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Ata de Reunião Departamental nº 01/2017. No dia 9 de março de 2017, às 10h00, na sala 107-
B, no Campus do Batel, situado à Rua Coronel Dulcídio, 638, reuniram-se os professores do 
Departamento de Artes, Setor de Artes, Comunicação e Design da Universidade Federal do 
Paraná, sob a presidência do Professor José Estevam Gava e com a presença dos seguintes 
professores: Danilo Ramos, Dulce Osinski, Edwin Pitre Vásquez, Felipe Mello Prando, 
Francisco Azevedo, Hugo Melo, Isabelle Catucci, Maurício Dottori, Paulo Reis, Rafael 
Ferronato, Ricardo Carneiro, Roseane Yampolschi, Tânia Bloomfield, Stephanie Dahn Batista. 
A sessão contou também com a presença dos alunos Guilherme Werner Junkes e Alays 
Cristine do Prado. A reunião contou ainda com a presença da Secretária do Setor, Salette 
Miyake. A sessão foi aberta, passando-se à Pauta: 1. Uso do estacionamento do DEARTES. 2. 
Troca de turno do curso de Artes Visuais. 3. Relato sobre conversa com psicóloga da PRAE. 4. 
Diárias e passagens. 5. Confirmação da data da SAIM3. 6. Treinamento Plataforma Moodle. 
7. Projeto de pesquisa. 8. Evento de extensão. 9. Manutenção do piano. 10. Autorização de 
saída do piano. 11. Organização das reuniões. 12. Afastamento. 13. Hospedagem. Reunião: 1. 
Uso do estacionamento do DEARTES: foi relatado pelos professores e alunos o problema da 
falta de vagas de estacionamento, que tem se agravado nos últimos meses. Após debates, foi 
deliberadas as seguintes solicitações: 1.1 Renegociação das vagas ofertadas ao Centro de 
Visão. 1.2 Pedir vigia para a parte da manhã. 1.3 Pedir adesivos de identificação para os 
carros. 1.4 Rever a quantidade de vagas destinadas a deficientes. Aprovado. 2. Troca de turno 
do curso de Artes Visuais. Por decisão dos professores, o curso de Artes Visuais passará a ser 
ofertado pelo período da manhã a partir de 2018. A questão já foi decidida pelo colegiado de 
Artes Visuais, e foi submetida agora à aprovação do Departamento. Aprovado. 3. Relato sobre 
conversa com psicóloga da PRAE. A Professora Stephanie Dahn Batista relatou a conversa 
que teve com a psicóloga da PRAE, que presta assistência aos alunos com quadros 
depressivos. Foi proposta discussão sobre a depressão e sua relação com os cursos primeiro no 
âmbito dos colegiados e com a participação dos alunos, para posterior debate com a psicóloga 
na próxima reunião ordinária de departamento. Aprovado. 4. Diárias e passagens. Foram 
revistas as regras do departamento sobre pagamento de diárias. Foi deliberado que o 
departamento não pagará mais passagens aéreas, apenas diárias. Foi reafirmada a regra de que 
não haverá pagamento de diárias internacionais (o Prof. Danilo propôs que na próxima 
reunião seja debatida a possibilidade de mudar o critério para quilometragem, permitindo 
diárias internacionais de baixo custo). Foi reafirmada a regra também de que terceiros só 
podem receber o pagamento de hospedagem, e não de diárias e passagens. Os valores 
disponíveis para pagamento de diárias serão apresentados a cada reunião. 4.1. A professora 
Dulce Osinski pede pagamento de diárias entre os dias 14 e 18 de agosto de 2017, para 
participação e apresentação de trabalho no IX Congresso Brasileiro de História da Educação, a 
ser realizado na cidade de João Pessoa – PB. Aprovado. 5. Confirmação da data da SAIM3: o 
evento SAIM3 foi confirmado para os dias 05, 06 e 07 de setembro de 2017. Aprovado. 6. 
Treinamento Plataforma Moodle: um treinamento para orientações sobre o uso da plataforma 
será agendado para uma quinta-feira de manhã. Aprovado.  
 
7. Projeto de pesquisa. O Professor Rafael... 
8. Evento de extensão. 
8.1 O Professor Felipe... 



8.2 O professor Francisco… 
 
9. Manutenção do piano. Foi solicitada a manutenção nos pedais e teclas do piano de cauda da  
sala 107B, bem como sua afinação. Aprovado. 
10. Autorização de saída do piano. Foi solicitada autorização para saída do piano de cauda da  
sala 107B, para uso no evento SIMCAM, sob responsabilidade da Professora Rosane Cardoso. 
A organização do evento se encarregará do transporte e da devolução do instrumento. 
11. Organização das reuniões. A professora Dulce Osinski pediu melhoria na organização da 
pauta das reuniões, deixando os pontos polêmicos para o final. Pela proposta, a reunião 
deveria começar com informes, aprovação de projetos e eventos, passando ao final para a 
discussão sobre pontos polêmicos. De acordo com a professora, esta providência conferirá 
mais objetividade às discussões. 
 
12. Afastamento. O Professor Maurício Dottori pede afastamento …. 
 
13. Hospedagem: A Professora Roseane Yampolschi pede o pagamento de hospedagem para 
______, entre os dias ______ , para participar do evento _____. 
 
