
 ATA DA OCTAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE 
COLEGIADO DO CURSO DE TEATRO – UFSJ. No dia vinte e quatro 
de janeiro de dois mil e dezessete, as quatorze horas e trinta minutos, 
na sala 2.18 REUNI I do Campus Tancredo Neves, da Universidade 
Federal de São João Del Rei, reuniram - se os professores do curso 
de Teatro, Berilo Luigi Deiró Nosella, Cláudio Alberto dos Santos, 
Carina Maria Guimarães Moreira, André Luiz Lopes Magela, Claudia 
Mariza Braga e a aluna Maria Gabriela Lucenti. Após confirmação da 
existência de quórum, deu - se início à reunião. Após a aprovação da 
pauta, passou-se a discussão dos itens. ITEM 1: -REQUERIMENTOS 
ELETRÔNICOS DE ALUNOS: Foi APROVADO o requerimento 
eletrônico do aluno Samuel Gianasi Rodrigues sobre manutenção de 
vínculo da licenciatura. - ITEM 2: - PROCESSOS DE ALUNOS: Foi 
APROVADO o processo da aluna Priscila Silmara Moraes de Assis. 
Sobre a prorrogação do prazo de integralização para mais 2 semestres, 
2017/01 e 2017/02.  -ITEM 3: - REPOSIÇÃO 2016/02: Foi APROVADO 
avaliações a distância para alunos que estejam impossibilitados de 
assistir as aulas por ações formativas com compromissos previamente 
assumidos.  ITEM 4: - TRANCAMENTO UC 2016/02: - Foi 
APROVADO o trancamento de TCC. ITEM 5: -CRITÉRIOS PARA 
MONITORIA 2017/01: -1) O professor não ter tido bolsa no semestre 
anterior.  2) A unidade curricular ser prática.  3) Ter um maior numero 
de vagas. ITEM 6: - AGENDA DE REUNIÕES 2017: - Foi de comum 
acordo que as reuniões nos próximos semestre será do dia quatorze de 
fevereiro de dois mil e dezessete e com término em vinte e oito de 
novembro de dois mil e dezessete, situada a ausência do mês de julho 
devido período de férias. Essas reuniões se darão mensalmente e 
sempre na última terça- feira do mês. ITEM 7: - DATA 3ª ETAPA DE 
INSCRIÇÃO PERIÓDICA 2017/01: - Foi acordado que a inscrição 
presencial será nos dias 27/03/2017 e 28/03/2017 e a inscrição pelo 



sistema será no período de 03/04/2017 a 07/04/2017. ITEM 8: 
INFORMES E OUTROS ASSUNTOS: Foi APROVADA a troca de dia 
do professor substituto Tarcísio da disciplina IFSC- História do 
espetáculo: Teatro do século XVII ao XIX de terça feira para quarta 
feira. Foi APROVADO o afastamento dos professores Carina Maria 
Guimarães Moreira e Berilo Luigi Deiró Nosella. A minuta foi enviada 
aos alunos e professores para que dessem um retorno de sugestões 
até o dia 05/02/2017. Nada mais havendo a tratar, às 16:00 horas foi 
dada por encerrada a reunião, da qual eu, Gleicimara Garcia da Silva, 
secretária do curso de graduação em Teatro da Universidade Federal 
de São João Del Rei – UFSJ lavrei a presente ata que, após lida e 
aprovada, será assinada por todos os presentes. São João Del Rei, 
trinta de agosto de dois mil e dezesseis. 
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