a terceira etapa de inscrições ocorrerá nos dias 08, 09 e
10/08/18; a partir das 18:00h até as 21:30h nos dias 08 e 09 e
no dia 10 das 18:00h até as 20 :30h na sala 2.18 RE II, sala da
coordenação em Teatro. Precisam levar o formulário de
inscrição(enviado por e-mail, e copia no xerox) devidamente
preenchido. Caso precisem excluir alguma disciplina, isso será feito
diretamente pelo aluno via internet antes de realizar seu pedido na
terceira etapa na coordenação. Ressalto também que em reunião do
colegiado do dia 13 de março de dois mil e dezoito, consta na "ATA DA
NONAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO COLEGIADO DOS CURSOS DE
TEATRO – UFSJ"
ITEM 4: REGRAS PARA A TERCEIRA ETAPA DE INSCRIÇÕES: após os
problemas ocorridos durante a terceira etapa de inscrições periódicas, o
Colegiado decidiu que, ao anunciar a abertura de vagas extras para
disciplinas cujas vagas houvessem sido totalmente preenchidas após a
segunda etapa, os professores responsáveis deveriam anunciar a quantidade
de vagas extras e o único critério seria a ordem de chegada, evitando assim
escolhas por outros critérios. Além disso, uma vez informado esse número, a
coordenação não deve aceitar novos inscritos após a finalização da terceira
etapa.Também foi decidido que não seria possível a um portador de
procuração inscrever-se e inscrever o aluno que não pôde comparecer
simultaneamente: sendo este o caso, ele deveria realizar apenas uma das
inscrições e depois retornar à fila. Quanto ao problema com alunos que
guardaram lugar na fila com seus pertences e só voltaram horas depois,
decidiu-se que, a partir do próximo semestre o CA se encarregaria de coibir
tais atitudes, fiscalizando a fila. Além disso, será necessário, a partir do
próximo semestre, levar uma identificação com foto para realizar sua inscrição,
visto que a secretária Gleicimara Garcia não conhece todos os alunos pelo
nome.
Obs.: As inscrições em TCC também serão feitas na terceira etapa.
Atenciosamente.
Coordenadoria dos cursos
de graduação em Teatro.

