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Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, com início às1
dez horas, na sala 205 do Centro de Artes, realizou-se a primeira reunião do Colegiado do2
Curso de Teatro-Licenciatura, sob a Coordenação do Prof. Paulo Jose Germany Gaiger,3
Coordenador Adjunto do Colegiado do Curso de Teatro. Estiveram presentes os4
professores Daniel Furtado Simões da Silva, Fabiane Tejada da Silveira, Fernanda Vieira5
Fernandes, Marina de Oliveira, Ney Bruck, Paulo Gaiger e Vanessa Caldeira Leite.6
Constatada a existência de quórum legal, o Coordenador deu início a pauta do dia. ITEM7
01. 400 anos da morte de Shakespeare. Os 400 anos da morte de Shakespeare foram8
tomados como uma oportunidade de trazer e compartilhar a obra do dramaturgo inglês às9
(e entre) diferentes disciplinas ao longo do ano de 2016; os docentes Fernanda10
Fernandes, Daniel Furtado, Ney Bruck e Paulo Gaiger ficaram de desenhar um Projeto de11
Ensino, teórico e plástico, sobre Shakespeare; ITEM 02. Inclusão de disciplinas. O12
professor Daniel Furtado manifestou a importância da inclusão, como disciplina opcional a13
ser oferecida a diferentes cursos do Centro de Artes, especialmente Teatro e Dança, a14
disciplina de Iluminação; Foram mencionados também os problemas, já identificados, de15
redação e leitura de boa parte dos estudantes. O Prof. Paulo Gaiger ficou de verificar,16
junto com a secretária Jordana Corrêa, as possíveis alternativas. ITEM 03. Recepção aos17
Calouros. A recepção dos calouros também foi discutida. Contudo, sem fechar questão a18
respeito de datas e da programação. A princípio, o Colegiado de Teatro irá receber os19
calouros nos dias 17 e 18 de março. O primeiro dia será reservado aos professores e, o20
segundo, ao Centro Acadêmico; O prof. Paulo ficou de entrar em contato com21
representantes do Centro Acadêmico de Teatro, bem como, com a Profa. Úrsula Silva,22
diretora do CEARTE a fim de verificar o plano da direção para a recepção dos calouros do23
CEARTE. Nada mais havendo a tratar, eu, Prof. Paulo Gaiger, Coordenador Adjunto do24
Curso de Teatro, lavro a presente ata, que será lida e assinada por todos os25
presentes.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx26


