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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE LINGUAGENS E 

CIÊNCIAS HUMANAS - DLCH DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezoito, com início às 1 

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

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

Avenida Universitária, km um, Sítio Esperança II, zona rural, nesta 4 

cidade de Caraúbas, aconteceu a terceira 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) Situação de 12 

Representação de professores e intérpretes; 3) Constituição de 13 

comissão para análise de ações de extensão do DLCH; 4) Apreciação e 14 

deliberação dos projetos de Extensão (anexo); 5) Constituição de 15 

Comissão para a criação de logomarca e/ou logotipo do Departamento 16 

de Linguagens e Ciências Humanas (DLCH); 6) Avaliação geral do 17 

semestre 2017.2; 7) Apreciação e deliberação do calendário 18 

de reuniões ordinárias do DLCH do ano de 2018; 8) Apreciação e 19 

deliberação de Projetos de Pesquisa do professor Leonildo Cerqueira; e 20 

Outras Ocorrências. A pauta foi posta em discussão, onde o professor 21 

Pedro Fernandes de Oliveira propôs que o assunto situação de 22 

representação de professores e intérpretes fosse discutido como último 23 

ponto de pauta, haja vista que o solicitante da discussão ainda não 24 

estava presente. Em regime de votação a proposta foi aprovada com 25 

(26) vinte e seis favoráveis, (1) uma abstenção e nenhum voto contrário. 26 
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Após alteração a pauta foi posta em votação e aprovada por (25) vinte e 27 

cinco votos favoráveis, (2) duas abstenções e nenhum voto contrário, 28 

ficando da seguinte forma: 1) Apreciação e deliberação das justificativas 29 

de ausência na reunião do DLCH; 2) Constituição de comissão para 30 

análise de ações de extensão do DLCH; 3) Apreciação e deliberação 31 

dos projetos de Extensão (anexo); 4) Constituição de Comissão para 32 

a criação de logomarca e/ou logotipo do Departamento de Linguagens e 33 

Ciências Humanas (DLCH); 5) Avaliação geral do semestre 2017.2; 6) 34 

Apreciação e deliberação do calendário de reuniões ordinárias do DLCH 35 

do ano de 2018; 7) Apreciação e deliberação de Projetos de Pesquisa do 36 

professor Leonildo Cerqueira; 8) Situação de Representação de 37 

professores e intérpretes; e Outras Ocorrências. No que concerne ao 38 

primeiro ponto de pauta, foram postas em votação as justificativas de 39 

ausência dos docentes – Bruno Coriolano de Almeida Costa, Lígia de 40 

Souza Leite e Luciana Dantas Mafra. Deliberação: aprovada por (26) 41 

vinte e seis votos favoráveis, (1) uma abstenção e nenhum voto 42 

contrário. Seguindo para segundo ponto de pauta, o professor Liebert 43 

de Abreu Muniz sugeriu que fosse criada uma comissão para uma 44 

análise prévia da submissão de projetos de extensão. Os docentes 45 

discutiram acerca da legalidade da constituição desta. O professor Mário 46 

Gleisse das Chagas Martins sugeriu que o ponto de pauta fosse retirado, 47 

a fim de buscar informações referentes ao amparo legal da constituição 48 

da mesma. A proposta foi posta em votação. Deliberação: aprovada por 49 

(23) vinte e três votos favoráveis, (4) quatro abstenções e nenhum voto 50 

contrário. Partindo para o terceiro ponto de pauta, a chefe do 51 

departamento apresentou, em regime de votação, o projeto de extensão 52 

Com a palavra, o pesquisador: contribuições à formação inicial e 53 

continuada dos professores da educação básica, do professor Fernando 54 

da Silva Cordeiro. Deliberação: Aprovado por unanimidade. No que se 55 

refere ao quarto ponto de pauta, a chefe do departamento trouxe para 56 
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discussão a constituição de uma comissão para a criação de logomarca 57 

