
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE ARTES, COMUNICAÇÃO E DESIGN 
D e p a r t a m e n t o  d e  A r t e s  
C U R S O  D E  M Ú S I C A  

 

 

Ata 136 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 no dia 09 do mês de agosto de 2018. Às 09:30, 
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. 
Dr. José Estevam Gava, Prof. Msc. Rafael Stefanichen Ferronato, Profª Drª Roseane Yampolschi, Profª Drª. Rosane 
Cardoso de Araújo, Profª Drª Silvana Scarinci, Profª Drª Zélia Chueke, Profª Drª Ana Lúcia Ratto, Profª Drª Valéria Lüder 
e o representante do CA Edmilson C. Fonseca. Ausente: Prof. Dr. Maurício Dottori. Ausências justificadas: Prof. Msc. 
Indioney Rodrigues, Prof. Dr. Norton Dudeque. 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 135. 2. Pedidos de 
quebra de pré-requisito: foram autorizados os pedidos dos seguintes alunos e disciplinas: GRR20140622 – OA055; 
GRR20141390 – EM147, pois foi aprovado em EM060; GRR20143704 – OA055; GRR20184780 – OA117; 
GRRE20158457 – OA050; GRR20172035 – OA144; GRR20184870 – OA144; GRR20184840 – OA144; GRR20157584 – 
OA027; GRR20142372 – OA027. 3. Adiantamentos e aproveitamentos de conhecimentos: foram aprovados os 
discentes: GRR20151395 - Nota 70; GRR20184840 - Nota 50; GRR20184862 - Nota 60; GRR20163962 - Nota 90; 
GRR20184843 - nota: 55; GRR20141978 – Nota 80. O prof Álvaro realizará as provas dia 13 e a profª Zélia no final do 
prazo previsto no calendário acadêmico. 4. Calendário de reuniões pedagógicas: foi aprovada a realização de 
reuniões por grupos temáticos, para definir programas detalhados, conteúdos, integração entre disciplinas e 
avaliações. A primeira será na quinta-feira dia 30, 9:30, com os docentes: Francisco, Álvaro, Norton. 5. Matrículas e 
calendário do TCC: o prof Gava apresentou o calendário e a relação de discentes habilitados para defender o TCC nos 
dois próximos semestres. Ambos serão publicados na página do curso. 6. Diários de classe: o coordenador lembrou 
novamente a todos que os diários de classe, que foram distribuídos ontem nos escaninhos, são o único documento 
comprobatório de matrícula na disciplina, é dever de cada docente realizar a chamada nominal e informar à secretaria 
a presença de qualquer discente que não conste do diário. Só alunos matriculados podem participar das atividades da 
disciplina. 7. Regulamento das atividades formativas: a PROGRAD solicitou a inclusão de mais atividades previstas 
pela 70/04-CEPE, então foi aprovada a nova redação do Artigo 1º dos regulamentos de atividades formativas do 
bacharelado e da licenciatura em música a partir de 2019: Artigo 1°. Em consonância com a resolução 70/04 CEPE 

que dispõe sobre a matéria, ou outra que venha a substituí-la, serão consideradas Atividades Complementares 

Formativas as realizadas enquanto o aluno estiver regularmente matriculado e cursando a UFPR, cumpridas no mínimo 

em três atividades distintas, dentre as seguintes modalidades: 1. Disciplinas oferecidas por instituições de Ensino 

Superior – reconhecidas como tal – relacionadas a algum aspecto da formação musical do aluno; 2. Participação em 

seminários, jornadas, congressos, eventos, simpósios, cursos, realizados em instituições de Ensino Superior; 3. 

Atividades de extensão realizadas no âmbito do DeArtes; 4. Atividades de extensão realizadas fora do âmbito do 

DeArtes; 5. Atividades de monitoria; 6. Atividades de iniciação científica; 7. Atividades de representação acadêmica; 8. 

Participação em Empresa Júnior reconhecida formalmente pela UFPR; 9. Até 60 (sessenta) horas de aula de idiomas 

estrangeiros; 10. Estágios não obrigatórios; 11. Aulas de execução instrumental, ministradas por profissional com 

capacidade musical reconhecida; 12. Participação como voluntários em estudos desenvolvidos por grupos de pesquisa 

