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Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, com início às1
quatorze horas, na sala 302 do Bloco I do Centro de Artes, realizou-se a décima terceira2
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, Andrisa Kemel Zanella, Daniel Furtado5
Simões da Silva, Daniel Fraga de Castro, Davi Freire Giordano, Fabiane Tejada,6
Fernanda Vieira Fernandes, Gustavo Ângelo Dias, Laura Backes, Maria Amélia Gimmler7
Netto e Ney Bruck, além dos representantes discentes Marco Antônio Duarte, Samuel8
Pretto e Nicolas Beidacki. Registre-se que as professoras Taís Ferreira e Moira Stein9
estão afastadas para o Doutorado e as professoras Marina de Oliveira e Vanessa10
Caldeira Leite estão em licença-maternidade. Constatando a existência de quórum legal,11
o Coordenador iniciou a pauta do dia. 1. Recurso do Edital de Reopção, Reingresso e12
Transferência. O Prof. Paulo informou que o processo de Reopção, Reingresso e13
Transferência houve um recurso e pede deliberação do Colegiado. O Prof. Adriano sugere14
que estes processos sejam encaminhados para algum professor disponível colocar o15
parecer, para desonerar a Coordenação. O Prof. Paulo sugere a divulgação dos critérios16
de Reopção, Reingresso e Transferência no blog do curso, para que todos tenham17
acesso, sendo que estes critérios foram definidos pelo COCEPE. O Prof. Paulo faz a18
leitura do recurso da discente. O pedido foi negado pelo coletivo devido aos critérios19
definidos pelo COCEPE, de aproveitar pelo menos três disciplinas. 2. Formulário de20
Formação Livre e Formação Complementar. O Prof. Adriano apresentou o formulário21
de Formação Livre e Complementar, o qual os alunos preenchem com suas atividades,22
para formalizar tal tabela e constar em ata a modificação desta, adotada do Curso de23
Dança. 3. Blog do Curso. O Prof. Paulo sugere a disponibilização de atas das reuniões24
de Colegiado no blog do Curso, atendendo a uma das reivindicações dos alunos do25
OcupaTablado. 4. Substituição da Coordenação nas Férias. O Prof. Paulo pede ao26
coletivo a disponibilidade de algum colega para ficar como responsável pela Coordenação27
do Curso no período de 15 de julho a 13 de agosto, período de férias do Coordenador. O28
prof. Gustavo Dias se colocou a disposição. 5. Coordenação das Licenciaturas. O Prof.29
Ney solicita orientações a respeito da Coordenação de Licenciaturas, a qual a professora30
afastada Vanessa Caldeira Leite era a representante. A Prof.ª Maria Amélia sugere que o31
professor Ney encaminhe e-mail para a Prof.ª Vanessa solicitando estas orientações, que32
mesmo em licença-maternidade, se colocou disponível para dúvidas que viessem a surgir.33
6. UGR Centro de Artes. O Prof. Paulo apresentou a UGR do Centro de Artes, na qual os34
discentes da Ocupação solicitam transparência em relação aos valores gastos nos35
cursos. O Prof. Paulo diz que a tabela está disponível para todos os cidadãos. 7.36
Comissão para acompanhar ações da Infra Estrutura. Ficou definido o Prof. Daniel37
Furtado junto aos alunos Marco Antônio Duarte e Nicolas Beidacki para compor a38
comissão de articulações das pautas dos cursos de Teatro e Dança, representando o39
Curso de Teatro. 8. Congresso Centro de Artes. O Prof. Paulo informou que no dia 0140
de julho, das 17h as 19h, ocorrerá um fórum de discussões sobre possíveis temas e41
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definição de comissão organizadora para o 1º Congresso do Centro de Artes. Foi42
discutida a necessidade de uma articulação para a criação do Congresso. O Prof. Paulo43
destaca que seria uma excelente oportunidade para debater questões que envolvam mais44
de um curso do Centro de Artes, possibilitando soluções concretas e institucionais para45
demandas docentes e discentes. 9. Ocupação do Centro de Artes. Foi debatido46
juntamente com os representantes discentes a organização das aulas e oficinas. O prof.47
Adriano destacou que a definição de aula aberta tem sido pensada apenas do ponto de48
vista da frequência e não na questão dos métodos e abordagens. O discente marco49
Antônio propôs que fosse discutido sobre a aula aberta. O Prof. Daniel Furtado destaca a50
necessidade de diálogo sobre como serão as aulas, pois em determinados momentos os51
alunos se recusaram a dialogar sobre o tipo de aula que ocorreria. A Prof.ª Maria Amélia52
destacou que há duas formas que as aulas abertas tem sido pensada: uma seria a53
mesma aula que teria, porém aberta, e a outra seria oferecendo oficinas com outros54
conteúdos e formatos. Destacou também que esta semana é a mais relevante para lidar55
com o impasse da ocupação, e que portanto é natural que aconteçam desencontros;56
porém, tem ocorrido conflitos da parte de alguns alunos, utilizando linguagem imperativa,57
apontando que os professores devem fazer aulas abertas. O Prof. Paulo apontou que58
algumas das disciplinas são incompatíveis com o formato de aula aberta, já que estão59
encerrando um processo que vem sendo desenvolvido ao longo do semestre. Nada mais60
havendo a tratar, o Prof. Paulo Gaiger, Coordenador em exercício do Curso de Teatro61
encerrou a reunião e eu, Jordana Corrêa, secretária do Colegiado, lavro a presente ata,62
que após lida e apreciada, será assinada por todos os presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx63


