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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE LINGUAGENS E 

CIÊNCIAS HUMANAS - DLCH DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 
 

         Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, com início às 1 

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

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

Universitária, km um, Sítio Esperança II, zona rural, nesta cidade de 4 

Caraúbas, aconteceu a sexta reunião ordinária do Departamento de 5 

Linguagens e Ciências Humanas – DLCH. A reunião foi convocada e 6 

coordenada pela docente Simone Maria da Rocha, chefe do Departamento 7 

de Linguagens e Ciências Humanas – DLCH. Verificada a existência de 8 

quórum legal, a chefe do departamento deu início a reunião agradecendo a 9 

presença de todos e apresentou a pauta para apreciação, com os 10 

seguintes pontos: 1) Apreciação e deliberação das justificativas de 11 

ausências; 2) Apreciação e deliberação sobre a ata da 12 

5ª Reunião Ordinária do DLCH do ano de 2018; 3) Boas vindas do 13 

semestre 2018.2 e avaliação do semestre 2018.1; 4) Apreciação e 14 

deliberação dos Projetos de extensão (anexos); 5) Apreciação e 15 

deliberação do Ad Referendum - projeto de pesquisa  aprovado pela chefia 16 

(anexo); 6) Apreciação e deliberação da carga horária docente (Referente 17 

ao ensino na graduação) para o semestre 2018.2, conforme orientação na 18 

Resolução CONSUNI/UFERSA 012/2017; 7)  Apresentação e deliberação 19 

da proposta de uma diretriz, referente ao peso para atividades docentes, 20 

pela comissão estabelecida na 5ª Reunião Ordinária com docentes do 21 

DLCH; e Outras ocorrências. A pauta foi posta em discussão, onde o 22 

professor Pedro Felipe Martins Pone solicitou a inclusão de um oitavo 23 

ponto de pauta, discussão sobre o uso de imagens nas aulas e da 24 

liberdade de Cátedra. Posta em votação. Deliberação: Aprovada por 25 

unanimidade. Após inclusão a pauta foi posta em votação e aprovada por 26 

unanimidade ficando da seguinte forma: 1) Apreciação e deliberação das 27 

justificativas de ausências; 2) Apreciação e deliberação sobre a ata da 28 
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5ª Reunião Ordinária do DLCH do ano de 2018; 3) Boas vindas do 29 

semestre 2018.2 e avaliação do semestre 2018.1; 4) Apreciação e 30 

deliberação dos Projetos de extensão (anexos); 5) Apreciação e 31 

deliberação do Ad Referendum - projeto de pesquisa  aprovado pela chefia 32 

(anexo); 6) Apreciação e deliberação da carga horária docente (Referente 33 

ao ensino na graduação) para o semestre 2018.2, conforme orientação na 34 

Resolução CONSUNI/UFERSA 012/2017; 7)  Apresentação e deliberação 35 

da proposta de uma diretriz, referente ao peso para atividades docentes, 36 

pela comissão estabelecida na 5ª Reunião Ordinária com docentes do 37 

DLCH; 8) Discussão sobre o uso de imagens nas aulas e da liberdade de 38 

Cátedra; e Outras ocorrências.  No que concerne ao primeiro ponto de 39 

pauta: foram postas em votação as justificativas de ausência dos docentes 40 

Luciana Dantas Mafra, Carlos Roberto Rodrigues Barata Júnior, Elaine 41 

Cristina Forte Ferreira, Cibele Naidhig de Souza e Vicente de Lima Neto. 42 

Deliberação: aprovadas por unanimidade. Segundo ponto de pauta, a 43 

chefe do departamento apresentou a ata da quinta Reunião Ordinária do 44 

Departamento de Linguagens e Ciências Humanas – DLCH do ano de 45 

2018. Deliberação: aprovada por unanimidade. Terceiro ponto de pauta, 46 

a chefe do departamento deu as boas vindas para mais um semestre que 47 

se inicia, e na sequência abriu espaço para que os docentes avaliassem o 48 

semestre 2018.1. Na oportunidade, os docentes avaliaram o semestre de 49 

forma positiva, pontuando a realização da segunda Semana de Letras, a 50 

avaliação do curso de letras inglês, obtendo nota máxima no conceito 51 

MEC, o empenho dos docentes e dos técnicos na avaliação do MEC, a 52 

implantação do PIBID e da residência pedagógica, a colação de grau da 53 

primeira turma de Libras, aprovação de do PPC dos cursos de 54 

Letras/Libras e Letras/Inglês, e a conquista de bolsas para pesquisa e 55 

extensão. Na oportunidade, foi falado sobre a importância de dar 56 

continuidade aos encontros pedagógicos. E, por fim, a chefe do 57 

departamento falou sobre a importância de repensar algumas práticas 58 

pedagógicas, em virtude do alto índice de reprovação dos discentes. 59 
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Quarto ponto de pauta: a chefe do departamento apresentou em regime 60 

