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Ata 125 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 18 dias do mês de maio 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. Msc. 
Indioney Rodrigues, Prof. Dr. José Estevam Gava, Prof. Dr. Maurício Dottori, Prof Msc. Rafael Stefanichen Ferronato, 
Profª Drª. Rosane Cardoso de Araújo, Profª Drª Ana Lúcia Ratto, representantes discentes Alays C. Prado e Jessica 
Waltrick. Em afastamento: Profª Drª Silvana Scarinci, Profª Drª Zélia Chueke. Ausentes: Prof. Dr. Norton Dudeque, 
Profª Drª Roseane Yampolschi. Ausências justificadas: Prof. Dr. Guilherme Romanelli, Prof. Msc. Leandro Gaertner, 
Profª Drª Valéria Lüder. 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 124. 2. Solicitação de manutenção de 
matrícula de alunas: o Colegiado avaliou os pedidos das alunas Mariane Vieira Bueno (GRR20105869) e Cátia Celeste 
Calixto (GRR20090442), que estão concluindo o curso, aceitou as explicações e aprovou as solicitações. 3. Uso de 
verba de custeio do DeArtes: o prof Gava explicou que ainda não foi entregue pela Direção o orçamento de 2017, pois 
os repasses do MEC estão atrasados e os duodécimos não estão sendo recebidos nos prazos previstos. Foi solicitado 
que  na reunião de departamento consultem quais docentes não têm previsão de uso de verbas de diárias para que se 
possa ter uma previsão do saldo, a ser dividido entre os interessados. 4. Questionário do CA aplicado aos alunos: 
seguindo a solicitação feita na reunião anterior, o Centro Acadêmico de Música apresentou um resumo dos resultados 
de um questionário de 20 perguntas enviado aos alunos de Música sobre suas experiências e percepções do curso. 55 
alunos (um terço dos ativos) responderam e o CA apresentou as porcentagens das respostas. O relatório completo 
será enviado por e-mail aos docentes. As principais solicitações foram que o currículo do Bacharelado fosse mais 
adequado à preparação profissional, com mais docentes com experiência em produção musical. Outra solicitação foi a 
oferta das disciplinas obrigatórias pela manhã. Foi explicado que a partir de 2018 o Curso de Artes Visuais será 
ofertado pela manhã, para ter mais salas disponíveis, facilitando o ensalamento. Como pela manhã continuam as 
atividades de optativas, extensão e pós, não há salas suficientes para os dois cursos pela manhã. 5. TCC: o 
coordenador do TCC, prof Gava, apresentou um modelo de relatório após a 3ª etapa do TCC. Agora o orientador 
acompanha as três primeiras etapas e envia um relatório ao final da 3ª para que se tenha um planejamento 
conhecendo os alunos que prosseguirão no semestre seguinte. Aprovado. 6. Alocação de espaços no DECOM: foi 
solicitado aos docentes que avaliem o interesse e possibilidade de uso de salas de aula e laboratórios no DECOM. São 
três salas grandes (até 65 alunos) e seis do mesmo tamanho das nossas. Elas estão livres à tarde. O tema será 
retomado na reunião de departamento, que também discutirá o uso do espaço da Imprensa. 7. Vestibular: o 
coordenador informou que encaminhou ao NC a solicitação de prova teórica com respostas curtas por escrito e provas 
práticas de instrumento com uma partitura definida pelo Colegiado e uma de livre escolha. O programa e a 
bibliografia atualizados já foram divulgados pelo NC. Temos de definir uma partitura por instrumento, de dificuldade 
baixa para média. 8. Assuntos gerais: o coordenador informou que conversou com as responsáveis pelo treinamento 
em Moodle, no CIPEAD, e que basta marcar com elas uma data para uma apresentação no DeArtes e posterior 
treinamento. Por ser de interesse dos dois cursos, será discutido na próxima reunião departamental. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12:30, 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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