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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE LINGUAGENS E 

CIÊNCIAS HUMANAS - DLCH DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE 
 

 

 

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, com início às 1 

quatorze horas e trinta minutos, na sala quatro do bloco de aulas três, na 2 

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

UFERSA, situada na Avenida Universitária “Leto Fernandes”, Sítio 4 

Esperança II, zona rural, nesta cidade de Caraúbas, aconteceu a oitava 5 

reunião ordinária do Departamento de Linguagens e Ciências Humanas. 6 

Estiveram presentes os professores: Cid Ivan da Costa Carvalho, o qual 7 

presidiu a reunião, Cibele Naidhig de Souza, Cícera Antoniele 8 

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

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

Sousa, Francisco Vieira da Silva, Gabrielle Leite dos Santos, Isabelle 11 

Pinheiro Fagundes, Izabela Apolinário da Costa, Jeová Araújo Rosa 12 

Filho, Jéssica Girlaine Guimarães Leal, João Batista Neves Ferreira, 13 

José Roberto Alves Barbosa, Katiene Rozy Santos do Nascimento, 14 

Leonildo Cerqueira Miranda, Liebert de Abreu Muniz, Maria Ghisleny 15 

de Paiva Brasil, Maria Márcia Fernandes de Azevedo, Mário Gleisse 16 

das Chagas Martins, Niáscara Valesca do Nascimento Souza, Pedro 17 

Felipe Martins Pone, Pedro Fernandes de Oliveira Neto, Simone 18 

Maria da Rocha, Vicente de Lima Neto e a representante discente Rita 19 

de Cássia Morais Dantas. Justificaram ausência as professoras: Lígia 20 

de Souza Leite e Luciana Dantas Mafra. Verificada a existência de 21 

quórum legal, o chefe do departamento, professor Cid Ivan da Costa 22 

Carvalho, deu início à reunião agradecendo a presença de todos e 23 

apresentou a pauta para apreciação, com os seguintes pontos: primeiro 24 

ponto - apreciação e deliberação das justificativas de ausências; 25 

segundo ponto - apreciação e deliberação sobre a ata da 26 

7ª Reunião Ordinária do DLCH do ano de 2019; terceiro ponto – 27 

apreciação e deliberação das alterações do Projeto Pedagógico do Curso 28 

de Letras Português; quarto ponto – apreciação e avaliação da sugestão 29 
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de minuta sobre a justificativa de ausência; quinto ponto – deliberação 30 

sobre projeto de extensão; sexto ponto - deliberação sobre grupo de 31 

pesquisa; sétimo ponto - Discussão e avaliação da III Semana de Letras; 32 

e oitavo ponto - outras ocorrências. A pauta foi posta em discussão, 33 

quando o professor Mário Gleisse das Chagas Martins solicitou a inclusão 34 

do seu processo de afastamento para pós-doutorado como ponto de 35 

pauta. Deliberação: aprovada com vinte votos favoráveis, duas 36 

abstenções e nenhum voto contrário. O professor Leonildo Cerqueira 37 

Miranda solicitou que fosse retirado do terceiro ponto de pauta o termo 38 

deliberação, pois o PPC já foi deliberado no colegiado de curso, e que a 39 

apreciação no departamento foi uma solicitação da PROGRAD. 40 

Deliberação: aprovada com dezenove votos favoráveis, três abstenções 41 

e nenhum voto contrário. Após aprovação das alterações a pauta ficou da 42 

seguinte forma: primeiro ponto - apreciação e deliberação das 43 

justificativas de ausências; segundo ponto - apreciação e deliberação 44 

sobre a ata da 7ª Reunião Ordinária do DLCH do ano de 2019; terceiro 45 

ponto – apreciação das alterações do Projeto Pedagógico do Curso de 46 

Letras Português; quarto ponto – apreciação e avaliação da sugestão de 47 

minuta sobre a justificativa de ausência; quinto ponto – deliberação 48 

sobre projeto de extensão; sexto ponto - deliberação sobre grupo de 49 

pesquisa; sétimo ponto - Discussão e avaliação da III Semana de Letras; 50 

oitavo ponto - apreciação e deliberação do processo de afastamento 51 

para pós-doutorado do professor Mário Gleisse das Chagas Martins; 52 

nono ponto - outras ocorrências. No primeiro ponto de pauta foram 53 

postas em votação as justificativas de ausência. Deliberação: aprovadas 54 

com dezenove votos favoráveis, três abstenções e nenhum voto contrário. 55 

No segundo ponto de pauta, o chefe do departamento colocou em 56 

votação a Ata da 7ª Reunião Ordinária do DLCH do ano de 2019. 57 

Deliberação: aprovada por dezesseis votos favoráveis, seis abstenções e 58 

nenhum voto contrário. No terceiro ponto de pauta, o chefe do 59 

departamento proferiu que a PROGRAD solicitou que o PPC do curso de 60 
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Letras Português passasse pela apreciação do departamento e que, de 61 

