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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARTES - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Ata da reunião do dia oito de abril de 2021, do NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE realizada no
google meeting na presença dos professores Luciano Flávio de Oliveira, Jussara Trindade Moreira, José
Maria Lopes Junior (Presidente) e Luiz Daniel Lerro e Alexandre Falcão. A reunião deu início as 14h e teve
como pauta: 1. Planejamento/ofertas de disciplinas para 2020.2; 2. 2. Manifestação do NDE em relação
ao processo 23118.0003823/2021; 3. Reformulação do NDE acrescentando o professor Alexandre
Falcão e excluindo o professor Adailtom Alves; 1. Planejamento/ofertas de disciplinas para
2020.2: Disciplinas que serão ofertadas no 2º Período: DAA00284 Técnica Vocal II  40h (Jussara
Trindade) ; DAA00289 História do Teatro e da Literatura Dramática B 80h (Alexandre Falcão); DAA00280
Laboratório de Improvisação Teatral II 80h (Luciano Oliveira); 4º Período DAA00309   Historia e Cultura
Afrobrasileira e indígena 80h (Andressa Batista/Júnior Lopes); Teatro Brasileiro 80h(Jussara Trindade e Luiz
Lerro); DAA00291Laboratório de Interpretação Cênica III 80h (Luiz Lerro); 6º Período DAA00274 Teorias
do texto dramático e do texto espetacular 80h (Júnior Lopes) 4; DAA00298 Processos de Ensino em Teatro
II 80h (Jussara Trindade);  DAA00302 Fundamentos da Direção Teatral 80h (Luciano Oliveira);  8º
Período DAA00311 Trabalho de Conclusão de Curso I e II 100h; DAA00312 Processos de Ensino em
Teatro IV 80h (Luiz Lerro); Optativas: DAA00323 Arte e Educação Ambiental (Alexandre Falcão);
DAA00322 Atuação com Objetos (Luciano Oliveira). Atividades de Estágios Supervisionados I, II, III e IV
(Júnior Lopes).  2. Manifestação do NDE em relação ao processo 23118.0003823/2021:  Questões
solicitadas ao NDE a) comprovações referentes ao domínio autoral permanente e decorrente de atividade de
orientação TCC, para com a obra citada pela requerente e, eventualmente acordos subsidiários citados no
PPC: O  b) indicações da relação entre autoria e obra artística, decorrente do TCC, após a conclusão do curso
de licenciatura em teatro, com os fundamentos previstos no PPC do Curso, em vigor. c) anexar Regulamento
do TCC constante do PPC do Curso vigente quando da conclusão do curso pela requerente, manifestando-se
quanto a vinculação entre o objeto em questão e as regulamentações existentes no Curso. O professor
Luciano Oliveira traz as seguintes questões: "1- Não abro mão do direito autoral de Das Dores, compete à
ex-aluna usar o bom senso, e lidar com as suas questões éticas, para reconhecer ou não a direção do
professor; 2- O que eu faço de melhor? Encenar. Não abro mão de ser artista no Curso de Licenciatura em
Teatro da UNIR, tampouco da LIA. 3. A UNIR está na contramão das práticas realizadas nos principais
cursos de Teatro do Brasil, em âmbito federal, estadual ou municipal.". O Conselho do NDE após a leitura do
PPC de teatro referente ao TCC chega a seguinte conclusão: O PPC da Licenciatura em Teatro da UNIR
apresenta duas possibilidades de Trabalho de Conclusão de Curso, a saber: Monografia e Projeto de
Atividade: Montagem Teatral. No tocante ao projeto de atividade: montagem teatral, o PPC estabelece: “De
caráter individual ou coletivo a depender do professor orientador, o Projeto de Atividade Montagem Teatral
destina-se a montagem de um espetáculo teatral de formatura, em que os alunos inscritos nesta atividade,
deverão ao termino dos dois semestres levar a público um espetáculo profissional dirigido pelo professor
orientador junto aos alunos matriculados. O professor definira os processos de encenação juntamente com os
alunos levando em consideração a viabilidade da montagem com um olhar atento a todos os elementos que
envolvem a montagem: escolha do texto, personagens, figurino, iluminação, cenografia, direção,
interpretação, sonoplastia e produção” (UNIR, 2015, p. 99). As atividades desenvolvidas pelo professor
Luciano Flávio de Oliveira no âmbito do desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso da então
discente Taiane Sales Nunes estiveram plenamente condizentes com o estabelecido no PPC do curso. No
entanto, o PPC da Licenciatura em Teatro da UNIR, bem como o regimento específico de Trabalho de
Conclusão de Curso, não estabelecem aspectos referentes aos direitos autorais ou domínio autoral
permanente. Por isso, enquanto NDE, não temos condições de responder no tocante a tais aspectos de direito
autoral referente à continuidade do trabalho após a conclusão do curso. 3. Reformulação do NDE
acrescentando o professor Alexandre Falcão (membro) e excluindo o professor Adailtom Alves; Retirar o
professor José Maria Lopes Júnior da função de presidente e acrescentar o professor Luiz Lerro como
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presidente e a professora Jussara Trindade como vice. Às 16h50min encerrou-se a sessão, da qual eu, José
Maria Lopes Júnior, lavrei esta ata, que é assinada pelos presentes.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO FLAVIO DE OLIVEIRA, Docente, em 08/04/2021,
às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE MARIA LOPES JUNIOR, Docente, em 08/04/2021, às
17:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JUSSARA TRINDADE MOREIRA, Docente, em 08/04/2021,
às 17:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE FALCAO DE ARAUJO, Docente, em
08/04/2021, às 18:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0642446 e
o código CRC C969D560.

Referência: Processo nº 23118.003510/2021-50 SEI nº 0642446

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

