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Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, com início às1
quinze horas e trinta minutos, na sala 205 do Bloco I do Centro de Artes, realizou-se a2
décima reunião do Colegiado do Curso de Teatro-Licenciatura, sob a Coordenação da3
Prof.ª Maria Amélia Gimmler Netto, Coordenadora do Colegiado do Curso de Teatro.4
Estavam presentes os professores Adriano Moraes de Oliveira, Daniel Furtado Simões da5
Silva, Daniel Fraga, Davi Freire Giordano, Fernanda Vieira Fernandes, Gustavo Ângelo6
Dias, Laura Beatriz Backes, Maria Amélia Gimmler Netto, Ney Bruck, Paulo Gaiger.7
Registre-se que as professoras Taís Ferreira e Moira Stein estão afastadas para o8
Doutorado e as professoras Marina de Oliveira e Vanessa Caldeira Leite estão em9
licença-maternidade. Constatando a existência de quórum, a Coordenadora iniciou a10
pauta do dia com os seguintes assuntos: 1. Representação do Curso de Teatro na11
Coordenadoria das Licenciaturas. Ficou definida pelos presentes a representação do12
Prof. Ney Bruck junto à Coordenadoria de Licenciaturas. 2. Coordenação Adjunta do13
Curso de Teatro. Após algumas deliberações, ficou definido o Prof. Daniel Furtado14
Simões da Silva como Coordenador Adjunto do Curso de Teatro, auxiliando no trabalho15
junto à Coordenação do Prof. Paulo Gaiger. 3. Participação do Curso de Teatro no16
PIBID. A professora Fernanda Vieira Fernandes, coordenadora do PIBID Teatro,17
defendeu a permanência nas reuniões, dos coordenadores do PIBID como representante18
do curso de Teatro, dada a questão de que o curso não contará mais com coordenadores19
devido à redução de 29 para 20 coordenadores. Segundo as informações trazidas à20
reunião, para ter coordenador da área, o curso deverá contar com ao menos 20 alunos21
participantes, sendo que o curso de Teatro atualmente conta com 12. No entanto, foi22
apontada a necessidade de o curso de Teatro ter coordenador próprio, devido às23
especificidades da área e a necessidade de um acompanhamento especializado junto aos24
alunos. 4. Oferta de disciplinas para o semestre 2016-2. Foi apresentado pela25
Coordenação o quadro preliminar das disciplinas para o semestre 2016/2, juntamente26
com os professores que irão ministrá-las e os dias e horários. Também foi debatido sobre27
possibilidades de atribuição de disciplinas de Teatro e Dança para a professora Andrisa,28
convocada recentemente e que será oficialmente apresentada ao colegiado na reunião29
seguinte. Em relação ao semestre corrente, ficou decidido que o professor Davi Giordano30
assumirá a disciplina de Improvisação no lugar do professor Paulo Gaiger. 5. Orientação31
de TCC Cleverson Reis. O Prof. Adriano relatou sobre a leitura do Projeto de Pesquisa32
do aluno Cleverson. Expôs que a proposta do aluno é relatar sua experiência na escola a33
partir do programa Mais Educação e PIBID. Preocupa-se que o projeto está mal34
organizado e sugere que o aluno faça uma disciplina de apoio para montar novamente um35
projeto. A Prof.ª Fernanda compartilha da idéia do Prof. Adriano. A prof.ª Maria Amélia36
sugere que o prof. Gustavo, em sua disciplina de Metodologia, quando distribuir os alunos37
aos seus orientadores, já distribua Cleverson também. Porém, ao final, após algumas38
colocações, o Prof. Davi se colocou a disposição para orientar o aluno, o que foi aceito39
pelo coletivo. 6. Atribuição de orientador de TCC para a discente Melissa Velasques.40
Após debates sobre os possíveis orientadores, a orientação do Trabalho de Conclusão de41
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Curso da discente Melissa Vasques foi atribuída ao professor Daniel Fraga. Juntamente,42
foi discutida a necessidade de tornar oficial, através de portaria pela direção do Centro de43
Artes, as atribuiçoes de orientadores de TCC’s. 7. Informes e outros assuntos. a) Foi44
informado o desligamento da discente Tamara Nunes da Silva, por não ter conseguido45
aprovação no Edital de Cotas dos alunos por ingresso em L1 e L2, conforme apurado pela46
Universidade; b) A professora Maria Amélia Gimmler Netto apresentou a proposta do47
grupo Ói Nóis Aqui Traveiz de trazer o Projeto Circuito Conexões Para Uma Arte Pública48
para a cidade de Pelotas, o qual representaria uma contrapartida à carta de apoio do49
colegiado, a ser entregue à FAC e Unesco. O colegiado manifestou interesse em receber50
o projeto, concordando com o envio da carta de interesse. Nada mais havendo a tratar, a51
Prof.ª Maria Amélia, Coordenadora do Curso de Teatro encerrou a reunião e eu, Prof.52
Gustavo Ângelo Dias, lavro a presente ata, que após lida e apreciada, será assinada por53
todos os presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx54
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