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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE LINGUAGENS E 

CIÊNCIAS HUMANAS - DLCH DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 
 

            Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, com início às 1 

quatorze horas, na sala quatro 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 cidade 4 

de Caraúbas, aconteceu a sétima 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 

6ª Reunião Ordinária do DLCH do ano de 2018; 3) Apreciação e 13 

deliberação do Ad Referedum relativo a indicação da docente Lígia de 14 

Souza Leite Moraes para compor comissão do Plano Qualificação Docente 15 

do CMC para o ano de 2019; 4) Apreciação e deliberação do processo de 16 

afastamento do docente Jeová Araújo Rosa Filho; 5)  Apreciação e 17 

deliberação dos RIAD 2018.1 e PIAD 2018.2; 6) Apreciação e deliberação 18 

de Projetos de extensão (anexo); 7)  Apreciação e deliberação da 19 

Resolução que cria normas sobre regime de trabalho e distribuição de 20 

carga horária de professor do Magistério Superior; e Outras ocorrências. 21 

 No que concerne ao primeiro ponto de pauta: foram postas em votação 22 

as justificativas de ausência dos docentes Luciana Dantas Mafra e Mário 23 

Gleisse das Chagas Martins. Deliberação: aprovadas unanimidade. 24 

Segundo ponto de pauta, a chefe do departamento apresentou a ata da 25 

sexta Reunião Ordinária do Departamento de Linguagens e Ciências 26 

Humanas – DLCH do ano de 2018. Deliberação: aprovada por dezoito 27 

votos favoráveis, duas abstenções e nenhum voto contrário.  Terceiro 28 
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ponto de pauta: a chefe do departamento apresentou para apreciação e 29 

deliberação do Ad Referedum relativo a indicação da docente Lígia de 30 

Souza Leite Moraes para compor comissão do Plano Qualificação Docente 31 

do CMC para o ano de 2019. Posta em votação. Deliberação: aprovado 32 

por unanimidade. Quarto ponto de pauta: a chefe do departamento 33 

apresentou em caráter de votação processo de afastamento do docente 34 

Jeová Araújo Rosa Filho. Deliberação: aprovado por unanimidade, com 35 

ressalva de que tenha um professor para substituí-lo. Quinto ponto de 36 

pauta: a chefe do departamento trouxe para apreciação e deliberação os 37 

RIAD 2018.1 e PIAD 2018.2. Postos em votação.  Deliberação: aprovados 38 

por unanimidade. Sexto ponto de pauta: a chefe do departamento 39 

apresentou para apreciação o projeto de extensão Curso Básico de 40 

LIBRAS, coordenado pela professora Izabela Apolinário da Costa. Aberta a 41 

discussão, o professor Liebert de Abreu Muniz sugeriu que fizesse a 42 

alteração de projeto para curso, haja vista que o mesmo apresenta 43 

características de um curso. Posto em votação com alteração. 44 

Deliberação: aprovado por vinte e dois votos favoráveis, uma abstenção e 45 

nenhum voto contrário. Sétimo ponto de pauta: os docentes discutiram 46 

acerca da Resolução que cria normas sobre regime de trabalho e 47 

distribuição de carga horária de professor do Magistério Superior. Após 48 

discussão, os docentes apresentaram algumas sugestões que seguem 49 

anexas a ata. Outras Ocorrências: o professor Jeová Araújo Rosa Filho 50 

informou que existe um documento compartilhado para que todos 51 

contribuam com as propostas temáticas da Segunda Semana de Letras. A 52 

professora Lígia de Souza Leite solicitou que os docentes das licenciaturas 53 

colaborassem com o projeto de extensão que irá submeter e que se trata 54 

de um perfil no instagram, intitulado como e-letras, com a finalidade de 55 

divulgar as atividades desenvolvidas pelas licenciaturas. A professora 56 

Niáscara Valesca do Nascimento Souza falou sobre a falta de café no 57 

bloco de professores II, e ressaltou que além dos professores os bolsistas 58 

também colaborassem com a compra deste, visto que participam do 59 
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consumo. Na oportunidade, a chefe do departamento informou que o café é 60 

fornecido pela instituição, e esporadicamente que dinheiro do caixa do 61 

departamento é retirado para a compra do item. A professora Niáscara 62 

Valesca do Nascimento Souza trouxe para discussão a dificuldade de 63 

espaço disponível para os bolsistas, haja vista que os espaços estão sendo 64 

ocupados pelos alunos do BCT. Em discussão, foi levantada a insatisfação 65 

de alguns docentes quanto a organização das salas. Com isso, a chefe do 66 

departamento sugeriu que uma equipe de professores organizassem os 67 

horários dos bolsistas e, sendo necessário, seria realizada a solicitação de 68 

espaço junto à infraestrutura. E que na próxima reunião poderia convidar a 69 

direção do campus para que essa demanda fosse apresentada novamente, 70 

como também o mau uso da copa pelos discentes nos finais de semana. 71 

Com isso, a professora Isabelle Pinheiro Fagundes ressaltou também o 72 

mau uso do banheiro feminino. O professor Fernando da Silva Cordeiro 73 

retomou a discussão acerca dos espaços para os bolsistas, sugerindo que 74 

a infraestrutura fizesse uma reorganização a fim de identificar quais 75 

projetos poderiam dividir o mesmo ambiente, haja vista que tem dias e 76 

horários que as salas estão desocupadas. O professor Vicente de Lima 77 

Neto sugeriu que alguém assumisse a responsabilidade de pensar a 78 

organização dessas salas, e que a proposta fosse apresentada ao 79 

professor Daniel na próxima reunião. Na oportunidade, se prontificaram os 80 

Professores Vicente de Lima Neto, Niáscara Valesca do Nascimento Souza 81 

e Eldio Pinto da Silva para realizarem essa organização. O professor 82 

Fernando da Silva Cordeiro falou sobre o círculo de palestras que será 83 

realizado na próxima semana, com a temática abordagens funcionalistas 84 

nos estudos linguísticos. Encerrando a ordem do dia e nada mais havendo 85 

a tratar, a Chefe do Departamento, Professora Simone Maria da Rocha 86 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião e, para 87 

constar, eu, Hilário Sousa de Oliveira, Secretário Executivo, lavrei a 88 

presente ata, cuja lista de presença segue em anexo, vinte e sete 89 

assinaturas, que depois de lida e achada conforme pelos presentes, segue 90 
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assinada por mim e pela Senhora Chefe do Departamento de Linguagens e 91 

Ciências Humanas - DLCH, Professora Simone Maria da Rocha. 92 

 93 

       94 

        _____________________                           _______________________ 95 

          Simone Maria da Rocha                                 Hilário Sousa de Oliveira 96 

          Chefe de Departamento                                    Secretário Executivo 97 

   Campus Caraúbas/RN.                                    Campus Caraúbas/RN. 98 

 99 


