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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE LINGUAGENS E 

CIÊNCIAS HUMANAS - DLCH DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, com início 1 

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

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

UFERSA, situada na Avenida Universitária, km um, Sítio Esperança II, 4 

zona rural, nesta cidade de Caraúbas, aconteceu a quarta 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. Verificada a existência de quórum legal, a chefe do departamento 9 

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

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

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

Apreciação e deliberação sobre a ata da 2ª Reunião Ordinária do DLCH 13 

do ano de 2018; 3) Apreciação e deliberação sobre a ata da 14 

3ª Reunião Ordinária do DLCH do ano de 2018; 4) Apreciação e 15 

deliberação do PIAD 2018.1 e RIAD 2017.2; 5) Apreciação e deliberação 16 

dos Projetos e eventos de extensão (anexos); 6) Apreciação e 17 

deliberação de projetos de extensão aprovados por Ad Referendum; 7) 18 

Orientações para Cadastro de Programa Geral de Componente 19 

Curricular 2018.1; 8) Concurso para intérprete nível D; e Outras 20 

Ocorrências. A pauta foi posta para apreciação, onde a chefe do 21 

departamento explicou que o ponto de pauta número seis teria que 22 

passar em assembleia, haja vista que o Ad Referendum tem validação 23 

de trinta dias. Em discussão, os docentes decidiram alterar o titulo do 24 

sexto ponto para apreciação e deliberação do Ad Referendum referente 25 

aos projetos de extensão. Após discussão, a pauta foi aprovada por 26 

unanimidade. No que concerne ao primeiro ponto de pauta, foram 27 
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postas em votação as justificativas de ausência dos docentes – Jeová 28 

Araújo Rosa Filho, Leonildo Cerqueira Miranda, Fernando da Silva 29 

Cordeiro, Eldio pinto da Silva, Lígia de Souza Leite e Luciana Dantas 30 

Mafra. Deliberação: aprovadas por unanimidade. Segundo ponto de 31 

pauta: A chefe do departamento apresentou a ata da segunda Reunião 32 

Ordinária do Departamento de Linguagens e Ciências Humanas – DLCH 33 

do ano de 2018. Deliberação: aprovada por (16) dezesseis votos 34 

favoráveis, (1) uma abstenção e nenhum voto contrário. Terceiro ponto 35 

de pauta: A chefe do departamento apresentou a ata da segunda 36 

Reunião Ordinária do Departamento de Linguagens e Ciências Humanas 37 

– DLCH do ano de 2018. Deliberação: aprovada por (16) dezesseis 38 

votos favoráveis, (1) uma abstenção e nenhum voto contrário. No que se 39 

refere ao quarto ponto de pauta, a chefe do departamento apresentou 40 

os PIAD’s 2018.1 e RIAD’s 2017.2, que foram entregues dentro do 41 

prazo, para apreciação e deliberação. Em discussão, a docente Isabelle 42 

Pinheiro Fagundes discorreu que se abstém da votação por não 43 

concordar com a maneira que a avaliação é realizada, e não se sente 44 

responsável por analisar o desempenho de seus colegas. O professor 45 

Mário Gleisse das Chagas Martins corroborou com a fala da professora 46 

Isabelle Pinheiro Fagundes e acrescentou que estão diante de uma 47 

situação bastante delicada, principalmente, no que concerne a legislação 48 

do trabalho e entende que os cargos de gestão é que possuem essa 49 

autonomia para deliberar sobre o exposto. O professor Pedro Felipe 50 

Martins Pone proferiu que se abstém devido os planos não serem 51 

condizentes com a realidade quando a carga horária é excedente. Em 52 

discussão, a chefe do departamento sugeriu que fosse montada uma 53 

comissão para elaborar uma proposta conforme a realidade do grupo, e 54 

encaminhá-la para outras instâncias. Após algumas falas, os PIAD’s 55 

2018.1 e RIAD’s 2017.2 foram postos em votação. Deliberação: 56 

aprovada por (11) votos favoráveis, (6) seis abstenções e nenhum voto 57 
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contrário. Partindo para o quinto ponto de pauta, a chefe do 58 

