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Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, com início às quinze horas, na1
sala 302 do Bloco I do Centro de Artes, realizou-se a oitava reunião do Colegiado do2
Curso de Teatro-Licenciatura, sob a Coordenação da Prof.ª Maria Amélia Gimmler Netto,3
Coordenadora do Colegiado do Curso de Teatro. Estavam presentes os professores4
Fernanda Fernandes, Fabiane Tejada, Daniel Furtado, Gustavo Dias, Vanessa Caldeira5
Leite, Marina de Oliveira, Ney Bruck, Paulo Gaiger, Maria Amélia Gimmler Netto, Adriano6
Moraes e o discente Marco Antônio Duarte Silva.Na pauta foi tratado sobre (1) renovação7
de pedido de afastamento da professora Taís Ferreira; (2) Intercâmbio Internacional de8
estudantes; (3) eleição de um representante para a câmara de pesquisa; (4) Projetos de9
pesquisa e relatório final (5) Listas tríplices para indicação de professores aos cargos de10
Coordenação e Coordenação Adjunta. . 1. Comissão de Estágios: Sobre estágio11
estágios no ensino médio no colégio pelotense, a professora Fabiane Tejada apontou que12
os alunos apenas poderão começar o estágio daqui a duas semanas. Considerou-se13
outros colégios municipais que teriam ensino médio e também a possibilidade de realizá-14
los em colégios particulares. 2. Comissão de TCC: O calendário de TCC foi apresentado15
com as seguintes datas: 30 de maio: data para informar à Comissão de TCCs a16
composição das bancas, 13 de junho: entrega do TCC para a banca, 17 de junho a 1º de17
julho: realização das bancas, 11 de julho: entrega do TCC revisado, 18 de julho:18
encerramento das turmas por parte dos orientadores. 3. Prorrogação de prazo para19
afastamento da professora Tais Ferreira: afastamento para doutorado de 30 de20
setembro de 2016 (previsão inicial) por mais seis meses, até 31 de março de 2017. A21
professora enviou uma justificativa fundamentada dos orientadores, cronograma e22
relatório de atividades e informou que a banca de defesa seria marcada para a última23
semana de março. Estando a data apontada dentro do prazo de 4 anos previstos para24
realização do doutorado, o colegiado decidiu que concorda com a prorrogação, sendo25
possível que a professora assuma as atividades no primeiro semestre de 2017. O26
colegiado se compromete de que os alunos não serão prejudicados caso a chegada da27
professora, no final de março de 2017, seja realizada após o início do calendário28
acadêmico da UFPel, ainda a ser estabelecido para o ano de 2017. 4. Intercâmbio29
Internacional de Estudantes: debateu-se se o tutor ou o coordenador encainhariam o30
processo. A aluna Juliana Caroline propôs que a professora Maria Amélia, a professora31
Marina ou o professor Gustavo assumissem como tutor. A saída da aluna seria no32
primeiro semestre de 2017. Além da Juliana Caroline, os alunos Mário e Gregory também33
já manifestaram interesse em participar da seleção. Decidiu-se que os professores Marina34
e Gustavo ficarão responsáveis pela tutoria dos referidos alunos. 5. Banca de Concursos35
para Professor Efetivo: a professora Vanessa deu ciência ao colegiado sobre a portaria36
1402/2013 da Universidade Federal de Pelotas, a qual informa sobre gratificação por37
participação em cursos e concursos. A professora pediu também que fixar cadeiras e38
quadro branco na sala 101 e informou que pediria um quadro grande. 6. Sobre a39
disciplina EBOPP: informou-se que não há vagas suficiente para os alunos de teatro em40
turma específica apesar da solicitação feita pela Coordenação do Curso e debateu-se41
possibilidades de retirar a disciplina do curso ou substituí-la por uma disciplina que tenha42
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um professor disponível. Apontou-se a necessidade de informar melhor os alunos sobre o43
fato de que eles necessitam procurar a disciplina em outros cursos. 7. Câmara de44
Pesquisa: Em função do afastamento da professora Marina de Oliveira para licença de45
maternidade, para representante do colegiado do curso de teatro na Câmara de Pesquisa46
foi eleito o professor Gustavo Dias. 8. Projetos de Pesquisa: A professora Maria Amélia47
apresentou o relatório final do projeto Jogatina: jogo de aprendizagem, teatro pós-48
dramático e suas contribuições para o ensino do teatro. a professora também apresentou49
um novo projeto de pesquisa chamado composição de cenas e condução de grupo50
em processo colaborativo de criação teatral no51
"laboratório de dramaturgismo e direção rotativa”. A professora Fernanda Fernandes52
apresentou seu projeto de pesquisa que tem como título Poética, concepção e53
composição da escrita dramática no "Laboratório de dramaturgismo e direção rotativa". 9.54
Representante Discente: O alunos Marco Antônio tratou ainda sobre a Semana55
Acadêmica, apontando que os alunos que organizam o evento contataram convidados56
para ministrar oficinas mas ainda não contataram algum convidado para ministrar57
palestra, cuja temática seria formação do ator e arte-educador. Foi proposto que58
considerassem colegas de outra instituição para a palestra ou profissionais não-ligados à59
área acadêmica e também a possibilidade de o convidado participar de uma mesa ao60
invés de ministrar palestra. 10. Coordenação do curso: Foram definidas as duas listas61
tríplices com indicação de professores para os cargos de coordenação e coordenação62
adjunta do Curso de Teatro. Coordenação: Paulo Gaiger – 5 votos, Vanessa Caldeira63
Leite – 3 votos e Adriano Moraes de Oliveira - 2 votos. Coordenação adjunta: Daniel64
Furtado – 5 votos, Fernanda Fernandes – 3 votos e Fabiane Tejada – 2 votos. 11.65
Coordenação do PIBID Teatro: Informou-se que após reunião específica sobre as66
atividades do PIBID, realizada entre os professores Maria Amélia, Adriano e Fernanda, os67
dois últimos indicados em reunião anterior para assumir as atividades deste programa,68
decidiu-se que a professora Fernanda passa ser a coordenadora do PIBID – Teatro já no69
mês de abril de 2016. O professor Adriano colocou sobre sua indisponibilidade e70
incompatibilidade de horários para compartilhar as tarefas do programa. A professora71
Fernanda assume a escola e a área em caráter temporário, visto que já possui projeto de72
extensão nas terças-feiras de manhã, dia de reunião da Escola Félix da Cunha. A73
proposta é que a professora Andrisa, cuja contratação está tramitando, possa compor74
com Fernanda a coordenação do PIBID. Nada mais havendo a tratar, a Prof.ª Maria75
Amélia, Coordenadora do Curso de Teatro encerrou a reunião e lavra a presente ata, que76
após lida e apreciada, será assinada por todos os presentes. xxxxxxx77


