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Ata 123 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 24 dias do mês de fevereiro de 2017. 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 Edwin Pitre, Prof. Dr. Francisco Gonçalves Azevedo, 
Prof. Dr. Guilherme Romanelli, 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 Valéria Lüders, representantes 
discentes Jessica Waltryck e Guilherme Werner Junkes. Em afastamento: Profª Drª Silvana Scarinci, Profª Drª Zélia 
Chueke. Ausências justificadas: Prof. Msc. Indioney Rodrigues, Prof. Dr. Maurício Dottori, Profª Drª Roseane 
Yampolschi, Profª Drª Ana Lúcia Ratto. 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 122. 2. Solicitação de quebra de 
pré-requisitos: aprovado o pedido de quebra de pré-requisito de Síntese, de Halyne C. Lima, para cursar Composição 
com Suporte Tecnológico. 3. Solicitação de segundo trancamento: a aluna Marina Slomp Albertini solicitou 2º 
trancamento, por questões financeiras. Aprovado. 4. Solicitação de mais prazo para conclusão do curso: a aluna 
Mariane Vieira Bueno solicitou extensão do prazo de integralização do curso, para cursar o TCC em 2017. Aprovado. 5. 
Provas de adiantamento: Foram distribuídos os pedidos de adiantamento de conhecimentos aos profs. Álvaro, Danilo, 
Francisco e Leandro. 6. Apreciação do colegiado dos Planos Individuais de Trabalho (PIT): aprovados os PIT dos prof. 
Francisco Azevedo e Rafael Ferronato (em anexo). 7. Recomposição do NDE: O prof Rafael solicitou não participar do 
NDE pois com seu desligamento da Orquestra do Guaíra tem de dedicar-se às atividades da graduação e ao estudo 
para o futuro concurso para a orquestra. O prof Edwin solicitou passar a integrar o NDE. Assim, o NDE passa a ser 
formado pelos docentes: Danilo, Edwin, Francisco, Hugo, Indioney e Rosane Cardoso. 8. Calendário de reuniões: com 
as reuniões do Conselho Setorial às terças, e a manutenção das reuniões de departamento na quinta-feira anterior, as 
datas das próximas reuniões ordinárias do Colegiado de Música em 2017 serão: 13/4; 18/5; 14/6; 3/8; 14/9; 11/10; 
16/11 e 7/12. 9. Teste seletivo para piano funcional: foi publicado no DOU de 23/2 o afastamento da profª Silvana 
Scarinci. Com isso foi aberto o processo do teste seletivo para Piano Funcional I. A banca será formada por: prof 
Danilo Ramos, profª Rosane Cardoso de Araújo, prof Indioney Carneiro. Suplentes: prof Mauricio Dottori, prof 
Francisco Azevedo, profª Roseane Yampolschi. 10. Informações à AUDIN: o prof Gava recebeu processo da AUDIN 
solicitando informações dos docentes em relação a 2017/1. Os pedidos serão enviados por e-mail, e pedimos que 
retornem rapidamente, pois toda a tabela tem de ser enviada ao SACOD até dia 2/3. 11. Início das aulas da 
graduação: o calendário acadêmico prevê aulas até dia 23/6. As aulas dos prof. Gava, Guilherme, Rafael e Norton 
iniciarão dias 2 e 3 de março. 12. Regulamento do TCC: o prof Gava apresentou as sugestões a seguir ao Regulamento 
do TCC. Aprovadas. 1) Quanto ao relatório de avaliação. Este relatório único substitui as antigas seis fichas de 
orientação. No período da 3ª etapa, cada orientador deve preencher esse relatório registrando se as etapas foram 
cumpridas dentro dos prazos e outros detalhes. Cada etapa não cumprida no prazo acarretará desconto de cinco (5) 
pontos na nota do TCC, devendo orientador e banca computarem isso na nota final do trabalho. O relatório ficará 
disponível online. Uma cópia preenchida deve ser encaminhada ao professor coordenador do TCC até a data-limite da 
3ª etapa informando-o se o trabalho passará à 4ª etapa. 2) Quanto à 4ª e 5ª etapas. Caberá ao coordenador do TCC 
receber e distribuir os textos referentes a essas etapas, informando orientador e aluno caso haja alguma 
irregularidade. 3) Quanto aos prazos para ingresso no TCC. Caberá ao coordenador do TCC estabelecer datas-limite 
semestrais para ingresso de alunos no TCC. Até essas datas o coordenador receberá os projetos de pesquisa feitos 
