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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 1 

LINGUAGENS E CIÊNCIAS HUMANAS DO ANO DE DOIS MIL E VINTE 2 

 3 
No sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, com início às 14 4 

horas, via plataforma de streaming meet do gmail, deu-se início à sexta reunião 5 

ordinária do Departamento de Linguagens e Ciências Humanas. Verificada a 6 

existência de quorum legal, conforme lista em arquivo anexo, o chefe do 7 

departamento, docente Cid Ivan Costa Carvalho, deu início à reunião saudando 8 

a todos, agradecendo as presenças. Os pontos de pauta: 1) Apreciação e 9 

deliberação das justificativas de ausências; 2) Apreciação e deliberação sobre 10 

as atas da 5ª Reunião Ordinária e 4ª Reunião Extraordinário do DLCH do ano 11 

de 2020; 3) Aprovação dos novos planos de curso das disciplinas dos DLCH; 4) 12 

Aprovação do projeto de extensão; 5) Outras ocorrências. A pauta foi aprovada 13 

por unanimidade. Foram aprovadas, por unanimidade, as justificativas de 14 

ausências referentes a esta reunião dos seguintes docentes: Cibele Naidhig de 15 

Souza; Maria Ghisleny de Paiva Brasil; Pedro Pone; Francisco Vieira da Silva; 16 

Simone Maria da Rocha; Katiene Nascimento e, referentes a reunião anterior: 17 

Cícera Antoniele Cajazeiras da Silva, Jéssica Girlaine Guimarâes Leal; José 18 

Roberto Alves Barbosa; Pedro Fernandes Oliveira Neto; Simone Maria da 19 

Rocha. No segundo ponto de pauta foram aprovadas por onze votos, com dez 20 

abstenções, as atas da 5ª Reunião Ordinária e 4ª Reunião Extraordinário do 21 

DLCH do ano de 2020. Quanto ao terceiro ponto de pauta, sobre os planos de 22 

curso das disciplinas, o docente Cid Ivan Costa Carvalho esclareceu que não 23 

recebeu orientações precisas de como proceder no que se refere a resolução 24 

que trata do tema, informou ainda que os planos são especificamente para o 25 

retorno do semestre letivo 2020.1 e que a resolução pede que sejam 26 

aprovados pelo departamento, neste sentido o docente compartilhou na 27 

reunião os planos recebidos e em seguida submetidos à votação obtendo 28 

aprovação por dezoito votos, sendo que houve quatro abstenções. No quarto 29 

ponto de pauta foi aprovado por unanimidade o projeto de extensão da docente 30 

Niáscara Valesca do Nascimento Souza. Seguindo a reunião, no ponto outras 31 

ocorrências, o docente Fernando da Silva Cordeiro explanou sobre o “Ciclo de 32 
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Formação Discente” mencionado sua a importância para a comunidade 33 

acadêmica estabelecendo um espaço de diálogo. Quanto a realidade do ensino 34 

remoto o docente Francisco Ebson Gomes Sousa se dispôs a ajudar os demais 35 

docentes no uso de ferramentas, tecnologias e aspectos metodológicos. Ainda 36 

referente as outras ocorrências o professor Cid Ivan Costa Carvalho mencionou 37 

que conforme a resolução 003 do Consepe, de setembro deste ano, teriam que 38 

serem aprovados os PIDs e RIDs conforme resolução 012 de 2017, portanto 39 

para serem aprovados esses planos e relatórios docentes focou acordado entre 40 

os membros presentes uma reunião extraordinária no dia 19 de setembro. 41 

Assim, eu, Marcos Antônio da Silva, Assistente em Administração, lavrei a 42 

presente ata que será assinada por mim, pelo chefe do departamento que 43 

presidiu esta reunião e pelos demais presentes.  44 

 45 

_________________________                               _______________________ 46 

     Cid Ivan Costa Carvalho                                           Marcos Antônio da Silva   47 

           Chefe do DLCH                                           Assistente em Administração 48 


