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Ata 133 da Reunião extraordinária do Colegiado do Curso de Música do Departamento de Artes, Setor de Artes, 
Comunicação e Design da Universidade Federal do Paraná, realizada no 17 dia do mês de maio de 2018. 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-Vásquez, Prof. Dr. Francisco Gonçalves Azevedo, Prof. 
Msc. Indioney Rodrigues, Prof. Dr. José Estevam Gava, Prof. Dr. Norton Dudeque, Prof. Msc. Rafael Stefanichen 
Ferronato, Profª Drª. Rosane Cardoso de Araújo, Profª Drª Roseane Yampolschi, Profª Drª Silvana Scarinci, Profª Drª 
Zélia Chueke, Profª Drª Anna Lucia Ratto, Profª Drª Valéria Lüder. Ausência justificada: Prof. Dr. Maurício Dottori. 
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 132. 2. PROVAR 2018/2019: a PROGRAD indicou cinco vagas na 
Licenciatura e cinco vagas no Bacharelado. O Colegiado optou por oferecer, em cada habilitação, além das cinco vagas 
de mudança de habilitação, três vagas para transferência externa, uma vaga para aproveitamento de estudos e uma 
vaga para reintegração de ex-aluno. 3. Esclarecimentos à PROGEPE: o Colegiado da Música e os docentes do 
PPGMúsica presentes ratificaram o posicionamento que já foi registrado em atas anteriores em relação à ausência da 
profª Drª Zélia M. M. Chueke, a partir de 16/10/2017 até o final do ano letivo. O Colegiado solicitou que a chefia do 
DeArtes encaminhasse as faltas à PROGEPE, como era de sua responsabilidade. Transcrevo aqui: da ata 130, de 
16/11/2017: a profª. Zélia solicitou ao coordenador do TCC participar da banca por videoconferência (Skype). O 
Colegiado não concorda com a ausência da profª Zélia, sem estar em afastamento regular, no período acadêmico, pois 
isso é falta de respeito à aluna na solenidade que reveste a defesa de TCC. O prof Edwin declarou que isso cria um 
precedente não desejado e o Colegiado concorda em declarar uma moção de repúdio a tal situação. Em respeito à 
aluna, que tem o direito de ter três docentes na sua banca de TCC, o Colegiado solicitou ao coordenador do TCC que 
confirme a presença da profª Zélia e, em caso de ausência, o coordenador do curso, prof Hugo Melo, participe como 
3º membro da banca, que terá três avaliadores por ausência da orientadora. Da ata 131, de 7/12/2017: a profª. Zélia 
não comparece ao DeArtes desde o dia 16 de outubro. A chefia do DeArtes já encaminhou as informações aos órgãos 
pertinentes. Como os alunos só tiveram 9 das 15 aulas previstas, e não temos docentes da área com disponibilidade 
de horários para atender essas turmas, pois estão em outras disciplinas, o Colegiado decidiu que o coordenador 
solicite orientação à PROGRAD sobre como proceder. O Colegiado registrou mais uma moção de repúdio ao 
comportamento da profª Zélia, de desrespeito aos docentes e discentes.  O Colegiado entende que atividades 
complementares ao curso são importantes mas não substituem nem compensam faltas às atividades regulares de 
ensino, orientação, participação de reuniões ordinárias e outros eventos previamente agendados, na graduação e pós-
graduação, que demandam a presença dos docentes em dedicação integral. 4. Processo no SEI: 23075.172913/2017-
13: pedido do nosso colegiado para a não oferta de vagas para cotistas com deficiência visual, ou deficiência 
auditiva total/ou que impeça o reconhecimento de alturas e dinâmicas musicais: o CEPE não entendeu que a posição 
do Colegiado de Música busca que não ocorram desistências do curso. Nos últimos dois anos, nenhum dos alunos que 
entraram no curso o abandonou, o que reforça nosso cuidado na seleção e na motivação para manter os alunos. Não 
existe o desejo de impedir ninguém de cursar, e sim de garantir o preenchimento de todas as vagas. Um candidato 
com deficiência visual total ou tão alta que impeça a leitura de partituras e/ou das interfaces gráficas dos softwares de 
áudio, (que não têm, em nenhum dos programas disponíveis no mercado profissional, recursos de auxílio sonoro às 
centenas de minúsculos ícones em cada interface) não conseguirá seguir muitas das disciplinas. O Colegiado entende 
que se recebermos apoio adequado da PROGRAD poderemos formar licenciados em Música com deficiência visual 
total. Deve-se esclarecer que a UFPR não forma performers, executantes de um instrumento específico, mas 
produtores musicais e compositores. 5. Interesse em vaga em futuro processo de redistribuição: a profª Msc. Jéssica 
de Almeida, da UFRR, cursando Doutorado em Educação na UFSM, enviou cartas solicitando que o Colegiado avalie 
sobre a possibilidade de sua redistribuição para o DeArtes, em caso de futura abertura de vaga. O Colegiado apreciou 
as cartas e o currículo da profª e, como não existe nenhuma vaga no momento, não há como realizar a transferência, 
mas o currículo foi considerado adequado às necessidades do curso de Licenciatura, e o Departamento de Artes fará 
uma ampla divulgação quando houver ocasião para uma vaga.  6. Feira de Cursos e Profissões: será realizada de 23 a 
26 de agosto de 2018. Tem sido um meio eficiente de esclarecimento aos estudantes sobre o curso, e o coordenador 
solicita que os docentes estimulem seus alunos a participarem, principalmente os de 4º ano, que têm mais horários 
livres, na quinta e na sexta-feira. Haverá ônibus da UFPR para lá, a participação é considerada como atividade 
formativa. O prof Francisco Azevedo vai realizar uma palestra sobre o curso, no dia 24/8 às 14:00. 7. Informes gerais: 
a) doações da PROEC. O departamento recebeu 10 caixas acústicas, duas das quais já foram instaladas na 104, três 
cajons, três violões Gianini e um home-theater que será instalado na sala 203B. b) a cônsul-adjunta da Irlanda, Sra. Jill 
Henneberry, do consulado em São Paulo, visitou a UFPR em função de um acordo de cooperação entre a UFPR e 
universidade em Dublin. Ficou interssada em um intercâmbio com os cursos de Música, em nível de graduação e pós-
graduação. Há a possibilidade futura de intercâmbio de alunos. O PPGMúsica estuda ofertar disciplinas em inglês. 
Como, ao estabelecer um convênio com um departamento, esse convênio abrange toda a UFPR, ela nos informará da 
conclusão desse processo e poderemos atuar no sentido de fortalecer a ligação entre as instituições. 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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