 
 
Nada mais havendo a tratar, o chefe do DEARTES, Prof. José Estevam Gava, agradeceu à 
plenária e encerrou a sessão, da qual eu, Daniel José Pereira de Camargo Salles, secretário da 
sessão, redigi a presente ata, que depois de enviada por correio eletrônico ao corpo docente do 
Deartes, lida e aprovada pelos presentes à sessão, será assinada por mim e pelos presentes. 
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Ata de Reunião Departamental nº 01/2017. No dia 9 de março de 2017, às 10h00, na sala 107-
B, no Campus do Batel, situado à Rua Coronel Dulcídio, 638, reuniram-se os professores do 
Departamento de Artes, Setor de Artes, Comunicação e Design da Universidade Federal do 
Paraná, sob a presidência do Professor José Estevam Gava e com a presença dos seguintes 
professores: Danilo Ramos, Dulce Osinski, Edwin Pitre Vásquez, Felipe Mello Prando, 
Francisco Azevedo, Hugo Melo, Isabelle Catucci, Maurício Dottori, Paulo Reis, Rafael 
Ferronato, Ricardo Carneiro, Roseane Yampolschi, Tânia Bloomfield, Stephanie Dahn Batista. 
A sessão contou também com a presença dos alunos Guilherme Werner Junkes e Alays 
Cristine do Prado. A reunião contou ainda com a presença da Secretária do Setor, Salette 
Miyake. A sessão foi aberta, passando-se à Pauta: 1. Uso do estacionamento do DEARTES. 2. 
Troca de turno do curso de Artes Visuais. 3. Relato sobre conversa com psicóloga da PRAE. 4. 
Diárias e passagens. 5. Confirmação da data da SAIM3. 6. Treinamento Plataforma Moodle. 
7. Projeto de pesquisa e extensão. 8. Evento de extensão. 9. Manutenção do piano. 10. 
Autorização de saída do piano. 11. Organização das reuniões. 12. Afastamento. 13. 
Hospedagem. 14. Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Artes Visuais. Reunião: 1. 
Uso do estacionamento do DEARTES: foi relatado pelos professores e alunos o problema da 
falta de vagas de estacionamento, que tem se agravado nos últimos meses. Após debates, foi 
deliberadas as seguintes solicitações: 1.1 Renegociação das vagas ofertadas ao Centro de 
Visão. 1.2 Pedir vigia para a parte da manhã. 1.3 Pedir adesivos de identificação para os 
carros. 1.4 Rever a quantidade de vagas destinadas a deficientes. Aprovado. 2. Troca de turno 
do curso de Artes Visuais. Por decisão dos professores, o curso de Artes Visuais passará a ser 
ofertado pelo período da manhã a partir de 2018. A questão já foi decidida pelo colegiado de 
Artes Visuais, e foi submetida agora à aprovação do Departamento. Aprovado. 3. Relato sobre 
conversa com psicóloga da PRAE. A Professora Stephanie Dahn Batista relatou a conversa 
que teve com a psicóloga da PRAE, que presta assistência aos alunos com quadros 
depressivos. Foi proposta discussão sobre a depressão e sua relação com os cursos primeiro no 
âmbito dos colegiados e com a participação dos alunos, para posterior debate com a psicóloga 
na próxima reunião ordinária de departamento. Aprovado. 4. Diárias e passagens. Foram 
revistas as regras do departamento sobre pagamento de diárias. Foi deliberado que o 
departamento não pagará mais passagens aéreas, apenas diárias. Foi reafirmada a regra de que 
não haverá pagamento de diárias internacionais (o Prof. Danilo propôs que na próxima 
reunião seja debatida a possibilidade de mudar o critério para quilometragem, permitindo 
diárias internacionais de baixo custo). Foi reafirmada a regra também de que terceiros só 
podem receber o pagamento de hospedagem, e não de diárias e passagens. Os valores 
disponíveis para pagamento de diárias serão apresentados a cada reunião. 4.1. A professora 
Dulce Osinski pede pagamento de diárias entre os dias 14 e 18 de agosto de 2017, para 
participação e apresentação de trabalho no IX Congresso Brasileiro de História da Educação, a 
ser realizado na cidade de João Pessoa – PB. Aprovado. 5. Confirmação da data da SAIM3: o 
evento SAIM3 foi confirmado para os dias 05, 06 e 07 de setembro de 2017. Aprovado. 6. 
Treinamento Plataforma Moodle: um treinamento para orientações sobre o uso da plataforma 
será agendado para uma quinta-feira de manhã. Aprovado. 7. Projeto de pesquisa e extensão. 
7.1. O Professor Geraldo Leão pede a aprovação do Projeto de Extensão “Oficina Permanente 

de Arte”. Aprovado. 7.2. O Professor Rafael ferronato “Processos, práticas e performance na 

educação musical”. Aprovado. 7.3. O Professor Felipe Prando pede aprovação do Projeto de 



Extensão “Cineclube Barravento”. Aprovado. 8. Evento de extensão. 8.1. O professor 
Francisco pede aprovação do evento de extensão “Mesa redonta, recital e masterclass com o 
embaixador da UNESCO Dr. Milton Masciadri, professor da Universidade da Georgia EUA”, 

a ser realizado no segundo semestre de 2017. Aprovado. 9. Manutenção do piano. Foi 
solicitada a manutenção nos pedais e teclas do piano de cauda da  sala 107B, bem como sua 
afinação. Aprovado. 10. Autorização de saída do piano. Foi solicitada autorização para saída 
do piano de cauda da  sala 107B, para uso no evento SIMCAM, sob responsabilidade da 
Professora Rosane Cardoso. A organização do evento se encarregará do transporte e da 
devolução do instrumento. 11. Organização das reuniões. A professora Dulce Osinski pediu 
melhoria na organização da pauta das reuniões, deixando os pontos polêmicos para o final. 
Pela proposta, a reunião deveria começar com informes, aprovação de projetos e eventos, 
passando ao final para a discussão sobre pontos polêmicos. De acordo com a professora, esta 
providência conferirá mais objetividade às discussões. 12. Afastamento. O Professor Maurício 
Dottori pede afastamento e o pagamento de diárias entre os dias 07 e 09 de junho de 2017, 
para participar do IV Encontro Internacional de Teoria e Análise Musical, EITAM4 2017, na 
USP. Aprovado. 
 
