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Ata 122 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 ao 1º dia do mês de dezembro de 2016. Às 10:15, 
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. Msc. Indioney Rodrigues, Prof. 
Dr. José Estevam Gava, Prof. Msc. Leandro Gaertner, Prof. Dr. Norton Dudeque, Prof Msc. Rafael Stefanichen 
Ferronato, Profª Drª. Rosane Cardoso de Araújo, Profª Drª Roseane Yampolschi, Profª Drª Silvana Scarinci, 
representantes discentes Alays Cristine do Prado e Nicole Manzoni Garcia. Em afastamento: Profª Drª Zélia Chueke. 
Ausências justificadas: Prof Dr Edwin Pitre, Prof. Dr. Maurício Dottori, Profª Drª Ana Lúcia Ratto, Profª Drª Valéria 
Lüders. Aberta a reunião 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 121. 2. Reorganização das atividades acadêmicas: os 
alunos presentes defenderam sua posição de manter-se ausentes das aulas até que uma assembleia estudantil declare 
o final dessa paralização, estando prevista uma reunião do DCE para o próximo dia 6/12. Os alunos apresentaram 
resultados das ocupações, como a maior visibilidade do DeArtes, maior integração entre os alunos de Artes Visuais e 
Música, a revogação da resolução 96/15-CEPE e a publicação de uma posição da UFPR contrária à PEC55 e à MP 

746/2016. Os docentes reforçaram que respeitam a não deflagração de greve docente, estando presentes nos horários 
de aulas e outras atividades, pois havendo alunos interessados, não irão furtar-se a dar aulas, realizar atividades de 
extensão e orientação. Em respeito à situação dos alunos, não vão aplicar avaliações nem cobrar presença neste 
período. Vários docentes defenderam que a paralização dos alunos, sem emitir um documento com suas 
reivindicações, sem obter uma reação objetiva às suas ações, torna a paralização sem sentido. A profª Rosane lembrou 
que em 2008 foi a participação ativa de docentes e discentes, com as associações de classe, coleta de assinaturas e 
redação de documento firmado por entidades de representação em diversas regiões do Brasil que conseguiu modificar 
a proposta que determinou a implantação de aulas de Artes Visuais, Música, Teatro e Dança nas escolas do ciclo 
fundamental. Que no mês passado, uma ação coordenada das diversas associações representativas dos pesquisadores 
de música e de outras áreas gerou documentos, enviados a Brasília, e que esta semana o relator da MP no Congresso 
atendeu a algumas reivindicações, mantendo na proposta a obrigatoriedade de Música, Artes e Educação Física nos 
currículos. Uma ação organizada com um pleito objetivo é o caminho para obter resultados. Muitos docentes 
consideram que o repúdio às propostas legislativas por meio do COUN aconteceu muito tarde para evitar o trâmite 
que continua no Congresso, sem extensão dos prazos previstos, mas continuarão apoiando as medidas legais e 
pacíficas que certamente acontecerão nos próximos meses e anos. Os docentes apoiam os alunos mas não vão deixar 
de atender aos que desejam a continuidade das atividades acadêmicas. Quase todos os docentes distribuíram o 
conteúdo total de suas disciplinas antes de 27 de outubro e continuam com as atividades acadêmicas baseadas nesses 
conteúdos. Os alunos que não comparecem às aulas a partir de ontem também têm acesso a todo esse conteúdo. Os 
docentes também repudiam práticas que não sejam a exposição pacífica de opiniões dos alunos que defendem a 
continuação da paralização aos alunos que solicitaram aulas mas não estão comparecendo, por se considerarem 
intimidados, conforme vários alunos informaram a docentes. Foi solicitado que o CA organize uma assembleia dos 
alunos de Músicas e Artes antes do dia 6/12 para levar a posição dos alunos do DeArtes à assembleia do DCE prevista 
para o dia 6/12, uma vez que se testemunhou uma representação muito pequena dos discentes durante todo o mês 
de paralização no departamento e é importante ouvir todos que desejem manifestar-se. Os alunos presentes também 
propuseram realizar uma reunião nos próximos dias para informar a discentes e docentes sobre o período de 
paralização no DeArtes. 3. Estágio probatório do prof. Francisco Azevedo: o prof Norton e o prof Indioney, que 
participaram da banca de avaliação, informaram que o prof Francisco foi aprovado com nota máxima. Estágio 
