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PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

COLEGIADO DO CURSO DE TEATRO 

EDITAL Nº 07/2017/COTEA 

PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE PROFESSOR ORIENTADOR ACADÊMICO 

 

O Colegiado do Curso de Teatro da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ faz saber aos interessados que, 

de 11 a 15 de setembro de 2017 os alunos dos Cursos de Graduação em Teatro – Bacharelado e Licenciatura, deverão 

solicitar a orientação acadêmica de um professor do Curso. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

De acordo com o PPC: 

1.1 A partir dos estudos continuados, o aluno deverá fazer sua própria formação acadêmica, dentro de parâmetros 

previamente estabelecidos para suas escolhas pessoais, e de acordo com seu professor orientador. 

1.2 O desenho curricular da graduação em Teatro busca o máximo de flexibilização curricular possível de modo que 

o aluno possa, sob a supervisão de seu orientador acadêmico, dar ênfase aos conteúdos que achar mais importantes 

para sua formação.  

1.3 Ao final dos estudos iniciais, o aluno deverá solicitar um professor orientador que será responsável por, a cada 

etapa, acompanhar e orientar o aluno na elaboração de sua projeção de inscrições em unidades curriculares/disciplinas. 

 

2. DA SOLICITAÇÃO 

2.1 As solicitações deverão ser entregues já preenchidas conforme anexo na Coordenação do Curso de Graduação em 

Teatro no período de 11 a 15 de setembro de 2017, no horário de funcionamento da Secretaria. 

2.2 Os alunos que já possuem orientação previamente definida e desejem mudar de orientação, deverão proceder 

normalmente com as orientações deste edital de solicitação de orientador, indicando na ficha que se trata de uma troca 

de orientação e quem era o antigo orientador. 

2.3 É necessário que mesmo os alunos que já possuem um orientador acadêmico preencham o formulário, confirmando 

seu orientador. 

2.4 Caso o aluno ainda esteja cursando os estudos iniciais e deseje solicitar orientação acadêmica, poderá fazê-lo, mas 

só será aceito caso o orientador não tenha preenchido suas vagas após o período indicado ou aceite abrir mais vagas, 

pois a preferência é para os alunos do terceiro período em diante. 

 

3. DAS VAGAS E DOS PROFESSORES ORIENTADORES DO CURSO DE TEATRO 

Professor vagas 

ADILSON ROBERTO SIQUEIRA 13 

ALBERTO FERREIRA DA ROCHA JÚNIOR  13 

ANA CRISTINA MARTINS DIAS 13 
ANDRÉ LUIZ LOPES MAGELA 13 
CLAUDIA MARIZA BRAGA 13 

CLÁUDIO ALBERTO DOS SANTOS 13 

CLÁUDIO JOSÉ GUILARDUCI 13 

JULIANA ALVES MOTA DRUMMOND 13 

JULIANA REIS MONTEIRO DOS SANTOS 13 
MARCELO EDUARDO ROCCO DE GASPERI 13 
MARIA CLARA GUIMARÃES FERRER CARRILHO 13 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 Os professores orientadores deverão selecionar seus orientandos até o dia 29 de setembro de 2017; 

4.2 A Coordenação dos Cursos de Graduação em Teatro terá até o dia 06 de outubro de 2017 para publicar o resultado 

final deste edital; 

4.3 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado de Curso. 

 

São João del-Rei, 31 de agosto de 2017. 
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PROFESSORA ANA CRISTINA MARTINS DIAS 

Coordenadora dos Cursos de Graduação em Teatro 

 

COORDENADORIA DO CURSO DE TEATRO 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 

Aluno(a): 

 

 

 Matrícula:  

 

  

E-mail:  

 

 

 Telefone: 

 

  

Grau acadêmico em curso: 

 

(     ) Bacharelado    (     ) Licenciatura 

 

 Ano/Semestre de ingresso: 

 

 

 

Professor(a) orientador(a) pretendido(a) (caso indique mais de um, faça-o em ordem de preferência): 

1- 

2- 

3-  

 

Observações (caso esteja solicitando troca de orientação, indicar quem é o atual orientador que deverá ser 

substituído): 

 

 