13. Hospedagem: A Professora Roseane Yampolschi pede o pagamento de hospedagem para 
______, entre os dias ______ , para participar do evento _____. 
 
 
14. Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Artes Visuais. A Prof. Stephanie Dahn 
Batista apresentou a nova formação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Artes 
Visuais. Comporão o grupo os professores: Dulce Regina Baggio Osinski; Fernando Antonio 
Fontoura Bini; Geraldo Leão Veiga de Camargo; Isabelle Catucci da Silva; Juliana Gisi; Paulo 
Roberto de Oliveira Reis; Ricardo Carneiro Antonio; Tânia Bittencourt Bloomfield; Stephanie 
Dahn Batista; Luana Marchioro Veiga; Felipe Cardoso de Mello Prando; Emanuel dos Santos 
Monteiro. Além disto, fazem parte da Comissão elaboradora do Projeto Pedagógico: Dulce 
Regina Baggio Osinski; Fernando Antonio Fontoura Bini; Geraldo Leão Veiga de Camargo; 
Isabelle Catucci da Silva; Paulo Roberto de Oliveira Reis; Ricardo Carneiro Antonio; Tânia 
Bittencourt Bloomfield; Stephanie Dahn Batista; Luana Marchioro Veiga; Felipe Cardoso de 
Mello Prando; Emanuel dos Santos Monteiro; Juliana Gisi. Nada mais havendo a tratar, o 
chefe do DEARTES, Prof. José Estevam Gava, agradeceu à plenária e encerrou a sessão, da 
qual eu, Daniel José Pereira de Camargo Salles, secretário da sessão, redigi a presente ata, que 
depois de enviada por correio eletrônico ao corpo docente do Deartes, lida e aprovada pelos 
presentes à sessão, será assinada por mim e pelos presentes. 
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Ata de Reunião Departamental nº 03/2017. No dia 25 de maio de 2017, às 10h00, na sala 107-
B, no Campus do Batel, situado à Rua Coronel Dulcídio, 638, reuniram-se os professores do 
Departamento de Artes, Setor de Artes, Comunicação e Design da Universidade Federal do 
Paraná, sob a presidência do Professor José Estevam Gava e com a presença dos seguintes 
professores: Edwin Pitre Vásquez, Emanuel Monteiro, Felipe Mello Prando, Indioney 
Carneiro, Isabelle Catucci, Luana Marchiori Veiga, Maurício Dottori, Norton Eloi Dudeque, 
Paulo Reis, Rafael Ferronato, Ricardo Carneiro, Tânia Bloomfield e Stephanie Dahn Batista.  
A sessão foi aberta, passando-se à Pauta: 1. Afastamentos; 2. Proposta de criação de chapa 
para candidatura à eleição do Setor; 3. Necessidade de laboratórios multimídia; 4. Uso da sala 
112-B; 5. Reformulação do uso de diárias; 6. Uso de chaves; 7. Vagas de técnico 
administrativo; 8. Mudanças no espaço físico; 9. Uso do espaço no campus Juvevê; 10. 
Homologação do resultado das eleições para Coordenação de Artes Visuais. Reunião: 1. 
Afastamentos: 1.1. O professor Norton Dudeque pede afastamento entre os dias 09 a 15 de 
julho de 2017 para participar da Avaliação Quadrienal dos Programas de Pós-graduação da 
área de Artes/Música da CAPES. Aprovado. 1.2. O professor Felipe Prando pede afastamento 
ente os dias 27 e 28 de julho de 2017 para participar de banca de mestrado no PPGAV-
UDESC. Aprovado. 1.3. O professor Rafael Ferronato pede afastamento entre os dias 31 de 
maio e 03 de junho de 2017 para participar de concerto com a Orquestra Sinfônica do Brasil, 
na cidade de Ponta Grossa – PR. Aprovado. 1.4. O professor Rafael Ferronato pede 
afastamento entre os dias 06 e 11 de junho de 2017 para participar de concerto com a 
Orquestra do Estado do Mato Grosso, na cidade de Cuiabá-MT. Aprovado. 1.5. O professor 
Edwin Pitre Vasquez pede afastamento entre os dias 09 e 11 de junho de 2017 para participar 
como jurado no festival SAPECANÇÃO, na cidade de Inácio Martins – PR. Aprovado. 2. 
Proposta de criação de chapa para candidatura à eleição do Setor: Os professores Maurício 
Dottori e João Somma Neto apresentaram proposta para criação de chapa para concorrer ao 
pleito para a Direção do Setor de Artes, Comunicação e Design. 3. Necessidade de 
laboratórios multimídia: o professor Felipe Prando expôs a necessidade de viabilização de 
laboratórios multimídia no Departamento de Artes. De acordo com o professor, diversas 
disciplinas dos cursos de Artes Visuais e Música necessitam dessas estações de trabalho 
multimídia, o que justifica a acolhida da demanda pelo Departamento e não apenas pelos 
cursos de artes visuais. Foi encaminhado que o Departamento apresentará propostas conjuntas 
com as coordenações tentando viabilizar a aquisição dos materiais necessários, em especial na 
próxima versão do FDA. Aprovado. 4. Uso da sala 112-B: O professor Maurício Dottori 
informou em plenária que está utilizando a sala 112-B para um projeto-piloto de produção 
audiovisual. As utilizações são eventuais, não interferindo nas aulas ali agendadas nem 
demandando aquisição de novos equipamentos. Aprovado. 5. Reformulação do uso de diárias: 
ficou estabelecido que a quota a que cada professor tem direito da verba departamental para 
diárias será contabilizada e dividida em valores reais, não mais em quantidades ou 
modalidades de diárias. A plenária solicitou à chefia que comunique a todos os valores 
disponíveis quando houver essa informação. Solicitou-se que essas informações sejam 
apresentadas de modo claro, com projeção de dados no quadro branco. Aprovado. 6. Uso de 
chaves: foi relatado o problema causado pela indiscriminada entrega de chaves pela 
funcionária da portaria do Deartes. Segundo a professora Tânia, a funcionária entregou chaves 
de uma sala de acesso restrito a um aluno que não tinha autorização para tanto. O problema se 



