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Às quinze horas do dia primeiro de abril do ano de dois mil 7 

e dezesseis na sala quatrocentos e treze do bloco B do 8 

Centro de Comunicação e Expressão da Universidade 9 

Federal de Santa Catarina teve início a reunião do 10 

Colegiado do Curso de Graduação em Artes Cênicas com 11 

a presença dos professores: Janaína Trasel Martins, Luiz 12 

Fernando Pereira, Maria de Fátima de Souza Moretti, Paulo 13 

Ricardo Berton, Sergio Nunes Melo; dos técnico-14 

administrativos: Gabriel Guedert, Guilherme Rosario 15 

Rotulo, Rachel Teixeira Dantas, Ricardo João Magro e do 16 

representante discente Cesar Manara. O primeiro ponto 17 

de pauta tratou da análise e indicação de banca para os 18 

pedidos de exame de rendimento extraordinário de 19 

estudos. As alunas Dayane Ros, Ieda Moraes Takaia e 20 

Marina Bento Veshagen obtiveram aprovação do Colegiado 21 

para efetuarem o exame de rendimento extraordinário para 22 

a disciplina CMA6114 – Consciência Corporal. Para 23 

compor a banca de avaliação foram indicados os 24 

professores Janaína Trasel Martins, Maria de Fátima de 25 

Souza Moretti e Marcio Cabral da Silva. A aluna Marina 26 

Bento Veshagen também obteve aprovação para realizar o 27 

exame de rendimento extraordinário para a disciplina de 28 

CMA6112 – Improvisação II. Os professores Sergio Nunes 29 

Melo, Maria de Fátima de Souza Moretti e Marcio Cabral da 30 

Silva foram indicados para a banca. O segundo ponto de 31 

pauta tratou do projeto de Mestrado em Artes da Cena. O 32 



professor Paulo informou aos membros do Colegiado que o 33 

projeto de criação do Mestrado em Artes da Cena estava 34 

em tramitação, sendo que fora convocada uma reunião 35 

extraordinária do Departamento para aprová-lo. Informou 36 

também que o mesmo passará pela Direção do CCE, 37 

Câmara de Pós-graduação e CAPES. Solicitou unidade dos 38 

colegas na defesa do projeto. O terceiro ponto de pauta 39 

tratou das alterações no regimento de atividades 40 

complementares. A professora Janaina, com base em sua 41 

experiência de coordenadora de atividades 42 

complementares, sugeriu uma série de alterações visando 43 

melhorar e simplificar o registro dessas horas. Como não 44 

houve tempo hábil para a leitura prévia do texto pelos 45 

membros do Colegiado, o assunto voltará a ser discutido 46 

em reunião futura. O quarto ponto foi sugerido pela 47 

representação discente. O aluno Cesar expôs alguns 48 

problemas referentes ao currículo 2013/1 surgidas através 49 

de debate com os demais estudantes. O professor Luiz 50 

Fernando expôs sua opinião de que é preciso mais tempo 51 

de maturidade para pensar em alterações curriculares, uma 52 

vez que o atual currículo nem sequer foi concluído pela 53 

primeira turma que o está cursando.  O discente Cesar 54 

propôs ao Colegiado que seja definida uma participação 55 

discente no NDE. O professor Paulo Berton leu a 56 

Resolução da UFSC que trata das funções e composição 57 

do NDE em que não há a menção de participação discente. 58 

O professor Luiz Fernando corroborou a opinião de que o 59 

NDE é uma instância de discussão exclusiva dos docentes. 60 

Ficou decidido que informalmente o NDE convidará, a seu 61 

critério, representantes discentes para reuniões que 62 

envolvam temas pertinentes. Sem mais nada para o 63 

momento, eu Ricardo João Magro lavro a presente Ata que 64 

segue assinada pelo Presidente do Colegiado e por mim. 65 
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