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Ata 116 da Reunião ordinária do Colegiado do Curso de Música do Departamento de Artes, Setor de Artes, Comunicação 
e Design da Universidade Federal do Paraná, realizada aos 12 dias do mês de maio de 2016. Às 10:00, reuniu-se na sala 
107 do Departamento de Artes, à Rua Coronel Dulcídio, 638, Campus Batel, o Colegiado do Curso de Música do 
Departamento de Artes, Setor de Artes, Comunicação e Design, da Universidade Federal do Paraná, sob a presidência do 
Prof. Dr. Hugo de Souza Melo, com a presença dos membros do Colegiado de Música. Presentes: Prof. Dr. Álvaro Carlini, 
Prof. Dr. Danilo Ramos, Prof. Dr. Francisco Gonçalves Azevedo, Prof. Dr. José Estevam Gava, Prof. Msc. Leandro Gaertner, 
Profª Drª Zélia Chueke, Profª Drª Ana Lúcia Ratto, representante discente Nikole Gouveia. Em afastamento: Prof Dr Edwin 
Pitre. Ausências justificadas: Prof. Dr. Norton Dudeque, Prof Msc Rafael Stefanichen Ferronato, Profª Drª. Rosane 
Cardoso de Araújo, Profª Drª. Roseane Yampolschi. Ausentes: Prof. Msc. Indioney Rodrigues, Prof. Dr. Maurício Dottori, 
Profª Drª Silvana Scarinci. Aberta a reunião às 10:10 pelo Coordenador, Prof. Hugo Melo, foram discutidos os itens da 
pauta: 1. Leitura e aprovação da ata anterior. Foi lida, aprovada e assinada a Ata 115. 2. Jubilamento. Foram apreciados 
os processos recebidos da PROGRAD, dos alunos que excederam o prazo de integralização do curso. Dois alunos 
decidiram abandonar o curso: Thiago de Castro Araújo (GRR20105224), que assinou o processo, e Ganesh Carpanezzi 
Toresin (GRR20082231) que confirmou à Coordenação o abandono mas ainda não assinou o processo. Os demais 
tomaram ciência e anexaram uma solicitação justificando os motivos de não terem conseguido concluir todos os créditos. 
Quatro estão cursando uma ou duas disciplinas, e finalizando o TCC. O Colegiado, após apreciar a situação de cada um, 
decidiu autorizar os alunos Guilherme Madeira Fernandes da Silva (GRR20095809), Krisnael Gonçalves Virtuoso Lima 
(GRR20093408), Mariane Vieira Bueno (GRR20105869), Maricel Cano Ioris (GRR20062710), Sandro Glória (GRR20108709) 
e Tharlys dos Santos del Mazo (GRR20105193) a continuarem matriculados em 2016, para concluírem a graduação. 3. 
Segundo trancamento. Foram autorizados pelo Colegiado os pedidos de 2º trancamento dos alunos Nathalia Lange 
Hartwig (GRR20104145) e Murilo Macari da Silva (GRR20133635). 4. Mobilidade acadêmica para o 2º semestre. Foi 
recebido da ARI pedido da aluna Jasmina Angela Elisabeth Schmidt, da Humbolt Universität Berlin, para cursar disciplinas 
ligadas a música brasileira. Pedido aceito, ela será orientada pela coordenação, inicialmente por e-mail, quanto à inscrição 
em disciplinas no 2º semestre de 2016. 5. Ajuste curricular. A profª Roseane Yampolschi solicitou alteração das ementas 
das disciplinas Composição 3 e Composição 4, adequando os conteúdos à música mais contemporânea. As disciplinas são 
optativas, continuam sendo oferecidas no 4º ano com a mesma carga horária. As alterações serão encaminhadas à 
PROGRAD. 6. Partituras para o vestibular. Os docentes apresentaram algumas das partituras que serão divulgadas em 
junho no site, para a prova prática de Música na 2ª etapa do vestibular. São para Piano erudito, Piano Popular, Violão, 
Guitarra elétrica, Contrabaixo elétrico, Violino, Viola, Violoncelo, Contrabaixo acústico, Flauta Doce, Flauta Transversa, 
Clarineta, Saxofone, Trompete, Trombone, Acordeão, Bateria, Percussão. Uma com baixo grau de dificuldade, uma com 
médio e uma com maior grau de dificuldade. Serão também divulgadas partituras (com quatro vozes) solo, com três graus 
de dificuldade e um solfejo do mesmo grau de dificuldade do que será apresentado na prova prática. Na próxima reunião 
do Colegiado serão escolhidas todas as partituras, enviadas ao NC e divulgadas no site (em PDF). O Colegiado aprovou a 
sugestão de retirar Bateria no vestibular de 2017/2018 pois a percussão, em caixa clara, já é suficiente para avaliar a 
habilidade dos candidatos. 7. Feira de profissões de 25 a 28/8. O Centro Acadêmico de Música será solicitado a reunir os 
alunos interessados com a Coordenação, para orientações sobre a participação na Feira, as informações a serem 
prestadas e a escala dos alunos no estande. 8. FDA. O Colegiado aprovou a solicitação de aquisição de livros das 
bibliografias das disciplinas, pois de muitos deles temos apenas um exemplar na Biblioteca. A coordenação irá preparar 
uma listagem detalhada. 9. TCC 2016. Foi aprovado que a distribuição dos projetos aos orientadores e a formalização da 
orientação ocorra na última reunião do Colegiado de Música do ano, prevista para 1º de dezembro. Foi sugerido eliminar 
as etapas 1b e 2, com o acompanhamento da fase inicial sob responsabilidade do orientador. Vamos voltar ao tema na 
próxima reunião. 10. Calendário. Foi aprovado o calendário para as reuniões do Colegiado, sempre uma semana antes da 
reunião do departamento, para as quintas-feiras: 16/6, 11/8, 15/9, 13/12, 10/11, 1º/12. Os presentes solicitaram que os 
docentes marquem as datas em suas agendas, pois é importante a presença de todos nas reuniões de Colegiado, e 
solicitaram que as justificativas de ausência sejam enviadas com pelo menos 48 horas de antecedência, exceto em casos 
urgentes e imprevistos. 11. Informes. a) Foi solicitado à profª Ana Ratto que converse com o DTPEN sobre a possibilidade 
de passar a oferecer a disciplina de Didática II aos alunos de Artes Visuais e Música pois, conforme o MEC, a carga horária 
terá de ser ampliada para 3200 h. E como as aulas de Didática I nos últimos anos tenham sido bem preparadas e 
apresentadas, nem sempre seguiram totalmente a ementa, solicitamos buscar um entendimento para resolver esse 
problema. b) O prof. Álvaro informou que a divisão de História I em duas turmas tem apresentado um bom resultado. 
Vamos propor as grades a partir de 2017 com Histórias I a IV divididas em duas turmas. E com a oferta regular de Tópicos 
Especiais em História da Música I com programa de introdução à música erudita ocidental. Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a reunião às 12:20, da qual eu, Elides Lúcia Cadore, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada 
por mim, e pelos demais docentes e discentes presentes à reunião. 
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