deu por falta de orientação à funcionária e devido à rotatividade de funcionários terceirizados. 
Foram feitas orientações pontuais à funcionária da portaria e encaminhada a elaboração de um 
regulamento com instruções sobre os procedimentos a serem adotados para entrega de chaves. 
Aprovado. 7. Vagas de técnico: foram feitos encaminhamentos no sentido de verificar com o 
Setor a situação das vagas de técnicos administrativos a que o Departamento tem direito. Foi 
solicitado que, em reuniões futuras, seja definido qual o perfil desejado para o técnico 
administrativo que ocupará a vaga de Desire de Oliveira, recentemente aposentada. Aprovado. 
8. Mudanças no espaço físico: foi relatado o problema de falta de espaço físico na biblioteca e 
sugerida a transposição da sala de leitura para uma das salas mais próximas à biblioteca. A 
questão será discutida com mais detalhes na próxima reunião, para as providências cabíveis. 
Solicitou-se, também, que a chefia verifique com a bibliotecária a situação do espaço físico 
assim utilizado, se necessita de expansão para abrigar o acervo. Aprovado. 9. Uso do espaço 
no campus Juvevê: dada a natureza e importância do assunto, que demanda discussões e 
deliberações pormenorizadas, será feita reunião departamental extraordinária, na próxima 
quinta-feira, dia 1º de junho de 2017, às 10h00, no DEARTES, exclusivamente para discussão 
de uma proposta departamental para o uso do espaço físico que ficou disponível no campus 
Juvevê com a desocupação do prédio da imprensa. Foi deliberado que nessa próxima reunião 
será debatida uma proposta conjunta dos cursos de Artes Visuais e Música, para apresentação 
como proposta departamental junto ao Setor. Aprovado. 10. Homologação do resultado das 
eleições para Coordenação de Artes Visuais: foi homologado o resultado dessas eleições, 
realizada em 15 de maio de 2017. Foram eleitas coordenadora e vice-coordenadora, 
respectivamente, as professoras Stephanie Dahn Batista e Tânia Bloonfield. Aprovado. Nada 
mais havendo a tratar, o chefe do DEARTES, Prof. José Estevam Gava, agradeceu à plenária e 
encerrou a sessão, da qual eu, Daniel José Pereira de Camargo Salles, secretário da sessão, 
redigi a presente ata, que depois de enviada por correio eletrônico ao corpo docente do 
Deartes, lida e aprovada pelos presentes à sessão, será assinada por mim e pelos presentes. 
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Ata de Reunião Departamental nº 04/2017. No dia 22 de junho de 2017, às 09h30, na sala 
107-B, no Campus do Batel, situado à Rua Coronel Dulcídio, 638, reuniram-se os professores 
do Departamento de Artes, Setor de Artes, Comunicação e Design da Universidade Federal do 
Paraná, sob a presidência do Professor José Estevam Gava e com a presença dos seguintes 
professores: Alvaro Carlini, Danilo Ramos, Edwin Pitre Vásquez, Emanuel Monteiro, Felipe 
Mello Prando, Francisco Gonçalves de Azevedo, Hugo Melo, Isabelle Catucci, Luana 
Marchiori Veiga, Norton Eloi Dudeque, Paulo Reis, Ricardo Carneiro, Rosane Cardoso de 
Araújo, Roseane Yampolschi, Tânia Bloomfield e Stephanie Dahn Batista. A sessão foi aberta, 
passando-se à Pauta: 1. Informes; 2. Pedido de ferramentas; 3. Realocação de pianos; 4. 
Afastamentos; 5. Projetos de pesquisa; 6. Responsabilidade pela sala 302-A; 7. Acordo de 
cooperação internacional; 8. Evento de extensão; 9. Comissão sobre o uso do espaço do 
DEARTES em 2018; 10. Reformas no auditório; 11. Liberação do espaço do departamento 
para uso no Vestibular UFPR – 2017. Reunião: 
 
