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Ata 126 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 14 dias do mês de junho 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. José Estevam Gava, Prof Msc. Rafael Stefanichen Ferronato, Profª 
Drª. Rosane Cardoso de Araújo, Profª Drª Valéria Lüder, representantes discentes Gustavo Sanches e Leonardo 
Lourenço Lopes. Em afastamento: Profª Drª Silvana Scarinci, Profª Drª Zélia Chueke. Ausentes: Prof. Dr. Maurício 
Dottori. Ausências justificadas: Prof Dr Edwin Pitre, Prof. Dr. Francisco Gonçalves Azevedo, Prof. Msc. Indioney 
Rodrigues, Prof. Dr. Norton Dudeque, Profª Drª Roseane Yampolschi, Prof. Dr. Guilherme Romanelli, Prof. Msc. 
Leandro Gaertner. 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 125. 2. Partituras do vestibular: foi reforçada a 
solicitação de escolha, nos próximos dias, das partituras falantes para as peças de confronto na prova prática do 
vestibular. Será uma peça por instrumento, com dificuldade entre baixa e média. 3. Solicitação do Curso de Luteria: o 
prof Aloísio Schmidt escreveu para o prof Gava perguntando quais disciplinas o Departamento de Artes poderia 
oferecer para o Curso de Luteria, que está preparando a criação de um Bacharelado em Luteria. O Colegiado solicitou 
que o prof Gava convide um ou dois professores da Luteria para pessoalmente apresentarem sua proposta ao 
Departamento, e para que possamos conversar, esclarecer dúvidas e posteriormente, nos Colegiados, definir as 
possíveis ofertas de parte a parte. 4. Solicitação de afastamento do país: a profª Zélia, que está em afastamento para 
pesquisa de agosto de 2016 a julho de 2017, enviou solicitação de afastamento com ônus limitado (remuneração) de 
8/10/17 a 31/12/17, para pesquisa junto ao CNRS, na França, sobre músicos brasileiros que faziam sucesso em Paris 
de 1920 a 1930. O Colegiado ponderou que temos oferta insuficiente de disciplinas optativas na graduação, que não 
há docentes para substituição da profª Zélia nas disciplinas obrigatórias e optativas na graduação, e lembrou que 
mesmo com alunos em estágio docência, a presença do docente responsável é obrigatória. Além disso, afastamentos 
sem bolsa normalmente não são autorizados pela PROGEPE. O Colegiado sugere que seja feito este pedido no 
próximo ano, ou, se houver uma premência de tempo, que seja avaliada a possibilidade de realizar a pesquisa de 
dezembro a fevereiro. 5. Repasses de discussão feita com alunos do curso de Música sobre o curso de bacharelado: 
o representante do Centro Acadêmico de Música apresentou o resultado de um questionário com os alunos do 
bacharelado, destacando as questões mais relevantes: apresentação e observância do Plano de Ensino da disciplina no 
início do semestre; unificação dos critérios de avaliação de disciplinas, evitando a aprovação de alunos despreparados, 
que não demonstrem um grau mínimo previsto de competências na disciplina; integração de conteúdos teóricos e 
práticos, nas diversas disciplinas a cada semestre (por exemplo: História da Música, Treinamento Auditivo, Prática de 
Conjunto Musical, Harmonia ou Contraponto) para melhor aproveitamento; e que o NDE estude, para a futura 
reforma curricular exigida para a Licenciatura, mas que também ocorrerá para o Bacharelado, um foco claro nas áreas 
de formação pretendidas: Criação, Produção, Performance. Os representantes do NDE presentes concordam que há 
necessidade de redistribuir conteúdos e definir claramente as disciplinas de cada área, pois atualmente, apesar de as 
grades sugerirem as disciplinas indicadas a cada semestre, nem sempre isso é seguido ou compreendido pelos alunos. 
O Coordenador ponderou que nos quatro primeiros semestres, quase toda a grade é obrigatória, e que a partir o 3º 
ano o aluno, já com experiência acadêmica, tem condições de compreender conteúdos e traçar uma estratégia de 
estudos nas áreas desejadas, solicitando orientação quando desejar, e que não é possível tornar obrigatórias várias 
disciplinas atualmente optativas, pois é justamente a liberdade de escolha atual que permite ao aluno definir sua 
formação. O prof Danilo sugeriu que o NDE se reúna em julho para avançar nessas discussões. Foi sugerido marcar 
reuniões para todas as tardes da semana de exames, de 3 a 7 de julho. 6. Assuntos gerais: o prof Gava lembrou que é 
necessário que todos os orientadores reforcem a estrita observância dos prazos previstos, preenchendo e enviando o 
relatório de 3ª etapa, disponível na página do curso, e informou que a aluna Mariane Bueno não formalizou a 
orientação, e que ele informou isso ao prof Guilherme, seu orientador. O prof Hugo informou que o PPGMúsica vai 
solicitar janelas de vidro laminado para substituir as janelas das salas 107, 112, e 208, em um edital de PRPPG para 
reformas de laboratórios. Por este motivo, acredita não ser possível incluir janelas de salas de aula na solicitação. Mas 
essa fase inicial é apenas o orçamento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12:00, da qual eu, 
Dante Luiz Zech, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada por mim, e pelos demais docentes presentes 
à reunião. 
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