aprovado por unanimidade. 4. Recomposição do NDE: aprovou-se a mudança da atual composição do NDE de Música 
(definida na ata 109) para os seguintes: prof. Hugo Melo (coordenador), prof. Danilo Ramos, prof. Francisco Azevedo, 
prof. Indioney Carneiro, prof. Rafael Ferronato e profª Rosane Cardoso. O NDE irá reunir-se em uma semana para 
iniciar a elaboração da proposta do novo currículo em função do aumento de carga horária da licenciatura para 3.200 
h, e de alterações nas PHE de Música, que devem estar vinculadas ao perfil curricular. O NDE continuará discussões 
presencialmente e via Google Docs. Até abril de 2017 essas propostas deverão ser apresentadas para discussão pelo 
Colegiado de Música. 5. PHE de Música: uma avaliação preliminar indica que a prova escrita não apresentou o grau 
desejado de discriminação, e deverá ser reformulada, com um programa mais próximo ao perfil mínimo necessário de 
um candidato a graduação em Música, com mais destaque à vivência musical (principais estilos, escolas, compositores) 
e ao reconhecimento auditivo de escalas e intervalos. Os docentes comentaram as avaliações práticas do último dia 
28/11, nas quais cerca de 30% dos candidatos foram bem na execução musical, 40% regulares. Mas a grande maioria 
foi mal nos solfejos à primeira vista, mesmo com as bancas considerando o natural nervosismo dos candidatos. O prof. 



Danilo solicitou que seja realizada uma avaliação dos calouros, na primeira semana de aulas em 2017, quanto a 
conhecimentos musicais básicos, como harmonia, para avaliar se há uma mudança de perfil em relação aos calouros 
de 2016, que não tiveram PHE prática, e assim definir os programas das disciplinas iniciais. Algumas propostas são: 
usar apenas uma partitura de dificuldade média para cada instrumento, simplificar os critérios de avaliação, dar mais 
tempo aos candidatos, incluir partitura de voz para música popular e retirar alguns instrumentos para os quais não 
houve nem há previsão de demanda futura. Uma possibilidade, no caso de voz, é disponibilizar on-line, além das 
partituras, a base musical em piano. O NDE anotou essas informações. O CA Música informou que já iniciou o projeto 
de uma atividade de extensão gratuita para formação musical básica, que é uma ferramenta de preparação de 
candidatos tanto para o vestibular quanto para as disciplinas iniciais do curso. Os docentes estão dispostos a participar 
na orientação dessa atividade, e ao crédito de horas como atividade formativa. 6. Orientação acadêmica: a PROGRAD 
solicitou a indicação de docente para orientar o aluno Sandro Gloria, na tentativa de que conclua o curso. Foi indicado 
o prof. Edwin Pitre, que o está orientando no TCC. 7. Assuntos gerais: a) os alunos Flávio Dias Veloso e Victor Lucas 
Bento solicitaram permanência para o Bacharelado. b) o aluno Alexandre Gruchowski solicitou trancamento por 
dificuldades financeiras. c) o prof Indioney solicitou que seja encaminhado um pedido formal de reforma do Auditório 
(sala 107), totalmente inadequado à realização de atividades musicais mesmo de pequenos grupos, com reforma de 
piso, poltronas, janelas, troca da iluminação regular e de emergência. Também foi solicitada a instalação de sistema de 
ar condicionado no Estúdio (sala 114), com a adequada renovação de ar, e isolamento acústico adequado na porta, 
pois a situação atual, sem janelas, impede a realização de atividades, e está impedindo a realização de aulas, extensão 
e ensaios de alunos nos dias quentes. O coordenador lembrou que esse pedido já foi encaminhado formalmente todos 
os últimos oito anos, inclusive no Conselho Setorial da última terça-feira, e que será novamente encaminhado. d) o 
coordenador informou que conseguiu, com ajuda do monitor Rogério, com lâmpada recebida, recuperar um 
datashow, que foi instalado na 201B. E que o novo funcionário terceirizado da CDN, sr. Luis, já foi orientado sobre as 
demandas mais urgentes: fixação correta das telas retráteis na 201B e na 207B e instalação dos ventiladores de teto. 
Ele aguarda receber materiais e ferramentas, pois começou hoje ainda sem recursos. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião às 12:25, da qual eu, Elides Lúcia Cadore, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada 
por mim, e pelos demais docentes presentes à reunião. 
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