120 

altas habilidades, a busca de inseri-los nas ações de extensão do 121 

campus. E por fim, socializou que a professora Cibele Naidhig de Souza e 122 

o professor Liebert de Abreu Muniz foram eleitos a coordenadora e vice-123 

coordenador, respectivamente, do curso de letras/português. Na 124 

oportunidade, falou da importância da professora Elaine Cristina Forte 125 

Ferreira na construção do curso de letras/português junto aos professores 126 

Vicente de Lima Neto e Pedro Fernandes de Oliveira Neto. E ressaltou o 127 

trabalho da docente quanto à condução do curso, haja vista que foi um 128 

mandato de muitos desafios tanto no campo profissional quanto no 129 

pessoal, e agradeceu a professora Cibele Naidhig de Souza que exercia a 130 

função de vice-coordenadora. Na oportunidade, a professora Cibele 131 

Naidhig de Souza agradeceu aos colegas pelos votos recebidos, e 132 

proferiu que está disposta a dar continuidade ao trabalho já desenvolvido. 133 

O Professor Liebert de Abreu Muniz corroborou com a fala da professora 134 

Simone Maria da Rocha quanto à importância do trabalho realizado pela 135 

professora Elaine Cristina Forte Ferreira frente ao curso. E, por fim, o 136 

professor Jeová Araújo Rosa Filho falou que já está disponível a ficha 137 

catalográfica do caderno de resumos da II semana de letras. Encerrando 138 

a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a Chefe do Departamento, 139 

Professora Simone Maria da Rocha agradeceu a presença de todos e deu 140 

por encerrada a reunião e, para constar, eu, Hilário Sousa de Oliveira, 141 

Secretário Executivo, lavrei a presente ata, cuja lista de presença segue 142 

em anexo, contendo dezenove assinaturas, que depois de lida e achada 143 

conforme pelos presentes, segue assinada por mim e pela Senhora Chefe 144 

do Departamento de Linguagens e Ciências Humanas - DLCH, 145 

Professora Simone Maria da Rocha. 146 

 147 
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          _____________________                           _______________________ 148 

            Simone Maria da Rocha                                 Hilário Sousa de Oliveira 149 

         Chefe do Departamento                                 Secretário Executivo 150 

   Campus Caraúbas/RN.                                     Campus Caraúbas/RN. 151 