1. Informes: 1.1. O Prof. Gava relatou à plenária acerca da reunião sobre o uso do espaço no 
Campus Juvevê. Foi relatado que já existe um auditório subutilizado no DECOM, que a sala 
de exposição lá existente está disponível, sobre a necessidade do DECOM de transferir a 
biblioteca para o espaço, e o posicionamento de que o prédio deve ser de uso exclusivo do 
SACOD, embora a decisão final caiba à administração central da UFPR. 1.2. Sobre o uso do 
estacionamento, foi relatado o problema da Gráfica UFPR com falta de pessoal. O Prof. Gava 
se dispôs a imprimir cartões de estacionamento personalizados para controle. Será solicitado a 
pintura de vagas à Prefeitura Universitária. 1.3. O Prof. Aloísio Schimidt, do Curso de Luteria, 
fez apresentação sobre a intenção do curso em se tornar bacharelado, e a intenção de 
integração ao SACOD, com possibilidade de ofertas mútuas de disciplinas com os cursos do 
DEARTES. Foi solicitado aos professores que apresentem, quando possível, as implicações 
práticas destas medidas, sobretudo em relação ao impacto no orçamento, distribuição de vagas 
de professores. 1.4. Sobre as vagas de técnicos administrativos, foi relatado pelo Prof. Hugo 
que o departamento perderá uma vaga com a aposentadoria da funcionária Elides, pois seu 
cargo será extinto. Além disto, a vaga aberta com a aposentadoria da funcionária Desiré, que 
era de nível superior, foi transformada em vaga de nível médio, atualmente ocupada pelo 
funcionário Dante. Anteriormente, a vaga do funcionário aposentado Luís, de nível superior, 
também havia sido transformada em nível médio com a vinda da funcionária Gleuce. Ficou 
combinado que o Diretor do Setor será convidado para a próxima reunião, para explicar 
melhor os critérios que tem sido utilizados pela Direção na redistribuição dessas vagas. 
 
2. Pedido de ferramentas: a Prof. Isabelle apresentou lista com pedido de compra de 
ferramentas, que servirão para as disciplinas de escultura e cerâmica, bem como para a 
montagem e desmontagem de estruturas na sala de exposição. A soma dos pedidos ficou em 
torno de R$ 3.000,00 (três mil reais). Aprovado. 
 
3. Realocação de pianos: o Prof. Hugo relatou a necessidade de realocar os pianos da sala 
110B para a sala 210B. A mudança se faz necessária para que seja aumentado o espaço da 
biblioteca. Aprovado. 
 



4. Afastamentos: 
4.1. Foi relatado que o colegiado de música negou um novo pedido de afastamento da Prof. 
Zélia Chueke, já afastada. A professora desejava se afastar nos meses de novembro, dezembro 
e janeiro, para ampliação e conclusão de pesquisa que está desenvolvendo na França. Como o 
pedido foi negado pelo próprio colegiado de música, não há o que ser deliberado pelo 
Departamento. Aprovado. 
 
4.2. O Prof. Norton Dudeque pede afastamento entre os dias 07 a 09 de agosto de 2017, para 
participar do “X Seminário de pesquisa  do PPG-Música UDESC”, Florianópolis, SC. 

Aprovado. 
 
4.3. A Prof. Rosane Cardoso de Araújo pede afastamento e pagamento de passagem no dia 27 
de agosto de 2017, para participar do “Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação em 
Música”. O departamento se encarregará dos encargos didáticos da professora no período de 

afastamento. Aprovado. 
 
4.4. A Prof. Rosane Cardoso de Araújo pede afastamento internacional entre os dias 26 de 
setembro e 02 de outubro de 2017, para apresentar o trabalho “Representações sociais de 

professores de instrumentos musicais”, proposta para o 13º encontro ECCoM – XIII 
Encuentro de ciencias cognitivas de la música, que se realizará no “Conservatorio de Música 

Gilardo Gilardi de la Ciudad de La Plata”, La Plata, província de Buenos Aires, Argentina, 

entre os dias 28 e 30 de setembro de 2017. Os dias a mais de afastamento justificam-se em 
razão do deslocamento internacional. O departamento se encarregará dos encargos didáticos 
da professora no período de afastamento. Aprovado. 
 
4.5. A Prof. Rosane Cardoso de Araújo pede afastamento internacional entre 03 e 09 de 
outubro de 2017, para participar do “I Congresso internacional de Psicología de la Música y la 

Interpretación Musical”, a ser realizado na Universidade de Granada, Campus de Melilla, 
Espanha. O departamento se encarregará dos encargos didáticos da professora no período de 
afastamento. Aprovado. 
 
4.6. A Prof. Rosane Cardoso de Araújo pede afastamento para o dia 11 de agosto de 2017, 
para participar de banca de mestrado na UFRJ, Rio de Janeiro – RJ. O departamento se 
encarregará dos encargos didáticos da professora no período de afastamento. Aprovado. 
 
4.7. A Prof. Luana Marchiori Veiga pede afastamento entre os dias 15 a 20 de agosto de 2017, 
para participar da Exposição de Arte Contemporânea “Mulheres a Caminho”, na cidade de 

Campinas, SP. O departamento se encarregará dos encargos didáticos da professora no período 
de afastamento. Aprovado. 
 
4.8. O Prof. Danilo Ramos pede afastamento entre os dias 25 de junho e 01 de julho de 2017, 
para participar de banca de concurso na UFPA, Belém – PA. O departamento se encarregará 
dos encargos didáticos da professora no período de afastamento. Aprovado. 
 
