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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE LINGUAGENS E 

CIÊNCIAS HUMANAS - DLCH DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE 

 

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, com início às 1 

treze horas e trinta minutos, na sala onze do bloco de aulas três, na sede 2 

do Campus da Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA, 3 

situada na Avenida Universitária “Leto Fernandes”, Sítio Esperança II, 4 

zona rural, nesta cidade de Caraúbas, aconteceu a quinta reunião 5 

ordinária do Departamento de Linguagens e Ciências Humanas. 6 

Estiveram presentes os professores: Simone Maria da Rocha, a qual 7 

presidiu a reunião, Cibele Naidhig de Souza, Cid Ivan da Costa 8 

Carvalho, Elaine Cristina Forte Ferreira, Eldio Pinto da Silva, 9 

Fernando da Silva Cordeiro, Francisco Ebson Gomes de Sousa, 10 

Gabrielle Leite dos Santos, Isabelle Pinheiro Fagundes, Izabela 11 

Apolinário da Costa, Jeová Araújo Rosa Filho, Jéssica Girlaine 12 

Guimarães Leal, João Batista Neves Ferreira, José Roberto Alves 13 

Barbosa, Leonildo Cerqueira Miranda, Liebert de Abreu Muniz, Lígia 14 

de Souza Leite, Maria Ghisleny de Paiva Brasil, Maria Márcia 15 

Fernandes de Azevedo, Niáscara Valesca do Nascimento Souza, 16 

Pedro Felipe Martins Pone e Pedro Fernandes de Oliveira Neto. 17 

Justificaram ausência os professores: Cícera Antoniele Cajazeiras da 18 

Silva, Francisco Vieira da Silva, Mário Gleisse das Chagas Martins e 19 

Vicente de Lima Neto. Verificada a existência quórum legal, a chefe do 20 

departamento, professora Simone Maria da Rocha, deu início à reunião 21 

agradecendo a presença de todos e apresentou a pauta para apreciação, 22 

com os seguintes pontos: primeiro ponto - apreciação e deliberação das 23 

justificativas de ausências; segundo ponto - apreciação e deliberação 24 

sobre a ata da 4ª Reunião Ordinária do DLCH do ano de 2019; terceiro 25 

ponto – apreciação e deliberação de Ad Referendum das ações de 26 

extensão; quarto ponto – apresentação da estrutura pedagógico-27 

organizacional da III Semana de Letras; quinto ponto – deliberação do 28 
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posicionamento do DLCH sobre o processo do prof. Marcelo Queiroz; 29 

sexto ponto - informes sobre a eleição para chefia do DLCH; sétimo 30 

ponto - informes e discussão sobre o posicionamento da 31 

direção/infraestrutura diante das demandas apresentadas pelo DLCH; 32 

oitavo ponto - Indicação de dois nomes para compor a comissão que irá 33 

elaborar o plano de qualificação docente 2020; e nono ponto - outras 34 

ocorrências. A pauta posta em discussão, onde a professora Lígia de 35 

Souza Leite solicitou que o quinto ponto de pauta, deliberação do 36 

posicionamento do DLCH sobre o processo do prof. Marcelo Queiroz, 37 

fosse discutido após as justificativas de ausência, haja vista a presença 38 

do docente interessado no ponto que iria se retirar após a discussão. 39 

Após alteração, a pauta foi posta em votação e aprovada por dezessete 40 

votos favoráveis, uma abstenção e nenhum voto contrário, ficando da 41 

seguinte forma: primeiro ponto - apreciação e deliberação das 42 

justificativas de ausências; segundo ponto - apreciação e deliberação 43 

sobre a ata da 4ª Reunião Ordinária do DLCH do ano de 2019; terceiro 44 

ponto - deliberação do posicionamento do DLCH sobre o processo do 45 

prof. Marcelo Queiroz; quarto ponto – apreciação e deliberação de Ad 46 

Referendum das ações de extensão; quinto ponto – apresentação da 47 

estrutura pedagógico-organizacional da III Semana de Letras; sexto 48 

ponto - informes sobre a eleição para chefia do DLCH; sétimo ponto - 49 

informes e discussão sobre o posicionamento da direção/infraestrutura 50 

diante das demandas apresentadas pelo DLCH; oitavo ponto - Indicação 51 

de dois nomes para compor a comissão que irá elaborar o plano de 52 

qualificação docente 2020; nono ponto - outras ocorrências. No primeiro 53 

ponto de pauta foram postas em votação as justificativas de ausência. 54 

Deliberação: aprovadas por unanimidade. No segundo ponto de pauta, 55 

a chefe do departamento colocou em votação a Ata da 56 

4ª Reunião Ordinária do DLCH do ano de 2019. Deliberação: aprovada 57 

por dezessete votos favoráveis, duas abstenções e nenhum voto 58 
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contrário. No terceiro ponto de pauta, a chefe do departamento proferiu 59 