de votação o projeto de extensão, Extensão em Leitura da Épica Homérica 61 

I, coordenado pelo professor Liebert de Abreu Muniz. Deliberação: 62 

aprovado por unanimidade. Quinto ponto de pauta: a chefe do 63 

departamento trouxe para apreciação e deliberação do Ad Referendum - 64 

projeto de pesquisa Educação, psicologia cognitiva e neurociência: três 65 

ciências que podem caminhar juntas, coordenado pela professora Lígia de 66 

Souza Leite. Posto em votação. Deliberação: aprovado por unanimidade. 67 

Sexto ponto de pauta: a chefe do departamento apresentou a carga 68 

horária docente para apreciação. Na oportunidade falou do afastamento do 69 

professor Carlos Roberto Rodrigues Barata Júnior e que irá se reunir com a 70 

coordenação do curso Letras/Inglês para discutir a distribuição das 71 

disciplinas do mesmo. E, informou que está aguardando a nomeação do 72 

professor de Letras/Libras. Após algumas falas a carga horária docente 73 

2018.2 foi posta em votação. Deliberação: aprovado por unanimidade. 74 

Sétimo ponto de pauta: O professor Fernando da Silva Cordeiro 75 

apresentou a proposta das diretrizes, referente ao peso para atividades 76 

docentes, pela comissão estabelecida na 5ª Reunião Ordinária com 77 

docentes do DLCH. Após algumas falas, foram levantadas duas 78 

proposições. A primeira da aprovação ou não do documento conforme 79 

exposta, e a segunda que o documento seja disponibilizado para o grupo a 80 

fim de que todos colaborem com a construção deste, e em seguida trazer 81 

para discussão em uma reunião específica. Posta as propostas em 82 

votação. Deliberação: a primeira proposta não foi aprovada, com dez 83 

votos contrários e nove abstenções e nenhum voto favorável. Com isso, a 84 

segunda proposição foi aprovada por dezesseis votos favoráveis, três 85 

abstenções e nenhum voto contrário. Oitavo ponto de pauta: os docentes 86 

discutiram sobre o uso de imagens nas aulas e da liberdade de Cátedra. O 87 

professor Pedro Felipe Martins Pone proferiu que essa discussão se deu 88 

devido ao pedido de uma deputada de Santa Catarina que solicitou que os 89 

alunos que compactuam ideologicamente com ela, filme seu professores 90 
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em sala de aula para ver se eles estão falando coisas doutrinadoras ou de 91 

esquerda. E, falou que seria interessante um posicionamento do 92 

departamento. O professor José Roberto Alves Barbosa propôs que 93 

buscassem um posicionamento da assessoria jurídica da universidade 94 

sobre o uso de imagens nas aulas e da liberdade de Cátedra. A proposta 95 

posta em votação. Deliberação: aprovado por unanimidade. Outras 96 

ocorrências: A professora Maria Ghisleny de Paiva Brasil discorreu que a 97 

visita do MEC para avaliação do curso de Letras/Libras será realizada de 98 

26 a 28 de novembro de 2018. E, solicitou aos docentes que ministraram 99 

disciplinas no curso de Letras/Libras entreguem seus currículos atualizados 100 

na secretaria das licenciaturas.  O professor Jeová Araújo Rosa Filho 101 

discorreu sobre a semana de letras do ano de 2019 e pediu que na próxima 102 

reunião departamental fosse definida uma nova comissão. A chefe do 103 

departamento parabenizou aos professores que estão indo participar do 104 

GELNE, principalmente pela participação significativa dos alunos, e ficou 105 

muito feliz por ter levado alguns discentes para participarem do Congresso 106 

Internacional de Pesquisa Autobiográfico em São Paulo. A professora 107 

Maria Ghisleny de Paiva Brasil ressaltou sobre seu grupo de estudo ter 108 

participado do ENEBAK. Encerrando a ordem do dia e nada mais havendo 109 

a tratar, a Chefe do Departamento, Professora Simone Maria da Rocha 110 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião e, para 111 

constar, eu, Hilário Sousa de Oliveira, Secretário Executivo, lavrei a 112 

presente ata, cuja lista de presença segue em anexo, vinte e quatro 113 

assinaturas, que depois de lida e achada conforme pelos presentes, segue 114 

assinada por mim e pela Senhora Chefe do Departamento de Linguagens e 115 

Ciências Humanas - DLCH, Professora Simone Maria da Rocha. 116 

       117 

        _____________________                           _______________________ 118 
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