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Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, com início às1
dezesseis horas, na sala 205 do Bloco I do Centro de Artes, realizou-se a sétima reunião2
do Colegiado do Curso de Teatro-Licenciatura, sob a Coordenação da Prof.ª Maria Amélia3
Gimmler Netto, Coordenadora do Colegiado do Curso de Teatro. Estiveram presentes os4
professores Adriano Moraes de Oliveira, Daniel Furtado Simões da Silva, Fabiane Tejada5
da Silveira, Fernanda Vieira Fernandes, Marina de Oliveira, Ney Bruck, Paulo Gaiger,6
Vanessa Caldeira Leite, o representante discente Marco Antônio e o professor convidado7
Prof. Gustavo Dias. Constatada a existência de quórum legal, a Coordenadora deu início8
a pauta do dia. ITEM 01. Coordenação e Coordenação Adjunta 2016. A Prof.ª Maria9
Amélia relata sobre sua conversa, logo após seu retorno de férias, com o Prof. Paulo10
Gaiger, o qual estava engajado com vários assuntos em sua ausência. A Coordenadora11
aproveitou e informou ao Coordenador Adjunto sobre sua necessidade de sair da12
Coordenação para dedicar-se melhor ao processo seletivo para o Doutorado. O Prof.13
Paulo Gaiger foi totalmente compreensivo, e a partir desta data serão feitos os trâmites14
para que a troca de Coordenação e Coordenação Adjunta aconteça no mês de maio. O15
Prof. Daniel informou que está comprometido com várias atividades até o mês de16
setembro, e que antes disso é inviável assumir a Coordenação Adjunta do Curso. O Prof.17
Adriano expõe que não considera tão emergencial a posse de um Coordenador Adjunto,18
visto que o Prof. Paulo está, inclusive, já atuando como Coordenação. A Prof.ª Marina19
comenta sobre a atuação do Prof. Paulo nos últimos tempos, conseguindo assumir, a20
princípio, sem um adjunto. O Prof. Adriano diz que o Colegiado pode simplesmente apoiar21
a Coordenação, até definir a cargo de quem ficará a Coordenação Adjunta. Entretanto,22
mesmo que nesta data não se defina quem será o vice-coordenador do professor Paulo23
Gaiger, o colegiado já definiu, em conjunto e por unanimidade o nome do Prof. Paulo24
Gaiger para que seja dado início aos trâmites de troca de Coordenação de Curso. ITEM25
02. Coordenação PIBID. Ao encontro do pedido do item anterior, a Prof.ª Maria Amélia26
informou também sobre sua futura saída da Coordenação do PIBID, tanto dela quanto da27
Prof.ª Fabiane Tejada, que se retirará para atuar em campanha de votação da Reitoria,28
que ocorre ainda em 2016. Em relação a esta Coordenação, o Prof. Adriano e a Prof.ª29
Fernanda solicitam os documentos do projeto da área e da escola para checarem seu30
interesse. ITEM 03. Atuação do Prof. Gustavo junto ao Colegiado de Teatro. O Prof.31
Gustavo informou, após conversa com a Câmara de Ensino, sobre seu interesse em32
vincular-se ao Colegiado de Teatro. Informou ainda que, caso este fato ocorra, necessita33
de um tutor para seu estágio probatório. A Prof.ª Maria Amélia estranhou o pedido, já que34
foi discutido na mesma Câmara que é esta quem define o tutor e o Colegiado é35
independente desta tutoria. De qualquer forma, foi indicado o Prof. Paulo Gaiger para36
tutoria do Prof. Gustavo Dias. ITEM 04. Relatório de Afastamento para Doutorado das37
Prof.ªs Taís Ferreira e Moira Stein. Os relatórios de Doutorado de ambas as professoras38
foram aprovados pelo Colegiado do Curso. ITEM 05. Solicitação da Egressa Tatiana39
Duarte. A ex-aluna Tatiana Duarte entrou em contato com a Coordenação do Curso40
solicitando um espaço para ministrar aulas de Yoga gratuitas para a comunidade41
acadêmica e em geral. O pedido se deve a uma necessidade de estágio para sua42
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formação como instrutora de Yoga da Avadhutika Ananda Sushiila Acharya de Ananda43
Marga. A Prof.ª Marina expõe sua preocupação de quem seria a responsabilidade disso,44

já que o Curso não teria como arcar com espaço e nem como se responsabilizar pela45
atividade da ex-aluna. O Prof. Ney sugere que se abra um Projeto de Extensão para que46
a aluna possa realizar sua atividade junto ao Centro de Artes. O Colegiado entrará em47
contato com a ex-aluna para informar sobre a disponibilidade do Prof. Ney em encaminhar48
Projeto de Extensão. ITEM 06. Orientações de TCC. A Prof.ª Maria Amélia fez a leitura49
de um pedido de troca de orientador apresentado pelo aluno Cleverson Reis. Após50
algumas deliberações, ficou definido que o Colegiado aguardará o Prof. Substituto Davi51
para orientar o aluno em TCC 2. Enquanto isso, a Prof.ª Marina sugere que o aluno52
apresente um novo projeto de pesquisa para apresentar ao Colegiado. A Prof.ª Vanessa53
comenta que a aluna Taís Galindo deverá ser orientada por outro colega, tendo em vista54
seu período de licença maternidade. A Prof.ª Fabiane se dispôs, tendo em vista que a55
aluna ficará até o final de 2016 para finalizar seu TCC. ITEM 07. Teatro Esperança. A56
Prof.ª Maria Amélia aondou o grupo sobre possível interesse Curso de Teatro do em57
firmar convênio com o Teatro Esperança – da cidade de Jaguarão – tendo em vista que o58
Teatro é público, está reformado e ainda em fase de fomentação de sua programação59
artística e educativa. Foi sugerido pelo coletivo um contato interinstituicional. O Prof.60
Paulo sugere que talvez possa ser feito um vínculo político entre o Centro de Artes e a61
Secretária de Cultura. O Prof. Adriano questiona se o Teatro ofereceria algo para que62
fosse possível o deslocamento de estudantes ou projetos. ITEM 08. Auditório 2. O Prof.63
Paulo informa sobre a necessidade dos professores preverem atividades no Auditório 264
com urgência, pois este está sendo visto como auditório da Universidade, tendo em vista65
que o Auditório da FAEM, o qual ocorriam as formaturas, foi interditado. Isso significa que66
as formaturas que antes ocorriam lá, agora ocorrerão na Unidade do Centro de Artes.67
ITEM 09. Disciplinas Substituto Daniel Fraga. A Prof.ª Marina questiona sobre as68
disciplinas que serão ministradas pelo Prof. Daniel durante sua licença maternidade,69
sendo que o professor ficará apenas com Crítica Teatral, que possui 2 créditos, História70
do Teatro I, com 4 créditos, e TCC II, com 2 créditos. O Prof. Paulo sugere que a71
disciplina a qual está ministrando, Improvisação Teatral I, com 4 créditos, fechando então72
12 créditos para o substituto. ITEM 10. CAT. O representante discente Marco Antônio73
comentou sobre a Assembleia ocorrida na semana anterior, a qual compareceram apenas74
22 alunos, sendo a maioria Bixos. O aluno comentou sobre o esvaziamento das75
assembléias dos Centros Acadêmicos como um todo. Nada mais havendo a tratar, a76
Prof.ª Maria Amélia, Coordenadora do Curso de Teatro encerrou a reunião e eu, Jordana77
Corrêa, secretária deste Colegiado, lavro a presente ata, que após lida e apreciada, será78
assinada por todos os presentes.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx79


