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Ata 127 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 3 dias do mês de agosto 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. José 
Estevam Gava, Prof. Msc. Leandro Gaertner, Prof. Dr. Norton Dudeque, Profª Drª. Rosane Cardoso de Araújo, Profª Drª 
Zélia Chueke, Profª Drª Valéria Lüder, Profª Drª Anna Lucia Ratto, representantes discentes Guilherme Werner Junkes 
e João Francisco Garmatter. Em afastamento: Profª Drª Silvana Scarinci. Ausentes: Prof. Dr. Maurício Dottori. 
Ausências justificadas: Prof. Msc. Indioney Rodrigues, Prof Msc. Rafael Stefanichen Ferronato, Profª Drª Roseane 
Yampolschi. 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 126. 2. Aprovação do pedido de livros no FDA da 
Coordenação de Música: foi aprovado o pedido no formulário de Fluxo Programado do FDA 2017, chamado Aquisição 
de bibliografia para os cursos de Música (Licenciatura e Bacharelado), com 108 exemplares, no total de R$ 19.990,88. 
3. Pedidos de aproveitamento de conhecimento: aprovados os 15 pedidos apresentados, quase todos de Preparação 
ao Canto Coral. A coordenação encaminhou os pedidos aos docentes responsáveis que irão aplicar as provas e 
informar à coordenação até o final da próxima semana. 4. Pedidos de quebra de pré-requisito: dentre os 
apresentados, foram aprovados os pedidos dos discentes: Gustavo Sanches M. Pereira, Thiago Ferraz Gomes e Paulo 
A. C. Macan. 5. Solicitação de afastamento do país - a: a profª Zélia apresentou relatório de suas pesquisas durante o 
afastamento encerrado no último dia 31, e o site onde foram publicados os resultados das pesquisas, além dos 
eventos realizados e da renovação do convênio da Sorbonne com a UFPR. Ela solicitou afastamento com ônus limitado 
(remuneração) de 8/10/17 a 31/12/17, para realizar um inventário completo de músicos e compositores brasileiros 
que desenvolveram carreira em Paris de 1920 a 1930, dos quais muitos não são conhecidos no Brasil até hoje. O 
inventario será disponibilizado no banco de dados do IReMus/CNRS. A fonte do inventario é o Fonds Montpensier, 
parte dos arquivos especiais da Biblioteca nacional da França (BnF); no período em questão (outubro à dezembro), a 
professora poderá contar com o apoio especializado, essencial para o sucesso da confecção do inventario, de 
pesquisadores, altos funcionários da BnF responsáveis pelas coleções e que estarão realizando um seminário sobre 
tais fundos no mesmo prédio. Durante o período solicitado a Profa. Zélia Chueke irá prosseguir com as orientações e 
as reuniões do GP sob sua responsabilidade no PPGMusica. Na graduação, a disciplina de Performance Musical II que 
ministra este semestre será concluída, com toda a carga horária prevista e a realização de um concerto em outubro. A 
disciplina de Piano Funcional terá 9 das 15 aulas realizadas pela profª Zélia e as 6 últimas, com supervisão de docentes 
do Curso de Música, em estágio docência, pela doutoranda orientada pela profª Zélia, profa. Cinthia Ruivo, que 
leciona piano na UEM (Maringá). Em vista dos esclarecimentos o Colegiado discutiu se há previsão legal para isso, por 
questionamento da profª Valéria, e, consultado sobre a aprovação do afastamento, só houve manifestação contrária 
do prof Edwin. 6. Solicitação de afastamento do país -b: o prof Danilo Ramos solicitou afastamento de 26 a 28/9/17 
para um congresso na Argentina, lembrando das dificuldades burocráticas enfrentadas, pois um congresso no norte 
do Brasil, que tem custo de passagem e estadia bem mais elevados, tem menos dificuldades que um no exterior, 
embora Buenos Aires seja bem mais próximo, e barato, do Paraná. Aprovada a solicitação do afastamento, que não 
traz prejuízos acadêmicos, em virtude da curta duração. 7. Calendário para reuniões pedagógicas: iniciando as 
discussões por áreas de conteúdo, foi marcada uma reunião com os docentes professores Francisco, Gava, Leandro e 
Norton, na próxima quinta-feira, 10/8, às 17:30, para discussões de uma abordagem comum aos problemas dos 
alunos com as disciplinas ligadas a teoria musical e a outros aspectos dos programas das disciplinas. 8. Programa de 
tutoria: o coordenador lembrou que há uma resolução vigente sobre a questão e que temos de alocar cerca de 12 
alunos a cada docente do curso, para acompanhamento e orientação, geralmente ao final de cada semestre. 
Aprovado. 9. Curso de extensão: o coordenador, prof Hugo Melo, vai coordenar um curso livre de extensão sobre o 
software Ableton, com tutoria de três alunos da graduação, Marcos Belczak, Marcio Zygmunt e Guilherme Caetano. O 
curso será ministrado a partir do meio de setembro, nas manhãs de quarta-feira, durante oito semanas, com duração 
total de 24 horas, aberto a alunos da UFPR e à comunidade em geral. Aprovado. 10: Assuntos gerais: a) O prof Danilo 
informou que o NDE reuniu-se de 3 a 6 de julho para discutir um novo currículo para os cursos de Música, 
considerando a inclusão de 480 horas de EaD, maior produção musical e mais integração entre disciplinas e alunos dos 
vários períodos. O NDE vai continuar reunindo-se até ter uma proposta “completa” para apresentar ao Colegiado. b) A 
profª Ana Lúcia, do DTPEN, solicitou que quando da discussão do novo currículo de Licenciatura, sejam convidadas as 
docentes responsáveis pelo CEALIS, profª Ivanilda e a profª Ana Lúcia. c) Foram enviadas ao NC as partituras para as 
provas de confronto na 2ª fase do vestibular. Elas já haviam sido enviadas por e-mail aos docentes. d) Os 
representantes do CA informaram que vão organizar quatro encontros de audição comentada, a partir de peças 
gravadas, com um grupo de alunos que vai estudar e comentar as peças e solicitou o uso do Auditório. O Colegiado 
concordou e decidiu que é importante a presença de um docente em cada sessão, pois é uma atividade extensionista 
e de interesse de todos. e) Os representantes do CA apresentaram um relato sobre pesquisa realizada junto a 96 



alunos da graduação (cerca de metade dos matriculados), que solicitam estudos para a mudança de turno do curso 
para a manhã, pois muitos trabalham ou têm estágios à tarde/noite. Foi pedido que realizem nova consulta somente 
com alunos de 3º e 4º anos, períodos em que os discentes estão se inserindo no mercado, lembrando que o curso 
gratuito em uma universidade pública, que oferece o núcleo comum nos dois primeiros anos, tem de contar com o 
comprometimento exclusivo dos alunos nesse período. Entendemos que a partir do 3º ano há necessidade de buscar 
soluções que atendam às necessidades dos discentes, sem prejudicar as atividades acadêmicas, e vai-se discutir a 
oferta da maioria das disciplinas optativas pela manhã e também aos sábados. 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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