5. Projetos de pesquisa: 
5.1. A Prof. Luana Marchiori Veiga apresentou o Projeto de Pesquisa “Arte de ação – poéticas 
e práticas”. Aprovado. 
5.2. O Prof. Emanuel Monteiro apresentou o Projeto de Pesquisa “O informe no desenho e na 

paisagem”. Aprovado. 
 



6. Responsabilidade pela sala 302-A: o Prof. Emanuel Monteiro ficará responsável pelo 
Laboratório de Desenho II (Sl. 302A). Aprovado. 
 
7. Acordo de cooperação internacional: foi aprovado a participação do DEARTES no 
acordo internacional “International cooperation agreement between Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), Brazil, and Strzeminski Academy of Fine Arts Lodz”. A Prof. Dulce Osinski 

ficará responsável por representar o Departamento de Artes nos assuntos referentes ao referido 
acordo. Aprovado. 
 
8. Evento de extensão: a Prof. Luana Marchiori Veiga apresentou proposta do Evento de 
Extensão “Arte educativa e preventiva”, com o objetivo de promover encontros para a 

abordagem de temas específicos sobre saúde emocional e mental, com a participação de 
professores, alunos e convidados. Aprovado. 
 
9. Comissão sobre o uso do espaço do DEARTES em 2018: foi instituída comissão para 
debater o uso do espaço do DEARTES a partir de 2018, levando em conta a mudança de turno  
do curso de Artes Visuais para a manhã. Farão parte da comissão os professores Francisco 
Gonçalves de Azevedo, Hugo de Souza Melo, Stephanie Dahn Batista e Luana Marchiori 
Veiga. Aprovado. 
 
10. Reformas no auditório: a professora Rosane Cardoso apresentou proposta para reforma 
do auditório (sl. 107B). Dentre as propostas, estão a diminuição e troca de janelas existentes 
por janelas especiais, a troca de cadeiras e a instalação de piso laminado, dentre outras. A 
verba para tais reformas viria da pós-graduação. Aprovado. 
 
11. Liberação do espaço do departamento para uso no Vestibular UFPR – 2017: foi relatada a 
data do vestibular UFPR em 2017, que será 27/11/2017. O departamento liberará o espaço 
nesta data, devendo os professores se programarem para a data. Aprovado. 
 
Nada mais havendo a tratar, o chefe do DEARTES, Prof. José Estevam Gava, agradeceu à 
plenária e encerrou a sessão, da qual eu, Daniel José Pereira de Camargo Salles, secretário da 
sessão, redigi a presente ata, que depois de enviada por correio eletrônico ao corpo docente do 
Deartes, lida e aprovada pelos presentes à sessão, será assinada por mim e pelos presentes. 
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Ata de Reunião Departamental Extraordinária nº 05/2017. No dia 10 de agosto de 2017, às 

09h00, na sala 107-B, no Campus do Batel, situado à Rua Coronel Dulcídio, 638, reuniram-se 

os professores do Departamento de Artes, Setor de Artes, Comunicação e Design da 

Universidade Federal do Paraná, sob a presidência do Professor José Estevam Gava e com a 

presença dos seguintes professores: Edwin Pitre Vásquez, Emanuel Monteiro, Felipe Mello 

Prando, Francisco Gonçalves de Azevedo, Geraldo Leão, Hugo Melo, Isabelle Catucci, Luana 

Marchiori Veiga, Maurício Dottori, Paulo Reis, Rafael Ferronato, Ricardo Carneiro, Rosane 

Cardoso de Araújo, Roseane Yampolschi, Tânia Bloomfield, Stephanie Dahn Batista e Zélia 

Chueke e representante discente Guilherme Junkes. A sessão foi aberta, passando-se à Pauta: 

1. Questão das vagas de técnicos; 2. Discussões sobre o orçamento; 3. Convênio entre pós-

graduação da EMBAP (Campus I - UNESPAR) e Programa de Pós-Graduação em Música da 

UFPR; 4. Afastamentos; 5. Cursos e projetos de extensão. Reunião: 1. Questão das vagas de 

técnicos: a funcionária Salette, secretária do Setor, esclareceu as dúvidas sobre o 

remanejamento de funcionários do DEARTES nos últimos anos. Foi esclarecido que os cargos 

ocupados pelos técnicos Luiz Dondalski (revisor de textos) e Elides Cadore (auxiliar de 

nutrição) foram extintos e não serão mais repostos. Quanto à vaga da funcionária Desiré de 

Oliveira Carlos, inicialmente a ideia era pedir um técnico de laboratório para a vaga, e 

chegaram a ser feitas tratativas com o Sr. Krisnael, que tinha interesse de vir transferido da 

IFPR para a UFPR. Porém ante a demora de resposta pelo MEC, cerca de 8 meses depois de 

iniciadas as tratativas a IFPR cancelou a transferência do servidor. Como havia a necessidade 

de preencher a vaga de secretaria da coordenação do curso de música, o funcionário Dante foi 

alocado na vaga da Desiré, que era a única vaga disponível. Ao final da explanação, foi feito o 

encaminhamento para reunião entre Coordenações, Departamento e direção do Setor para 

levantamento das demandas a serem encaminhadas diretamente ao Reitor. Aprovado. 2. 