segundo os parâmetros dados pela disciplina de Seminário de Projeto de Pesquisa e os repassará aos pretendidos 
orientadores. 4) Quanto à publicação de resumos on-line. As pesquisas de TCC defendidas a partir de 2014 terão seus 
resumos publicados on-line, depois de revisados e aprovados pelos respectivos orientadores. Caberá ao coordenador 
de curso e ao coordenador do TCC organizar e efetivar essas publicações online. 5) Estas deliberações revogam as 
anteriores e se aplicam aos alunos que iniciarem seus processos de TCC a partir de março de 2017. 13. Distribuição 
dos orientandos de TCC: foram distribuídos os projetos já entregues pelos alunos. Foi decidido que os que ainda não 
entregaram poderão fazê-lo até dia 6/3, 17:00. Essa informação irá para os quadros de avisos e para o Facebook da 
Coordenação. 14. Informações gerais: ENADE: em 2017 haverá ENADE para Licenciatura em Música. Os alunos 
concluintes podem colar grau apenas até 31 de agosto de 2017 ou terão que realizar o exame e só poderão colar grau 
a partir de janeiro de 2018. NDE: o NDE reuniu-se algumas vezes em fevereiro para elaboração do novo currículo de 
licenciatura para 2018, que deverá ser encaminhado até maio. Reuniões pedagógicas: foi realizada uma reunião com 
os docentes responsáveis pelas disciplinas de Prática de Conjunto Musical, para uniformização dos critérios de 
avaliação. Serão realizadas mais reuniões no decorrer das próximas semanas. Vestibular: o prof Hugo solicitou ao NC 
em 20/1 um relatório com as notas individuais (conhecimentos gerais, redação, PHEs dos aprovados, sem os nomes, 
para uma avaliação da seletividade do processo de vestibular, uma vez que os aprovados tiveram nota final de 219 a 
792 pontos. Ainda não recebeu. Novos alunos: este semestre recebemos um aluno via PROVAR, da PUC, Rafael Deina, 
e um aluno de intercâmbio do Uruguai, Andres Rey. Estantes de partitura: há 14 estantes na sala 202 mas só foram 



localizadas 8 estantes nas demais salas. Foi solicitado ao CA que verifique onde podem estar as demais 8 estantes. 
WiFi: a rede de WiFi está inoperante desde o dia 17/2. Foi aberto chamado no CEE e, a pedido deles, informamos o 
patrimônio dos roteadores para tentarem resolver por lá. Estúdio: foram instalados três exaustores no estúdio, 
adquiridos pelo prof Hugo, para circulação de ar, enquanto o sistema de ar-condicionado solicitado ao SACOD não é 
adquirido. A SUINFRA já veio ao DeArtes verificar como realizar a instalação. Ventiladores de teto: foram instalados 
pelo sr. Luis ventiladores de teto nas salas 101, 103, 201 mas sua ligação final depende de fiação e caixas de passagem 
ainda não recebidas. O prof Hugo adquiriu fios e canaletas mas não são suficientes para todas as salas. Auditório: o sr. 
Luis substituiu os sistemas de fixação das poltronas do Auditório por parafusos com porca adquiridos pelo prof Gava. 
Ele reparou as janelas, que agora fecham quase totalmente. Não podem ficar vedadas porque não haverá renovação 
de ar no auditório. O condicionador de ar não está refrigerando, apenas ventilando. O piano Stenway está afinado 
mas algumas teclas precisam de ajustes. Foi pedido à Secretaria do DeArtes que encaminhe os pedidos de 
manutenção. Venezianas: o sr. Luis reparou algumas das venezianas nas salas de aula. Elas devem ser manuseadas 
com delicadeza, pois são frágeis. Data-show: o prof Hugo instalou na sala 207 um data-show emprestado pelo 
Departamento de Design, enquanto aguardamos receber os que foram comprados em 2016, e a empresa ainda não 
entregou. A questão está no Jurídico da UFPR. Moodle: o prof Edwin solicitou que o DeArtes solicite à CIPEAD um 
treinamento no sistema Moodle para os docentes interessados. Aprovado. Semana Acadêmica de Música: o CA 
solicitou a realização da semana em 2017. Há dois períodos possíveis: 4 a 6/9 ou 9 a 11/10. Vão definir em função dos 
congressos de música. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12:00, 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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