
ATA DA 106 REUNIÃO DO CONSELHO DE COLEGIADO DOS CURSOS DE1

TEATRO – UFSJ. No dia 09 de Abril de dois mil e dezenove, às quatorze horas e vinte e2

sete minutos, na sala 2.07 REUNI III do Campus Tancredo Neves, da Universidade3

Federal de São João del-Rei, reuniram-se as professoras e os professores que4

compõem o Colegiado do curso de Teatro Ana Cristina Martins Dias, Davi de Oliveira5

Pinto, Carlos Frederico Bustamante Pontes, Maria Clara Guimarães Ferrer Carrilho e o6

discente Héricles Gomes de Araujo. A professora Claudia Mariza Braga justificou sua7

ausência. ITEM 1: LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO8

EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO: A ata foi aprovada e assinada. ITEM 2:9

PROCESSOS DE ALUNOS: o pedido do aluno Cláudio Roberto Severo Junior de10

prorrogação por dois semestres para 2019/01 e 2019/02 foi aprovado pelo colegiado por11

unanimidade. O pedido do aluno Pedro Henrique Soares Mendonça Vieira de12

prorrogação de um semestre 2019/01 foi aceito por unanimidade. Foi recomendado pelo13

colegiado que o discente procure um professor(a) para conferência da sua situação14

acadêmica. O pedido da aluna Luana Chaves Pinto de prorrogação de dois semestres15

para 2019/02 e 2020/01 também foi aprovado por unanimidade. O pedido da aluna16

Karine Jozef Carvalho Carraro de prorrogação de um semestre para 2019/01 foi17

aprovado por unanimidade. O pedido da aluna Raruza Kiara dos Reis de prorrogação de18

um semestre para 2019/01 foi aprovado por unanimidade. O pedido da aluna Gia19

Gianasi Rodrigues de prorrogação por quatro semestres para 2019/01, 2019/02, 2020/0120

e 2020/02 não foi aprovado devido à falta de clareza na redação da justificativa. O21

colegiado aprovou, porém a prorrogação por dois semestres. ITEM 3: INFORMES: A22

professora Ana Dias relatou reunião ocorrida com a pro-reitora Stella Maris, estando23

presentes também o professor Davi e a aluna Rayla. Foi informado que as pendências24

de disciplinas dos alunos de licenciatura que vão se formar em 2019/01 e 2019/0225

poderão ser resolvidas mediante o componente curricular denominado Trabalhos26

Acadêmicos. A professora Ana Dias informou também que as disciplinas que serão27

correquisito para estágio poderão ser indicadas a cada oferecimento, de modo que no28

PPC os blocos TPET e PCC serão indicados como correquisito para estágio. O discente29

Héricles informou que a vinda do grupo Arame Farpado para a disciplina de sexta será30

por conta dos discentes através do CA. Nada mais havendo a tratar, às 16h55min foi31

dada por encerrada a reunião, da qual eu, Gleicimara Garcia da Silva, secretária dos32

cursos de Graduação em Teatro da Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ,33



lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os34

representantes presentes do Colegiado. São João del-Rei, nove de abril de dois mil e35

dezenove.36
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