Discussões sobre o orçamento e planejamento estratégico do DEARTES: o prof. Dalton, 

diretor do Setor, e o Sr. Roberto, encarregado financeiro do Setor, esclareceram dúvidas dos 

professores sobre a execução orçamentária dos pedidos do departamento. Ficou decidido que 

os professores com demandas pendentes reencaminharão ao Departamento seus pedidos, para 

elaboração de duas planilhas: uma com os processos com pedido de compra pendentes, e outra 



com as demandas dos professores. Aprovado. 4. Convênio entre pós-graduação da EMBAP 

(Campus I - UNESPAR) e Programa de Pós-Graduação em Música da UFPR: a 

professora Rosane Cardoso pediu a aprovação do Termo de Cooperação Técnica entre o 

Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Paraná 

(PPGMúsica/UFPR) e a Pós-Graduação do Campus I  da Universidade Estadual do Paraná - 

Escola de Música e Belas Artes do PR (Campus I/UNESPAR – EMBAP). Será responsável 

pelo convênio na UFPR a Professora Rosane Cardoso de Araújo, e na UNESPAR (EMBAP), a 

Professora Jaira Perin. Aprovado. 5. Afastamentos: 5.1 A Prof. Dulce Regina Baggio Osinski 

pede afastamento para participar do 26º Encontro Anual da ANPAP - Associação Nacional de 

Pesquisadores em Artes Plásticas, que acontecerá em Campinas, entre 25 e 29 de setembro de 

2017. Aprovado. 5.2 A Prof. Zélia Chueke pediu novo afastamento para realizar um inventário 

em Paris. Em razão do baixo quórum da reunião e das dúvidas sobre a legalidade de um novo 

afastamento em tão curto período de tempo, a decisão foi postergada para a reunião ordinária 

que ocorrerá no dia 24 de agosto de 2017. 5.3 O Prof. Paulo Reis pede afastamento e o 

pagamento de 3 (três) diárias, para participar do 26º Encontro Anual da ANPAP - Associação 

Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, que acontecerá em Campinas, entre os dias 26 

e 30 de setembro de 2017. Aprovado. 5.4 O Prof. Paulo Reis pede o pagamento de duas 

hospedagens para convidados, organizado pelo professor em conjunto com a PROEC, para o 

lançamento do documentário 'Lampião da Esquina' que acontecerá no dia 27 de agosto de 

2017 na Cinemateca de Curitiba. As duas diárias de hotel são para a diretora Lívia Perez e o 

produtor Giovanni Francischelli que vem de São Paulo para a palestra sobre o filme. 

Aprovado. 5.5 O Prof. Danilo Ramos pede afastamento do país entre os dias 26 e 02 de 

outubro de 2017 para apresentação de trabalho “A codificação de emoções na música 

instrumental: um estudo experimental em um contexto musical brasileiro”, que ocorrerá no 

13º ECCoM (XIII Encuentro de Ciencia Cognitivas de la Música), no Conservatório de 

Música Gillardo Gilardi de la Cuidad de La Plata, Província de Buenos Aires, Argentina. O 

departamento se encarregará dos encargos didáticos do professor no período de afastamento. 

Aprovado. 6. Cursos e projetos de extensão: 6.1 O Prof. Edwin Pitre Vasquez pede a 

aprovação do Projeto de Extensão "Práticas Musicais para a Comunidade 2.0" e apresentou o 

relatório do "Morte e Vida Severina", realizado durante o 27o Festival de Inverno da UFPR. 

Aprovado. 6.2 Curso de Jazz com Gary Strauss: o Prof. Edwin pede a aprovação do “Curso de 

Jazz com Gary Strauss”, a ser realizado no âmbito do Projeto de Extensão "Práticas Musicais 

para a Comunidade 2.0". O curso foi realizado com sucesso no ano passado, e será repetido 

este ano. Aprovado. 6.3 O Professor Edwin Pitre Vasquez comunicou ainda a visita do Prof. 



Gonzalo Camacho Diaz da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) para uma 

aula da Pós-Graduação e uma Palestra, ofertada como contrapartida ao estagio de Pós-

doutorado realizado pelo Prof. Edwin nessa Universidade, dentro projeto do de 

Internacionalização da UFPR. Aprovado. 6.4 O Prof. Hugo Melo pede aprovação do Curso de 

extensão no “software Ableton Live”. Aprovado. 6.5 O prof. Francisco Gonçalves de 

Azevedo pede a aprovação do Cursos de Extensão “Pré-vestibular em Música”. Aprovado. 6.6 

O prof. Francisco Gonçalves de Azevedo pede a aprovação do Cursos de Extensão “Curso de 

Cordas com Arco”. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, o chefe do DEARTES, Prof. José 

Estevam Gava, agradeceu à plenária e encerrou a sessão, da qual eu, Daniel José Pereira de 

Camargo Salles, secretário da sessão, redigi a presente ata, que depois de enviada por correio 

eletrônico ao corpo docente do Deartes, lida e aprovada pelos presentes à sessão, será assinada 

por mim e pelos presentes. 
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Ata de Reunião Departamental nº 06/2017. No dia 24 de agosto de 2017, às 09h00, na sala 

107-B, no Campus do Batel, situado à Rua Coronel Dulcídio, 638, reuniram-se os professores 

do Departamento de Artes, Setor de Artes, Comunicação e Design da Universidade Federal do 

Paraná, sob a presidência do Professor José Estevam Gava e com a presença dos seguintes 

professores: Danilo Ramos, Dulce Osinski, Edwin Pitre Vásquez, Emanuel Monteiro, 

Francisco Gonçalves de Azevedo, Hugo Melo, Isabelle Catucci, Maurício Dottori, Rafael 

Ferronato, Ricardo Carneiro, Rosane Cardoso de Araújo, Stephanie Dahn Batista e Zélia 

Chueke. A sessão foi aberta, passando-se à Pauta: 1. Afastamento; 2. Planejamento estratégico 

do DEARTES; 3. FDA do Departamento; 4. Homenagem às funcionárias aposentadas. 

