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Ata 137 da Reunião ordinária do Colegiado do Curso de Música do Departamento de Artes, Setor de Artes, 1 
Comunicação e Design da Universidade Federal do Paraná, realizada no dia 13 do mês de setembro de 2018. Às 11:00, 2 
reuniu-se na sala 208 do Departamento de Artes, à Rua Coronel Dulcídio, 638, Campus Batel, o Colegiado do Curso de 3 
Música do Departamento de Artes, Setor de Artes, Comunicação e Design da Universidade Federal do Paraná, sob a 4 
presidência do Prof. Dr. Hugo de Souza Melo, com a presença dos membros do Colegiado de Música. Presentes: Prof. 5 
Dr. Álvaro Carlini, Prof. Dr. Danilo Ramos, Prof. Dr. Edwin Pitre-Vásquez, Prof. Dr. Francisco Gonçalves Azevedo, Prof. 6 
Dr. José Estevam Gava, Prof. Msc. Indioney Rodrigues, Prof. Dr. Norton Dudeque, Prof. Msc. Rafael Stefanichen 7 
Ferronato, Profª Drª. Rosane Cardoso de Araújo, Profª Drª Silvana Scarinci, Profª Drª Ana Lúcia Ratto. Ausências 8 
justificadas: Prof. Dr. Maurício Dottori, Profª Drª Roseane Yampolschi, Profª Drª Zélia Chueke, Profª Drª Valéria Lüder. 9 
Aberta a reunião pelo Coordenador, Prof. Hugo Melo, foram discutidos os itens da pauta: 1. Leitura e aprovação da 10 
ata anterior: foi lida, aprovada e assinada a Ata 136. 2. Segundo trancamento - Abel Florindo - GRR20164244: foi 11 
autorizado o pedido pois o aluno está trabalhando no período da tarde e só poderá ir para a manhã daqui a cinco 12 
meses. 3. Terceiro estágio probatório do prof Francisco Gonçalves de Azevedo: o prof Francisco foi aprovado com 13 
grau máximo, conforme consta no Processo nº 23075.039417/2018-21. Aprovado 4. Optativas do currículo 2014: o 14 
Colegiado aprovou a correção nas disciplinas optativas de outros cursos, pois Mídias Digitais mudou de código e horas 15 
e faltava o código de Arte e Imagens Técnicas. Assim, as novas optativas são: OC135 Comunicação, Publicidade e 16 
Mercado - 60 h; OC158 Produção Publicitária Sonora - 30 h; OC097 História do Cinema - 60 h; OC234 Mídias digitais - 17 
60 h; OC228 - Fundamentos da Administração 30 h; OA364 Arte e imagens técnicas - 45 h; OA311 Introdução à 18 
História da Arte - 30 h; OA351 Introdução à História da Arte do Brasil - 30 h. O extrato de ata será incluído no Processo 19 
23075.036098/2018-01. 5. Adaptação e Adequação curricular: o Colegiado aprovou os planos de Adequação 20 
Curricular e de Adaptação Curricular, entre os Currículos 2014 e 2019 (anexos). A Adaptação é uma exigência do 21 
processo de Reforma Curricular, mesmo considerando que nenhum discente desejará migrar para o currículo 2019 22 
que tem maior carga horária e seis novas disciplinas sem equivalência. 6. Reforma curricular 2019-  redistribuição da 23 
carga horária das disciplinas de Contraponto: por solicitação do prof Maurício, onde antes estava: Contraponto 1: 30 24 
h; Contraponto 2: 30 h, Contraponto 3: 60 h; agora será Contraponto 1: 45 h, Contraponto 2: 45h, Contraponto 3: 30 25 
h. A carga horária total não mudou, as ementas e bibliografias não mudaram, só a distribuição de horas. Aprovada. O 26 
extrato de ata será incluído no Processo nº 23075.039436/2018-58. O Colegiado discutiu que vários pontos da 27 
Reforma Curricular proposta não foram discutidos com todos os docentes, que restam dúvidas, e para tal o Colegiado 28 
voltará a reunir-se na próxima quinta-feira, 20/9, às 10:00. 7. Grades de 2019: foi apresentado um rascunho das 29 
Grades de Música de 2019, já prevendo a oferta da maioria das disciplinas conforme o Currículo 2019, para avaliar as 30 
disponibilidades de salas e laboratórios. Isso implica na discussão do próximo item. 8. Possibilidade de ampliação da 31 
biblioteca - uso da sala 202A: na última reunião departamental foi iniciada uma discussão sobre a possível ampliação 32 
da biblioteca, para transferir o espaço de estudos para dentro do espaço da biblioteca, o que eliminaria a sala de aula 33 
101, pois o Laboratório da 104 teria de ser instalado na 101. A sala 202A é mais ruidosa, não tem quadro pautado, não 34 
sendo adequada para a grande maioria das disciplinas de música e não foi viabilizada uma grade que pudesse alocar 35 
toda a oferta das disciplinas previstas em 2019 nas demais salas. Assim, o Colegiado de Música decidiu contrariamente 36 
à redução de uma sala de aula, no bloco B. 9. Disciplinas do prof Maurício em 2019: em função do afastamento do 37 