que a direção do campus solicitou um posicionamento do departamento 60 

referente à solicitação de remoção do professor Marcelo Batista de 61 

Queiroz do Departamento de Ciências e Tecnologia do campus Caraúbas 62 

para o curso de Engenharia Química do Centro de Engenharia no campus 63 

Mossoró, haja vista a mudança da grade curricular do curso de C&T, 64 

conforme processo anexado à convocação. Após algumas falas, o 65 

processo de solicitação de remoção do professor foi posto em votação. 66 

Deliberação: negado por nove votos contrários, oito abstenções e cinco 67 

votos favoráveis. No quarto ponto de pauta, a chefe do departamento 68 

trouxe apreciação e deliberação de Ad Referendum das ações de 69 

extensão: Estudos Intermediários em Libras: ASMO e UFERSA na ação 70 

extensionista - Niáscara Valesca do Nascimento Souza; Tradução/versão 71 

de textos acadêmicos: compartilhando experiências de formação – Jeová 72 

Araújo Rosa Filho; Serviço de Apoio à Escrita Acadêmica (SAC) – Mário 73 

Gleisse das Chagas Martins; Shakespeare no cinema: uma introdução – 74 

Pedro Felipe Martins Pone; e Leitura literária em foco – Eldio Pinto da 75 

Silva. Deliberação: aprovadas por vinte votos favoráveis, uma abstenção 76 

e nenhum voto contrário. No quinto ponto de pauta, o professor 77 

Fernando da Silva Cordeiro apresentou a proposta da ação de extensão 78 

da III Semana de Letras, quanto à dimensão e as atividades a serem 79 

desenvolvidas. Em discussão, alguns docentes contribuíram com 80 

sugestões que serão discutidas pela comissão. No sexto ponto de 81 

pauta, a chefe do departamento informou que seu mandato na chefia do 82 

departamento finalizará no dia 22 de setembro de 2019, e que será 83 

realizada uma reunião extraordinária com ponto único para realizar a 84 

eleição em assembleia. Em discussão, ficou acordado que a reunião será 85 

no dia 15 de agosto de 2019, às nove horas e trinta minutos. No sétimo 86 

ponto de pauta, a chefe do departamento fez a leitura do e-mail da 87 

direção do campus em resposta às demandas apresentadas pelo DLCH, 88 
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em anexo. Com base na resposta, os docentes viram a necessidade de 89 

marcar uma reunião para que seja apresentadas proposições à direção 90 

do campus, a fim de sanar os problemas apresentados. No oitavo ponto 91 

de pauta, a chefe do departamento solicitou dois nomes para compor a 92 

comissão que irá elaborar o plano de qualificação docente 2020. Na 93 

oportunidade, se prontificaram os docentes Liebert de Abreu Muniz e 94 

Lígia de Souza Leite. Encerrando a ordem do dia e nada mais havendo a 95 

tratar, a Chefe do Departamento, Professora Simone Maria da Rocha 96 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião e, para 97 

constar, eu, Hilário Sousa de Oliveira, Secretário Executivo, lavrei a 98 

presente ata, cuja lista de presença segue em anexo, contendo vinte e 99 

duas assinaturas, que depois de lida e achada conforme pelos presentes, 100 

segue assinada por mim e pela Senhora Chefe do Departamento de 101 

Linguagens e Ciências Humanas - DLCH, Professora Simone Maria da 102 

Rocha. 103 

 104 

 105 

_______________________  _______________________                                                         106 

          Simone Maria da Rocha                             Hilário Sousa de Oliveira 107 

          Chefe do Departamento                                 Secretário Executivo 108 

   Campus Caraúbas/RN.                                Campus Caraúbas/RN. 109 