Reunião: 1. Afastamento: a profª Zélia solicitou afastamento com ônus limitado 

(remuneração) de 8/10/17 a 31/12/17, para realizar um inventario 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 em estágio docência, pela doutoranda orientada pela profª Zélia, 

profa. Cinthia Ruivo, que leciona piano na UEM (Maringá). Após a apresentação do pedido 

pela Prof. Zélia, o Prof. José Estevam Gava, chefe de departamento, pediu a palavra e 

apresentou seu posicionamento pela negativa do pedido. Ponderou inicialmente que, conforme 

contato telefônico com a funcionária Simone, da Divisão de Normatização da PROGEPE, a 

Lei 8.112/90, em seu artigo 95, §2º, e art. 96-A, §4º, dispõe que os servidores beneficiados 

pelos afastamentos terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por 



um período igual ao do afastamento concedido. A Prof. Zélia acaba de voltar de um 

afastamento de 1 (um) ano em Paris, e por tal razão não lhe parece possível o novo 

afastamento. Durante o período deste novo afastamento, a professora interessada pretende que 

uma aluna em estágio docência assuma as suas aulas. Sabemos, contudo, que isto não pode 

acontecer, devendo professor e estagiário atuarem em conjunto e presencialmente. Além disto, 

a Prof. Rosane Cardoso de Araújo, apontada como substituta pela Prof. Zélia no período do 

afastamento, está atualmente sobrecarregada de trabalho, não havendo compatibilidade de 

horários com os encargos provenientes da substituição da Prof. Zélia no período de seu 

afastamento. Ou seja, não havendo substituto legal, já que todos os demais professores estão 

sobrecarregados, a professora não pode pedir afastamento agora, não importando a relevância 

de sua missão no exterior. Afora estes empecilhos legais, em relação à conveniência do ato de 

afastamento para o Departamento, foi ponderado que os demais professores estão 

sobrecarregados em suas respectivas cargas horárias, e o afastamento da referida professora 

durante o período letivo causará um desfalque sobretudo na divisão de orientandos. 

Exemplificativamente, enquanto os docentes em geral têm em média 5 (cinco) orientações de 

TCC, a Prof. Zélia tem apenas 1 (um). Foi ponderado ainda que desde dezembro de 2009, a 

professora já foi contemplada com 14 (quatorze) afastamentos do país, dois desses 

afastamentos duraram 1 (um) ano cada um. Existe histórico em ata de reunião departamental 

passada, Ata 010/2010, o registro formal de reclamações dos professores quanto à quantidade 

de afastamentos desfrutados pela professora. Além dos registros formais, o chefe de 

Departamento é constantemente abordado com questionamentos e reclamações de alunos e 

professores sobre o mesmo assunto. O Prof. Edwin pediu a palavra, elogiou o mérito da 

pesquisa, mas também discorda do novo pedido de afastamento por considerar necessária uma 

contraprestação ao departamento pelo afastamento de um ano do qual a Prof. Zélia acaba de 

retornar, antes de desfrutar de um novo afastamento do país. Submetida a decisão à plenária 

departamental, foi deliberado que os professores votariam em cédulas não identificadas. A 

votação foi apurada imediatamente, com 10 (dez) votos contrários ao afastamento, 2 (dois) 

votos favoráveis, e 1 (uma) abstenção. Nada mais havendo a tratar, o resultado foi aprovado 

pela plenária, negando o pedido de afastamento da Prof. Zélia. 2. Planejamento estratégico 

do DEARTES: a Prof. Stephanie Dahn Batista apresentou à plenária alguns acréscimos ao 

planejamento estratégico do DEARTES. O documento final será enviado aos professores por 

e-mail. Aprovado. 3. FDA do Departamento: foi deliberado que o pedido de verba do FDA 

do Departamento será direcionado à compra de 2 (duas) câmeras fotográficas, marca Nikon 

D800, com valor unitário de R$11.593,68 (onze mil quinhentos e noventa e três reais e 



sessenta e oito centavos), que constam no item nº 16, do pregão 116/2016, aberto. O valor 

excedente ao disponibilizado pelo FDA será complementado com verbas do Departamento, 

caso necessário. Aprovado. 4. Homenagem às funcionárias aposentadas: foi aprovada a 

realização de homenagem às servidoras recentemente aposentadas, Sras. Elides Lúcia Cadore 

e Desiré de Oliveira Carlos, pelos serviços prestados por anos ao Departamento. Foi sugerida 

a data de 02 de outubro de 2017, às 17h, a ser confirmado de acordo com a disponibilidade 

das ex-servidoras. Será oferecido coffee-break pelo Departamento, no dia das homenagens. 

Aprovado. Nada mais havendo a tratar, o chefe do DEARTES, Prof. José Estevam Gava, 

agradeceu à plenária e encerrou a sessão, da qual eu, Daniel José Pereira de Camargo Salles, 

secretário da sessão, redigi a presente ata, que depois de enviada por correio eletrônico ao 

corpo docente do Deartes, lida e aprovada pelos presentes à sessão, será assinada por mim e 

pelos presentes. 
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