início, achou estranha essa solicitação, haja vista que os PPC dos demais 62 

cursos não passaram pela assembleia do departamento. Na 63 

oportunidade, a professora Cibele Naidhig de Souza informou que a 64 

motivação para as mudanças da matriz curricular foram as PPP. Na 65 

oportunidade, falou que as principais mudanças foram a extinção das 66 

disciplinas de PPP, acoplando as horas práticas em diferentes disciplinas 67 

teóricas e formulando a adequação de algumas disciplinas de produção 68 

textual acadêmica, acarretando assim, a redução do curso para quatro 69 

anos. A professora Simone Maria da Rocha falou que acredita que a 70 

orientação do PPC passar pelo departamento se dá pelas disciplinas de 71 

núcleo comum entre as licenciaturas. Em seguida, proferiu que em 72 

nenhum momento foi chamada para discutir sobre o acréscimo das horas 73 

práticas nas disciplinas de educação. Com isso, a professora Cibele 74 

Naidhig de Souza disse que a docente Luciana Dantas Mafra, 75 

representante do eixo de educação no NDE, ficou responsável pelo 76 

diálogo com as docentes da área. Por sua vez, a professora Simone 77 

Maria da Rocha falou que tentaram uma conversa formal, mas não foi 78 

realizada. A professora Katiene Rozy Santos do Nascimento proferiu que 79 

com essa mudança seria interessante que os cursos de Letras Inglês e 80 

Letras Libras revisassem seus PPC a fim de verificarem a possibilidade 81 

de adotarem a mesma metodologia. O professor Fernando da Silva 82 

Cordeiro falou que é importante discutir também a forma que as 83 

disciplinas estão sendo divididas. O chefe do departamento proferiu que 84 

no início do semestre 2020.1, antes da distribuição da carga horária, irá 85 

se reunir com os coordenadores de curso para ver essa demanda. Por 86 

fim, o professor Leonildo Cerqueira Miranda falou que em breve todos os 87 

cursos irão repensar seus PPC em virtude da resolução sobre a 88 

curricularização das extensões, que obriga a direcionar dez por cento da 89 

carga horária dos cursos de graduação para extensão. No quarto ponto 90 

de pauta, o chefe do departamento proferiu que foi encaminhada para o 91 
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departamento uma minuta sobre as justificativas de ausência para que 92 

seja discutida em assembleia. Na oportunidade, falou que essa discussão 93 

será realizada na próxima reunião, a fim de que sejam apresentadas 94 

proposições com base no documento enviado e nos critérios de 95 

justificativas já aprovados pelo departamento na segunda reunião 96 

ordinária do dia 7 de dezembro de 2017. No quinto ponto de pauta, o 97 

chefe do departamento apresentou o projeto de extensão I Oficinas de 98 

Dinâmicas de Libras, coordenado pelo professor João Batista Neves 99 

Ferreira. Posto em votação. Deliberação: aprovado por vinte e dois votos 100 

favoráveis, três abstenções e nenhum voto contrário. No sexto ponto de 101 

pauta, foi apresentado para apreciação e deliberação o grupo de 102 

pesquisa sobre Representações Sociais na Literatura, coordenado pelo 103 

professor Eldio Pinto da Silva. Posto em votação. Deliberação: aprovado 104 

por vinte e quatro votos favoráveis, uma abstenção e nenhum voto 105 

contrário.  No sétimo ponto de pauta, a palavra foi passada para a 106 

comissão organizadora da III Semana de Letras, momento em que 107 

avaliaram o evento de forma positiva, elencando uma maior participação 108 

dos discentes, participação da comunidade externa e diversidade nas 109 

atividades. Na oportunidade, pontuaram como pontos negativos a 110 

dificuldade dos dois recessos letivos e a ausência de alguns docentes no 111 

evento. Com isso, trouxeram para reflexão se todos os docentes 112 

sentiram-se contemplados quanto aos eixos temáticos, o que poderia ser 113 

pensado para próxima edição, bem como se o evento terá condições 114 

permanecer em frequência anual. Dado oportuno, os docentes 115 

parabenizaram a comissão organizadora, ressaltaram a adesão dos 116 

discentes, a grandeza dos trabalhos apresentados, como também o 117 

engajamento dos monitores. Na oportunidade, o professor Pedro Felipe 118 

Martins Pone trouxe dois pontos para reflexão, o primeiro no que 119 

concerne ao seu grupo de discussão que teve a participação de apenas 120 

quatro pessoas e o segundo sobre parte do grupo dos docentes não se 121 

sentirem contemplados na forma com que a Semana de Letras foi 122 
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estruturada. A professora Simone Maria da Rocha falou que houve uma 123 

