
ATA DA OCTAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE COLEGIADO 

DO CURSO DE TEATRO – UFSJ. No dia vinte e sete de junho 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, Cláudio Alberto dos Santos, Marcelo Eduardo 

Rocco Gasperi, André Luiz Lopes Magela, Claudia Mariza Braga e a 

representante estudantil  Maria Gabriela Pereira 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: APROVAÇÃO DA ATA DA 87ª 

REUNIÃO DE COLEGIADO: Após correção do colegiado da ata, foi APROVADA 

e assinada a mesma. ITEM 2: REQUERIMENTOS ELETRÔNICOS DE 

ALUNOS: Foram DEFERIDOS os requerimentos eletrônicos de 

aproveitamentos e equivalências de disciplinas dos alunos. ITEM 3: 

PROCESSOS DE ALUNOS: - Foram APROVADOS os processos de 

prorrogação de prazo de integralização dos alunos Anderson Rail do 

Nascimento, que teve seu prazo estendido até o segundo semestre de 2017 em 

agosto para a defesa de TCC3, e Elenson Silva Carli, que teve seu prazo 

estendido até o final de 2017. ITEM 4: OUTROS ASSUNTOS:  O caso das 

máquinas da técnica Elisa vai ser levado para a próxima reunião de área como 

ponto de pauta e o professor Marcelo ficou responsável por trazer propostas de 

mudanças no TCC. ITEM 5: INFORMES: Ficou decidido que o coordenador do 

laboratório de figurino irá resolver com o funcionário Técnico Pedro Decot sobre 

suas faltas. O caso da prorrogação de contrato do professor Tarcísio está 

aguardando o retorno de uma carta enviada pelo coordenador para que seja 

decidido se prorroga ou não o contrato do mesmo. Nada mais havendo a tratar, 

às 16:45 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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