
ATA DA OCTOGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE COLEGIADO DO 

CURSO DE TEATRO – UFSJ. No dia nove de maio de dois mil e dezessete, às quatorze 

horas e trinta minutos, na sala 2.18 - REUNI II, do Campus Tancredo Neves, da 

Universidade Federal de São João Del Rei, reuniram-se os professores do curso de Teatro, 

Cláudio Alberto dos Santos,  André Luiz Lopes Magela, Claudia Mariza Braga e a 

representante estudantil  Maria Gabriela Pereira Lucenti. Após a aprovação da pauta, 

passou-se a discussão dos itens. ITEM 1: APROVAÇÃO DE ATAS ANTERIORES: - Foi 

aprovada e assinada a Ata  da octogésima quinta reunião do conselho de colegiado do 

Curso de Teatro; ITEM 2: REQUERIMENTOS DE ALUNOS: Foram DEFERIDOS os 

requerimentos dos alunos; Débora Cristina Trierweiler Cruz tem direito a 36h de IPA, 72h 

de IFSC, 36h ECT e 72h PA; Janaína Braga Trindade tem direito 108h de IFSC; Taís 

Caroline de Sousa tem direito a 200h de atividades complementares; Beatriz Freitas Nitoli 

Leme teve o pedido de regime especial aprovado pelo colegiado, ficando como 

responsabilidade da mesma a negociação com os professores quanto aos trabalhos a 

serem feitos no período; Willian Francisco de Paulo tem direito a 72h de FSC, podendo 

pedir 200h de atividades complementares; Maria Alice Cardoso teve o pedido de regime 

especial deferido pelo colegiado e a continuidade do afastamento; Mariana Barbosa Ladeira 

tem direito ao aproveitamento de 72h de IPA para IFSC; Sanderson Leal teve o pedido de 

equivalência de libras Bacharelado para TPET licenciatura deferido; Priscila Natany 

Resende tem direito a 72h de PA e 36h de ECT; Luiz Eduardo Prata Delgado teve o pedido 

já havia sido encaminhado; Julia Dusi Werneck tem direito a 108h de IPA, 72h de FSC e 

36h PA; Vanessa Auxiliadora de Oliveira tem direito a 72h de IFSC, 72h de PA(PCC) e 36h 

FSC(PCC); Samuel Leal tem direito a 72h de TPET Libras; Fernanda de  Faria Fontes tem 

direito as 5 disciplinas de 72h referentesp ao primeiro período .  ITEM 3: PROCESSOS DE 

ALUNOS: Foi DEFERIDO pelo colegiado  o processo  aluno Webert Robson de Sousa Silva 

de prorrogação do prazo de integralização.  ITEM 4: OUTROS ASSUNTOS; -Edital de 

monitoria: Será posteriormente discutido sobre uma melhor divulgação do edital de 

monitoria e sobre a avaliação de critérios; -Solicitação de cancelamento de disciplina: a 

aluna Suzana Lourenço De Araújo escreveu uma carta ao colegiado solicitando a exclusão 

de uma disciplina, por decisão do colegiado será consultada a lista de chamadas para 

avaliar a frequência da aluna para uma decisão posterior; ITEM 5: INFORMES: - O CA quer 

construir um fraldário no banheiro de deficientes do REUNI III, o colegiado endossa o 

pedido; O colegiado aprovou a mostra final de período , mas a decisão final cabe ao 

professor.  Nada mais havendo a tratar, às 17 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, Nove de maio  de dois 

mil e dezessete. 
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