discussão em reunião de forma democrática sobre os eixos de trabalhos, 124 

e que seria um equívoco falar que alguns docentes não participaram por 125 

não se sentirem contemplados. A professora acrescentou que o evento 126 

poderia ser expandido para nível regional.  O professor Leonildo 127 

Cerqueira Miranda disse que teve sua fala cerceada no momento em que 128 

propôs que fosse repensada uma questão específica do eixo de literatura. 129 

Na oportunidade, o professor Fernando da Silva Cordeiro, coordenador da 130 

semana de letras, falou que se alguns docentes não se sentiram 131 

contemplados, após a discussão, poderiam ter procurado a comissão em 132 

particular e falar do descontentamento. O professor Jeová Araújo Rosa 133 

Filho trouxe a reflexão de como a próxima comissão irá conduzir essa 134 

discussão, e ressaltou o esforço do professor Fernando da Silva Cordeiro 135 

em ser democrático nas escolhas dos eixos. No oitavo ponto de pauta, o 136 

chefe do departamento apresentou para apreciação e deliberação o 137 

processo de afastamento para pós-doutorado do professor Mário Gleisse 138 

das Chagas Martins. Na oportunidade, proferiu que o docente foi 139 

contemplado com uma bolsa Fulbright e, informou também, que o 140 

afastamento se dará pelos pares, uma vez que a professora Margarida irá 141 

assumir duas disciplinas durante o período do afastamento do docente, 142 

conforme declaração anexa ao processo. Na sequência, o processo foi 143 

posto em votação. Deliberação: aprovado por unanimidade. Em outras 144 

ocorrências, a professora Katiene Rozy Santos do Nascimento proferiu 145 

que no último dia 29 de outubro participou de uma reunião com a 146 

PROGRAD para falar sobre o Projeto Permanente de Desenvolvimento 147 

de Ações para Jovens e Adultos, sendo solicitada a participação dos 148 

cursos. De acordo com a proposta, os professores atuarão como 149 

formadores de tutores e os discentes serão tutores para atuarem na 150 

alfabetização de jovens e adultos. Após algumas falas, se prontificaram 151 

em participar do projeto os docentes Simone Maria da Rocha, Maria 152 

Ghisleny de Paiva Brasil, Francisco Ebson Gomes de Sousa, Gabrielle 153 
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Leite dos Santos e Isabelle Pinheiro Fagundes. A professora Cícera 154 

Antoniele Cajazeiras da Silva divulgou a realização do Simpósio de 155 

Estudos Literários, a acontecer nos dias 25 e 26 de novembro de 2019. O 156 

docente Francisco Ebson Gomes de Sousa aproveitou a oportunidade 157 

para divulgar o V Seminário de Ação Afirmativa, Diversidade e Inclusão 158 

Social – V SEADIS, que será realizado no período de 27 e 28 de 159 

novembro. O professor Felipe Martins Pone informou sobre os 160 

encaminhamentos da comissão instituída para discutir sobre os códigos 161 

de vaga que não foram implementados no curso de engenharia de 162 

materiais. Na oportunidade, solicitou que fosse encaminhada a real 163 

demanda do DLCH para a comissão. O chefe do departamento proferiu 164 

que ainda não encaminhou a solicitações de informações para alimentar a 165 

página do DLCH pelo fato de ainda estar resolvendo algumas questões 166 

com o secretário do departamento. Explicou que o transporte de 167 

equipamentos entre instituições só é possível através de convênio. Por 168 

fim, informou que os docentes afastados têm que fazer os PIDs e os 169 

RIDs, assim como os professores substitutos para deliberação na próxima 170 

assembleia. Encerrando a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o 171 

Chefe do Departamento, Professor Cid Ivan da Costa Carvalho agradeceu 172 

a presença de todos e deu por encerrada a reunião e, para constar, eu, 173 

Hilário Sousa de Oliveira, Secretário Executivo, lavrei a presente ata, cuja 174 

lista de presença segue em anexo, contendo vinte e sete assinaturas, que 175 

depois de lida e achada conforme pelos presentes, segue assinada por 176 

mim e pelo Senhor Chefe do Departamento de Linguagens e Ciências 177 

Humanas - DLCH, Professor Cid Ivan da Costa Carvalho. 178 

 179 
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