dos professores do DeArtes. 8. Feira de cursos e profissões: o prof Francisco vai proferir uma palestra na sexta-feira, 
24/8. O prof Hugo solicitou que alguns docentes possam comparecer na Feira na quinta ou na sexta, pois como os 
alunos têm aulas, há poucos disponíveis para participarem e é uma atividade importante para o curso. 9. SAIM 4 
(Semana acadêmica de Música) 3 a 5/9: os representantes discentes apresentaram o cronograma de atividades: dia 
3: Concerto de abertura, Bate-papo: mulheres na música; Apresentação de trabalhos acadêmicos; Oficina de 
percussão; Coro cênico de Curitiba. Dia 4: Cursos de composição/musicalização infantil; A interdisciplinaridade na 
música; Apresentação de trabalhos acadêmicos; Oficina de chamamé e concerto com Júlio Borba. Dia 5: Cursos de 
composição/musicalização infantil; Produção cultural em música; Apresentação de trabalhos acadêmicos; Palestra de 
leis de incentivo e editais na cultura com Marcelo Miguel; Concerto de encerramento. 10. Curso pré-vestibular 
comunitário de música: O Centro Acadêmico de Música da UFPR quer desenvolver, neste segundo semestre, o 
projeto piloto do curso pré-vestibular comunitário de música! Um projeto inteiramente desenvolvido pelos alunos dos 
cursos de música da UFPR e coordenado pelo professor Guilherme Romanelli, que não participa da avaliação da 
segunda fase do vestibular, para preparar melhor candidatos ao curso, o que permitirá uma melhor formação e 
integração dos novos discentes. O objetivo do curso é ser um espaço para os alunos da UFPR exercerem atividades 
pedagógicas de educação musical, ao mesmo tempo em que pretende oferecer oportunidade para a comunidade ter 
acesso ao curso de música da UFPR, favorecendo pessoas de baixa renda. O projeto será desenvolvido de agosto até 
novembro, com a intenção de se renovar anualmente, sendo revisado e desenvolvido por alunos do curso de 
licenciatura e bacharelado em música da UFPR. O curso terá um a dois encontros semanais e cada eixo temático terá 
dois (ou mais) instrutores envolvidos. O programa de cada eixo temático será construído em uma comissão 
envolvendo os alunos inscritos, a direção do centro acadêmico e todos os demais alunos que quiserem participar. 11. 
Assuntos gerais: a) o coordenador informou que foram recebidos sete novos aparelhos de data-show e que os 
mesmos foram instalados dia 1/8 nas salas 101B, 103B, 107B, 201B, 203B e 207B. Todas as gaiolas foram fechadas 



com fita hellerman plástica. O sétimo está na sala 105 B para uso em eventos. As salas 103B, 203B e 210B estavam 
sem o equipamento. O da sala 201B foi instalado na 210B. O da sala 207B foi devolvido ontem ao DDESIGN. O retirado 
da sala 101B está na 105B, mas tem pouco brilho. O retirado da sala 107B está com a lâmpada no final da vida útil. 
Não temos reposição. b) dia 7/8, o prof Indioney terminou a aula no auditório, os alunos do CA ficaram lá até 20h, e o 
data-show estava no lugar, funcionando. O discente Felipe Dias ficou tocando piano até 21:00 e devolveu a chave. Na 
lista da portaria consta a devolução da chave, sem horário. As funcionárias da limpeza informaram que abriram a sala 
por volta de 6:30 do dia 8/8 e a escada pequena que elas usam estava aberta na sala 107, que estava sem o data-show 
e sem o sistema de som Panasonic e a duas caixas de som. Os fios das caixas estavam arrebentados, os cabos de AC e 
áudio no chão. O vigia da noite dia 8/8 não soube informar nada pois não era ele que estava trabalhando na noite 
anterior. O prof Paulo Reis, chefe do DeArtes, foi comunicado ontem à noite. c) A profª Ana Lúcia solicitou divulgação 
do Seminário Estadual “BNCC e Formação de Professores: por uma educação de qualidade socialmente referenciada”, 
a realizar-se dia 24 de agosto de 2018, das 9h às 20h, no Teatro da Reitoria da Universidade Federal do Paraná, para 
aprofundar o debate a respeito da Base Nacional Comum Curricular no contexto da Reforma do Ensino Médio (Lei 
13.415/2017) e refletir sobre suas implicações sobre os cursos de Licenciatura. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião às 10:50, da qual eu, Joelma Filipowski, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada 
por mim, e pelos demais docentes presentes à reunião. 
 
 
 
Prof. Dr. Hugo de Souza Melo Prof. Dr. Álvaro Carlini 
 
 
 
Prof. Dr. Danilo Ramos Prof. Dr. Edwin Pitre-Vásquez 
 
 
 
Prof. Dr. Francisco Gonçalves Azevedo Prof. Dr. José Estevam Gava 
 
 
 
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 Ana Lúcia Ratto 
 
 
 
Profª Drª Valéria Lüder Edmilson C. Fonseca 
 
 
 
Joelma Filipowski 