prof Maurício Dottori em 2019, para ministrar aulas na Universidade de Bolonha, o Colegiado irá discutir 38 
posteriormente quais disciplinas um substituto terá de assumir em 2019, em função das possibilidades de uma ou 39 
duas de suas disciplinas serem ofertadas pelos demais docentes. 10. Regulamento do TCC: atendendo a pedido dos 40 
discentes, o Colegiado alterou a redação do item i. do Artigo 22º do Regulamento do TCC, que dispensa a 41 
apresentação física do trabalho na 4ª etapa, passando a ter a redação: Documento digitado em editor de texto, a ser 42 
entregue em três arquivos PDF ou DOCX na quarta etapa e três exemplares impressos na quinta etapa (qualificação e 43 
defesa), um para cada membro da banca examinadora; . Aprovado. 11. 5ª Semana Acadêmica de Música. A pedido 44 
do Centro Acadêmico de Música o Colegiado aprovou a realização da 5ª Semana Acadêmica de Música para os dias 15 45 
a 18 de abril de 2019, solicitando sua inclusão no calendário acadêmico CEPE de 2019. 12. Assuntos Gerais: a) A profª 46 
Ana Ratto esclareceu que várias licenciaturas já encaminharam as reformas curriculares, pois é um movimento para 47 
reforçar a manutenção das disciplinas de Artes nos ensinos Fundamental e Médio. O coordenador esclareceu que a 48 
Reforma Curricular do Curso de Música proposta atende aos conteúdos específicos pedidos pelo MEC, mas não 49 
determina 3.200 horas (e sim pouco mais de 2.800), exigência que o MEC inclui na Resolução 02/15, mas cuja 50 
implementação adiou para julho de 2019. Como o perfil dos discentes mudou (para mais preparados) após a exigência 51 
de prova prática na 2ª fase do vestibular, e a evasão de discentes ingressantes em 2017 e 2018 foi zero, o NDE 52 
elaborou o novo currículo, que na essência é bem próximo ao anterior, estimulando mais prática e reflexão musical. 53 
Como temos poucos docentes, a carga horária em sala de aula dos docentes não foi ampliada e buscou-se uma maior 54 
integração de conteúdos entre disciplinas do mesmo período. b) As duas reuniões pedagógicas anteriores, em 30/8 e 55 
5/9 definiram os programas das seis disciplinas de História (ocidental e brasileira). O prof Álvaro manifestou sua 56 
discordância com a oferta de todo o conteúdo de História da Música Ocidental em quatro disciplinas de 45 horas ao 57 
longo dos quatro primeiros semestres, defendendo que o conteúdo deve ser ministrado em seis disciplinas de 30 58 
horas, em seis semestres. O Coordenador explicou que na reunião pedagógica de 30/8, ele, o prof Álvaro e membros 59 



do NDE chegaram a um consenso sobre a distribuição dos conteúdos, que na proposta de grades de novo currículo 60 
para 2019 os alunos terão sete disciplinas de história da música, sendo quatro semestres de música ocidental 61 
predominantemente europeia, dois de música brasileira e um de músicas do mundo (Américas, África e Ásia), que não 62 
é pedagogicamente interessante ter mais de uma disciplina de História por semestre, que a proposta do novo 63 
currículo é ter o conteúdo distribuído em menos disciplinas, para melhor aproveitamento dos discentes, pois, por 64 
exemplo, História da Música Ocidental I e II será a única disciplina na segunda-feira, História da Música Ocidental III e 65 
IV será a única na terça-feira para metade dos discentes (a outra metade terá uma aula de Piano Funcional). Que essa 66 
distribuição é a adotada pelas demais IFES nos cursos de música, e a dedicação de um dia apenas a uma disciplina que 67 
demanda atenção e tempo resultará em melhores resultados. O prof. Edwin manifestou sua discordância em relação a 68 
vários pontos do novo PPC de Música. O coordenador esclareceu que ele foi o único docente que permaneceu com os 69 
mesmos conteúdos/disciplinas do currículo anterior, a única mudança foi unir duas disciplinas optativas de Música 70 
(Américas, África) de 30 h que eram oferecidas em dois semestres, em uma disciplina obrigatória de Músicas do 71 
Mundo (Américas, África, Ásia) de 60 h, que é um conteúdo exigido pelo MEC. Nada mais havendo a tratar, foi 72 
encerrada a reunião às 12:30, da qual eu, Hugo S Melo, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada por 73 
mim, e pelos demais docentes presentes à reunião. 74 
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