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Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, com início às1
nove horas e trinta minutos, na sala 204 do Centro de Artes, realizou-se a terceira reunião2
do Colegiado do Curso de Teatro-Licenciatura, sob a Coordenação do Prof. Paulo Jose3
Germany Gaiger, Coordenador Adjunto do Colegiado do Curso de Teatro. Estiveram4
presentes os professores Adriano Moraes de Oliveira, Daniel Furtado Simões da Silva,5
Fabiane Tejada da Silveira, Fernanda Vieira Fernandes, Marina de Oliveira, Ney Bruck,6
Paulo Gaiger e Vanessa Caldeira Leite. Constatada a existência de quórum legal, o7
Coordenador deu início a pauta do dia. ITEM 01. 400 anos da morte de Shakespeare.8
Ficou definida a data de 03 (três) de março para reunião entre os professores que irão9
organizar o Projeto de Ensino com caráter teórico-prático relacionado aos 400 anos de10
Shakespeare. A Prof.ª Vanessa lembra o coletivo que abrirá seleção para monitores de11
projeto de ensino em breve. ITEM 02. Inclusão de disciplinas. O professor Paulo12
informou que sobre as disciplinas que o coletivo gostaria de incluir no PP, reuniu-se com a13
secretária do Colegiado, Jordana Corrêa, para consultar os trâmites necessários para tal.14
Assim, a disciplina de Técnicas de Leitura e Produção de Textos entrará como optativa na15
próxima reforma do PP, com 4créditos, na qual o professor Paulo, em contato com o16
Centro de Letras e Comunicação, informou-se que é possível solicitar vagas para o Curso17
de Teatro. Em relação à disciplina de Iluminação, o Prof. Daniel encaminhará a18
caracterização da disciplina para incluir no adendo ao PP. O mesmo ocorrerá com a19
disciplina de Corpo, Espaço e Visualidades, obrigatória do Curso de Dança, que passará20
a fazer parte da lista de disciplinas optativas. O Prof. Ney comenta sobre uma proposta21
que gostaria de fazer em relação a disciplina de Fundamentos Psicológicos da Educação,22
pois a ementa de sua disciplina está vinculada a FaE, e considera importante este23
desvinculo, no sentido de trabalhar com outroas propostas voltadas aos cursos do Centro24
de Artes, como por exemplo, trabalhar psicologia dos personagens. O Prof. Adriano25
comenta que esta proposta talvez seja uma outra disciplina que o Prof. Ney queira propor.26
As professoras Fabiane e Vanessa concordaram com o Prof. Adriano e acrescentaram a27
importância da disciplina de Fundamentos Psicológicos da Educação em relação às28
licenciaturas. O Prof. Paulo sugere que o Prof. Ney acrescente escritores que29
complementam a psicologia da educação em relação à proposta do Prof. Ney. A Prof.ª30
Marina expõe a importância de acrescentar todas as optativas possíveis na emenda ao31
PP, colocando todas ao mesmo tempo para não termos várias versões de PP com várias32
emendas. A Prof.ª Marina ainda colocou a importância de consultar os alunos em relação33
a estas optativas. O Prof. Daniel sugere instrumentalizar esta consulta discente. O Prof.34
Paulo expõe sua preocupação em relação ao tempo que isso pode demandar para35
somente após fazermos estas mudanças. A Prof.ª Vanessa sugeriu reunião para discutir36
planos de ensino, inclusive com nossas propostas de optativas. Ficou definida a data de37
15 (quinze) de março. ITEM 03. Recepção aos Calouros. Ficou definido que a Calourada38
será realizada no dia 17 de março, com a participação dos professores e de alguns39
egressos. O Prof. Paulo informou que a recepção da Unidade aos Calouros ainda está40
sem data definida. ITEM 04. Mudanças em professores responsáveis por disciplinas.41
A Prof.ª Vanessa informou as seguintes mudanças nas disciplinas: a Prof.ª Vanessa42



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

COLEGIADO DO CURSO DE TEATRO – LICENCIATURA

Coordenação do Curso de Teatro - Licenciatura
Rua Tamandaré nº. 275 - Fone 3921-1423

e-mail: teatro.ufpel@gmail.com

ministrará Pedagogia IV para as duas turmas e o seu substituto assumirá quando em sua43
licença maternidade. Uma das turmas de Pedagogia II será ministrada pelo efetivo de44
Pedagogia das Artes Cênicas. Em relação à disciplina de Fundamentos da Linguagem45
Teatral, será ministrada pelo professor substituto da professora Vanessa. ITEM 05.46
Informe sobre PDU. O Prof. Paulo relatou algumas discussões sobre a reunião com a47
Prof.ª Ursula, em relação ao Plano de Desenvolvimento da unidade. Foram comentados48
assuntos sobre infraestrutura. Alguns professores relataram que os problemas49
identificados em semestres anteriores vem se repetindo. O Prof. Adriano lembra que o50
responsável pela Administração dos Espaços no Centro de Artes é o servidor Paulo Brum.51
ITEM 06. Caso da aluna Viviane Famil. A Prof.ª Marina relatou o caso da aluna Viviane52
Famil Leite, a qual entrou em contato com a professora após o período de contagem das53
horas de formação livre e complementar, e que, inclusive, a listagem de formandos já54
havia sido enviada ao CRA. A Professora Marina relatou que tudo se resolveu e que a55
aluna se formará em 12 de março. Em relação a este tipo de acontecimento, a Prof.ª56
Marina sugere que a Comissão de Formação Livre e Complementar pontue já na57
disciplina de Projeto em Teatro I (TCC I), a importância de fazer esta contagem; e que58
sem ela, o aluno não se forma. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Paulo Gaiger,59
Coordenador Adjunto do Curso de Teatro encerrou a reunião e eu, Jordana Corrêa,60
secretária deste Colegiado, lavro a presente ata, que após lida e apreciada, será assinada61
por todos os presentes.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx62