e/ou logotipo do Departamento de Linguagens e Ciências Humanas 58 

(DLCH). Na oportunidade, foi discutido o amparo legal para a 59 

constituição dessa comissão, que deveria ser formada mediante a 60 

expedição de uma portaria para nomeação membros. Além disso, foi 61 

discutida a legalidade da elaboração de uma logo, haja vista que a 62 

instituição já possui uma. Após algumas falas houve três propostas:  63 

retirada do ponto de pauta para consequente verificação da viabilidade 64 

para a criação de uma logo; sugestão de nomes para a formação da 65 

comissão; e sugestões de nomes para incorporar a comissão da semana 66 

de letras, a fim de realizar o concurso da logotipo. Em caráter de 67 

votação, obteve-se o seguinte resultado: primeira proposta obteve (7) 68 

sete votos favoráveis; a segunda proposta (3) votos favoráveis, a 69 

terceira proposta (1) voto favorável e (11) abstenções. Deliberação: 70 

ficou instituída a retirada do ponto de pauta para verificar a viabilidade 71 

da criação da logo. No quinto ponto de pauta, os docentes fizeram uma 72 

avalição do semestre de forma otimista, identificaram como pontos 73 

positivos a instituição dos departamentos, gestão democrática e o 74 

engajamento dos docentes a fim de sanar as demandas de cunho 75 

administrativo dos cursos. Quanto aos pontos negativos, foram 76 

elencados a fragmentação do semestre, o que dificultou a consolidação 77 

das disciplinas e o surgimentos de demandas de caráter urgente vindas 78 

de Mossoró. No sexto ponto de pauta, a chefe do departamento 79 

apresentou o calendário de reuniões ordinárias do DLCH do ano de 80 

2018. O ponto não gerou discussão e foi posto em votação. 81 

Deliberação: aprovado por (21) vinte e um votos favoráveis, (4) quatro 82 

abstenções e nenhum voto contrário. No que se refere ao sétimo ponto 83 

de pauta, a chefe do departamento colocou em votação o projeto de 84 

pesquisa letramento literário: perspectivas para o ensino de literatura do 85 

professor Leonildo Cerqueira intitulado. Deliberação: aprovado por 86 
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unanimidade. No que concerne ao oitavo ponto, o professor João 87 

Batista Neves Ferreira solicitou a retirada da pauta, pois a situação já 88 

havia sido resolvida. Outras ocorrências. O professor Pedro Fernandes 89 

de Oliveira Neto falou sobre a importância de repensar sobre o uso da 90 

copa, haja vista que o espaço é de uso coletivo. Na oportunidade, 91 

proferiu que seu grupo de estudo em parceria com a UFRN está 92 

realizando o primeiro colóquio Saramaguiano, nos dias 14 e 15 de junho 93 

de 2018 em Natal. A chefe do departamento informou que a direção 94 

solicitou dois nomes para comissão do Comfor. Na oportunidade, se 95 

prontificaram os docentes Mario Gleisse das Chagas Martins e Elaine 96 

Cristina Forte Ferreira. A chefe do departamento trouxe a proposta da 97 

realização de uma semana pedagógica. Após discussão, ficou acordado 98 

que a semana seria realizada de 21 a 24 de maio de 2018, sendo que o 99 

último dia seria destinado às atividades com os discentes. Encerrando a 100 

ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a Chefe do Departamento, 101 

Professora Simone Maria da Rocha agradeceu a presença de todos e 102 

deu por encerrada a reunião e, para constar, eu, Hilário Sousa de 103 

Oliveira, Secretário Executivo, lavrei a presente ata, cuja lista de 104 

presença segue em anexo, vinte e oito assinaturas, que depois de lida e 105 

achada conforme pelos presentes, segue assinada por mim e pela 106 

Senhora Chefe do Departamento de Linguagens e Ciências Humanas - 107 

DLCH, Professora Simone Maria da Rocha. 108 

 109 

       110 

        _____________________                           _______________________ 111 

          Simone Maria da Rocha                                 Hilário Sousa de Oliveira 112 

          Chefe de Departamento                                    Secretário Executivo 113 
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