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Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, com início às quinze horas1
e trinta minutos, na sala 302 do Bloco I do Centro de Artes, realizou-se a décima primeira2
reunião do Colegiado do Curso de Teatro-Licenciatura, sob a Coordenação do Prof. Paulo3
Gaiger, coordenador em exercício do Colegiado do Curso de Teatro. Estavam presentes4
os professores Adriano Moraes de Oliveira, Daniel Furtado Simões da Silva, Daniel Fraga,5
Davi Freire Giordano, Fernanda Vieira Fernandes, Gustavo Ângelo Dias, Laura Beatriz6
Backes, Maria Amélia Gimmler Netto, Ney Bruck e a professora recém empossada7
Andrisa Kemel Zanella, já lotada no Colegiado do Curso de Dança. A Prof.ª Fabiane8
Tejada não pôde se fazer presente devido as suas questões da campanha eleitoral para a9
Reitoria. Registre-se que as professoras Taís Ferreira e Moira Stein estão afastadas para10
o Doutorado e as professoras Marina de Oliveira e Vanessa Caldeira Leite estão em11
licença-maternidade. Constatando a existência de quórum, a Coordenadora iniciou a12
pauta do dia com os seguintes assuntos: 1. Apresentação da Professora Andrisa13
Zanella. O Prof. Paulo Gaiger apresentou e desejou boas vindas à Prof.ª Andrisa, na qual14
já se encontra lotada no Curso de Dança, porém devido sua área de atuação contemplar15
os dois cursos, a professora foi convidada para esta reunião a fim de ser apresentada aos16
colegas do Curso de Teatro. A Prof.ª Andrisa agradece a acolhida e se coloca a17
disposição do coletivo. 2. Grade de ofertas 2016-2. Após algumas deliberações e18
ajustes, ficou definida a grade de horários 2016-2, na qual segue em anexo nesta ata. 3.19
Informe sobre planilha do PROEQUIP. O Prof. Paulo Gaiger informou o colegiado de20
curso sobre o trâmite do pedido de equipamentos do PROEQUIP, ocorrido ad21
referendum, nos dias 02/06 e 06/06. O Prof. Adriano solicitou que ficasse registrado em22

ata que se posiciona contra a aquisição de equipamentos novos em função de que há23
uma grande quantidade de equipamentos adquiridos no período de 2008 a 2015 e que24
estão em processo de degradação por falta de uso por conta da precariedade do espaço25
físico e/ou pela ausência de espaço adequado para sua utilização. O professor Adriano26
esclareceu que se negou a assinar o documento de solicitação de equipamentos por27
entender que o colegiado não pode aceitar procedimentos administrativos, principalmente28
aqueles que envolvem uso de recurso público, sem o devido tempo de tramitação. 4.29
Processo de Progressão Funcional da Prof.ª Maria Amélia. A professora Maria Amélia30
relatou sobre outro problema envolvendo seu processo de progressão, demonstrando31
total insatisfação com os procedimentos necessários para o processo, já que existem dois32
sistemas que registram todas as atividades realizadas pelo docente e que, por motivo da33
professora ter sido substituta na época de 2012, não consta mais os registros das34
disciplinas ministradas neste período. A servidora Jordana Corrêa informou que existem35
registros de folhas de notas desta época e que auxiliaria a professora no que fosse36
necessário. O Prof. Adriano sugere que seja formulado um ato de repúdio onde todos os37
professores assinariam o documento e encaminhado à CPPD. A sugestão foi acatada por38
unanimidade. A referida professora protocolará novamente o processo de progressão39
funcional, desta vez anexando a comprovação das disciplinas que tiveram sob sua40
responsabilidade em 2012, a ata de colegiado desta reunião, a moção de repudia a ser41
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elaborada e assinada pelos membros do colegiado, bem como a ciência da Direção do42
CA e do Conselho do Centro a respeito das novas tramitações do processo. 5. Férias. Foi43
solicitado pelo professor Paulo Gaiger que os professores informassem ao Colegiado seu44
período de férias, a fim de organizar a substituição na Coordenação. 6. Oficina de Rua –45
Porto Alegre. O Prof. Paulo Gaiger informou que alguns alunos conseguiram vagas para46
participar da Oficina de Rua, em Porto Alegre. Com isso, faz-se necessário que algum47
professor acompanhe as atividades dos alunos no dia 22 de junho. O Prof. Gustavo48
aceitou a proposta. 7. Informes e outros assuntos. a) O Prof. Daniel informou que seu49
projeto de Pesquisa se apresentará dia 19 de junho as 19h no Tablado. b) O Prof. Daniel50
informou sobre seminário que se realizará dias 12 e 13 de setembro sobre a obra de Caio51
Fernando Abreu. c) o Prof. Daniel informou sobre reunião do Sistema Municipal de52
Cultura no dia 10 de junho. d) O Prof. Adriano expôs que não está vendo mais alternativas53
para orientação do aluno Rodolfo Furtado; sugere a troca de orientador passando então54
para a Prof.ª Laura. A Prof.ª Laura irá analisar o projeto e dará uma resposta definitiva em55
outra ocasião. e) O Prof. Daniel informa sobre o mesmo problema de orientação com o56
aluno Mário Ênio. f) O Prof. Adriano informou sobre o encerramento das disciplinas de57
Improvisação Teatral I e Interpretação, comentando o quanto foi proveitosa a58
concentração das disciplinas em final de semana. Sobre as atividades didático-59
pedagógicas em finais de semana o Prof. Adriano reitera problemas no que se refere à60
administração do espaço e informa que os servidores Ederson Pestana e Larissa Martins61
estão trabalhando sem condições adequadas de trabalho, o qual se encontra sem internet62
e em situação de insalubridade no espaço do Tablado; também registra sua insatisfação63
em relação à reserva de salas nos finais de semana não incluírem limpeza ou segurança64
do prédio. g) A Prof.ª Fernanda informou que o seminário do PIBID ocorre de 13 a 15 de65
junho; sobre a situação do PIBID, a professora expõe que de acordo com o novo sistema,66
para o cadastro de escolas neste, estas precisam ter uma nota IDEB mínima, significando67
que apenas uma única escola seria contemplada. Desta forma, a posição da UFPel em68
relação ao PIBID é que, caso esta portaria não for revogada, a UFPel se retirará do69
programa PIBID. h) O Prof. Ney convidou o coletivo para o grupo aberto “Psicosociologia70
e Artes”, com o tema de abuso e violência doméstica, cujos encontros são realizados às71
14h nas quartas feiras. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Paulo Gaiger, Coordenador72
em exercício do Curso de Teatro encerrou a reunião e eu, Jordana Corrêa, secretária do73
Colegiado, lavro a presente ata, que após lida e apreciada, será assinada por todos os74
presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx75


