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Resolução n.º 040/2005-CONSEPE 
 

 

Cria o Curso de Graduação em Teatro, 

modalidade Licenciatura, da Faculdade de Letras 

e Artes-FALA. 
 

 

 O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-

UERN, na qualidade de Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CONSEPE, 

no uso de suas atribuições legais e estatutárias e conforme deliberação do Colegiado em 

sessão realizada em 28 de setembro de 2005, 

 
 

 CONSIDERANDO o disposto no inciso II, parágrafo único do artigo 53 da Lei        

n.º 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que dispõe sobre autonomia 

didático-científica das Universidades em ampliar suas vagas; 

 

 CONSIDERANDO o disposto no inciso VI do artigo 9º do Estatuto desta 

Universidade, que confere competência ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-

CONSEPE, para fixar o número de vagas, “de acordo com a capacidade institucional e as 

exigências do seu meio”; 

 

CONSIDERANDO a importância de incentivar as mais diferentes formas de 

expressão cultural e de possibilitar a formação de profissionais de teatro em nível superior, 

conscientes da sua responsabilidade social e de seu papel multiplicador de conhecimentos que 

possibilitem a transformação da realidade cultural; 

 

CONSIDERANDO a importância de se formar professores de teatro, com identidade 

docente, competências e habilidades para atuar nas escolas e na organização de sistemas, 

unidades e projetos educacionais formais e não formais; 

 

CONSIDERANDO a demanda latente nessa área da cultura, expressa através de 10 

(dez) grupos de teatro profissional existentes em Mossoró, e de 150 grupos teatrais existentes 

nas escolas públicas do Rio Grande do Norte, criados principalmente por ocasião do incentivo 

proporcionado pelo Projeto Festival de Teatro da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte – FESTUERN e pelo Curso de Iniciação ao Trabalho Teatral; 

 

CONSIDERANDO que a UERN possui a infra-estrutura básica de sala de aula e 

palco para a realização de aulas teórico-práticas e de um acervo, específico da área teatral, 

com 381 importantes títulos; 

 

CONSIDERANDO o Ofício n.º 121/2005-PROEX/UERN, de 26 de setembro de 

2005,   
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Criar o Curso de Graduação em Teatro na modalidade Licenciatura, 



vinculado à Faculdade de Letras e Artes-FALA. 

 

Art. 2º - O Curso de Graduação em Teatro ofertará 26 (vinte e seis) vagas iniciais, 

turno noturno, a partir do segundo semestre letivo de 2006. 

 

Art. 3º - Formar uma Comissão Especial para a elaboração do Projeto Político-

Pedagógico do Curso, composta pelos seguintes representantes: um docente do Departamento 

de Artes da Faculdade de Letras e Artes-FALA; um membro do Centro de Estudos e 

Programação Cultural-CEPC da UERN; um docente da PROEG; um docente da PROEX; um 

docente da PROPEG; um membro da Sub-Coordenadoria de Teatro da Fundação José 

Augusto; e um docente do Núcleo de Arte e Cultura da UFRN. 

 

Parágrafo único – A Comissão supracitada deverá ser composta e nomeada através de 

Portaria no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de aprovação desta resolução, 

tendo como prazo máximo para a apresentação do Projeto Político-Pedagógico do Curso ao 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 120 (cento e vinte) dias a contar da data da 

publicação da referida portaria.   
 

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições  

contrárias. 

 

Sala das Sessões dos Colegiados, em 28 de setembro de 2005. 
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