SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
CURSO DE LICENCIATURA EM TEATRO
EDITAL INTERNO Nº 01/2021
A Fundação Universidade Federal Tocantins – UFT, por meio do Colegiado do Curso de Licenciatura
em Teatro, torna pública a abertura de ins crições de candidatos interes s ados em
participar do referente edital, relacionado às dis ciplinas em regimento es pecial
para alunos formandos .
1. APRESENTAÇÃO
O presente edital de disciplinas em regime especial nos termos do regimento acadêmico visa a
seleção através de análise caso a caso dos alunos formandos que necessitam concluir sua grade
curricular no semestre 2020.2 ou alunos dos demais períodos que necessitam cursar disciplinas
que deixaram de ser ofertadas regularmente.
2. OBJETIVOS
- Oferecer demanda de disciplinas em regime especial para conclusão da grade curricular;
- Proporcionar condições ao acadêmico de concluir o curso.

3. PÚBLICO ALVO
Poderão participar do presente edital:
1- acadêmicos em estágio final de curso, cuja formatura esteja prevista para o final do semestre
2020.2;
2- acadêmicos que necessitam cursar disciplinas que deixaram de ser ofertadas regularmente devido
à implantação do novo Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Teatro.
4. DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. Poderá se inscrever apenas o acadêmico que estiver devendo no máximo (02) duas disciplinas;
4.2. A aprovação do processo dependerá da anuência do professor responsável pela (s) disciplina (s)
no semestre corrente;
4.3 O acadêmico poderá cursar no máximo duas disciplinas em regime especial;
4.4 A oferta de disciplinas para alunos não-formandos fica condicionada à formação de turma;

4.5 O candidato deverá ser avaliado de acordo com as condições de disponibilidade do Colegiado;
4.6 Casos omissos serão tratados pelo colegiado.
5. INSCRIÇÕES
O aluno deverá solicitar inclusão da(s) disciplina(s) via e-mail teatro@uft.edu.br , de 25 a 29 de
Janeiro de 2021, com titulo EDITAL DISCIPLINAS MODULARES anexando a documentação
exigida (vide item 6).
6. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
- Histórico acadêmico completo;
- Justificativa por escrito.

7. PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo de seleção será realizado pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em Teatro,
analisando caso a caso os pedidos de inclusão das Disciplinas Modulares.



A análise dos pedidos será no período de 01 a 07 de fevereiro de 2021.



O resultado dos processos será divulgado a partir de 08 Fevereiro de 2021por e-mail pela
Coordenação do Curso de Licenciatura em Teatro aos inscritos.

Palmas, 21 de janeiro de 2021.

Renata Ferreira da Silva
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Teatro