departamento apresentou, em regime de votação, os projeto e eventos 59 

de extensão e seus respectivos coordenadores: LIBRAS básico – 60 

Vanessa de Oliveira Carvalho Morais; LIBRAS para tod@s: uma 61 

proposta de inclusão – Isabelle Pinheiro Fagundes; e A Formação de 62 

Professores do Curso de Licenciatura em Letras/LIBRAS: o estágio 63 

como campo de produção de conhecimento - Vanessa de Oliveira 64 

Carvalho Morais; Deliberação: Aprovados por unanimidade. No sexto 65 

ponto de pauta, a chefe do departamento trouxe para apreciação e 66 

deliberação os projetos de extensão aprovados por Ad Referendum, e 67 

seus respectivos coordenadores: A arte poética: leitura de teoria literária 68 

no câmpus Caraúbas – Eldio Pinto da Silva; Curso de inglês para todos 69 

no câmpus Caraúbas - Lígia de Souza Morais; II Semana de Letras 70 

Ufersa  letras em sociedade: diálogos (im)pertinentes – Jeová Araújo 71 

Rosa Filho; e Curso de LIBRAS Avançado, Jéssica Girlaine Guimarães 72 

Leal. Deliberação: Aprovados por unanimidade. No que se refere ao 73 

sétimo ponto de pauta, a chefe do departamento informou que a 74 

PROGRAD solicitou que os docentes verificassem se suas disciplinas 75 

estavam cadastradas no SIGAA. E, solicitou que as coordenações de 76 

curso fizessem esse acompanhamento. No oitavo ponto de pauta, a 77 

professora Isabelle Pinheiro Fagundes propôs a abertura de concurso 78 

para os códigos de vagas de intérpretes libras de nível “D” ao invés de 79 

aproveitamento, haja vista que as realidades de algumas instituições 80 

diferem. Com isso, caso aprovada, seja encaminhada a solicitação para 81 

o Conselho de Centro. Após discussão, a chefe do departamento trouxe 82 

a proposta para votação. Deliberação: Aprovada por unanimidade. 83 

Outras Ocorrências. O professor Cid Ivan Costa Carvalho informou 84 

sobre a instituição do colegiado do curso de Letras/Português. A chefe 85 

do departamento comunicou que foi encaminhado um memorando à 86 

Prograd solicitando orientações sobre o procedimento a ser tomado 87 
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quanto a vice-coordenação do curso de Letras/Português. Na 88 

oportunidade, proferiu que a II segunda semana de letras foi 89 

contemplada com o apoio financeiro, conforme edital lançado pela 90 

PROEC.  As docentes Katiene Rozy Santos do Nascimento e Maria 91 

Ghisleny de Paiva Brasil informaram sobre o andamento do processo 92 

seletivo de discentes para atuarem no PIBID. O professor Mário Gleisse 93 

das Chagas Martins falou sobre a dificuldade da comunicação direta 94 

com os discentes, haja vista que sempre tem que recorrer às 95 

coordenações de cursos quando quer se dirigir alguma turma. Dado o 96 

exposto, solicitou que fosse criado um e-mail por turma, a fim de facilitar 97 

a comunicação. Encerrando a ordem do dia e nada mais havendo a 98 

tratar, a Chefe do Departamento, Professora Simone Maria da Rocha 99 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião e, para 100 

constar, eu, Hilário Sousa de Oliveira, Secretário Executivo, lavrei a 101 

presente ata, cuja lista de presença segue em anexo, vinte e uma 102 

assinaturas, que depois de lida e achada conforme pelos presentes, 103 

segue assinada por mim e pela Senhora Chefe do Departamento de 104 

Linguagens e Ciências Humanas - DLCH, Professora Simone Maria da 105 

Rocha. 106 

 107 

       108 

        _____________________                           _______________________ 109 

          Simone Maria da Rocha                                 Hilário Sousa de Oliveira 110 

          Chefe de Departamento                                    Secretário Executivo 111 
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