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Ata 132 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 1º dia do mês de março de 2018. Às 9:00, 
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. Edwin Pitre-Vásquez, Prof. Dr. Francisco Gonçalves Azevedo, Prof. Msc. Indioney Rodrigues, 
Prof. Dr. José Estevam Gava, Prof. Dr. Maurício Dottori, Prof. Dr. Norton Dudeque, Profª Drª. Rosane Cardoso de 
Araújo, Profª Drª Roseane Yampolschi, Profª Drª Silvana Scarinci, Profª Drª Anna Lucia Ratto, Profª Drª Valéria Lüder, 
representantes discentes Edmilson C Fonseca e Dayane O Pacheco. Ausências justificadas: Prof. Dr. Danilo Ramos, 
Prof. Msc. Rafael Stefanichen Ferronato, Profª Drª Zélia Chueke. 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 131. 2. 
Pedidos de aproveitamento e adiantamento de conhecimentos: os exames solicitados conforme as normas vigentes 
foram agendados com cada discente. Os resultados serão divulgados e lançados em histórico na próxima semana. 3. 
Pedidos de quebra de pré-requisitos: o Colegiado aprovou os pedidos referentes a Composição III e Composição IV, 
com base em conhecimentos específicos dos alunos solicitantes: GRR20140622, 20143551, 20143643, 20154951, 
20163974, 20163977, 20148540, 20153105, 20154163, 20159457, 20159840, 20159376, 20150893, e um pedido de 
EM148. Os demais pedidos foram negados. 4. Pedidos de equivalência de disciplinas (novos alunos): foram 
analisados pela Coordenação e aprovados pelo Colegiado os pedidos de Celso Soares Costa Segundo, Deiferson 
Newton Demarchi, Roger Borges Araujo. Eles foram orientados pela Coordenação quanto ao Plano de Estudos. 5. 
Seleção e designação de responsáveis pelos monitores PIM: foram aprovados quatro dos seis pedidos de monitores 
PIM, para as disciplinas de Treinamento Auditivo I e II; Rítmica I e II; Harmonia I e Contraponto modal; Prática de 
Canto Coral I e II; Áudio Básico e Técnicas de Gravação (para as práticas no estúdio). Os docentes das disciplinas e o 
coordenador farão a seleção nos dias 2 e 5 de março. 6. Revalidação de diploma expedido no exterior (processo 
23075.202574/2017-07): o relator, prof. Indioney, informou que o solicitante, Jorge Alejandro Ailan, tem conteúdo e 
horas suficientes e adequadas para receber a equivalência como Licenciado em Música pela UFPR. O relatório está 
apensado ao processo. O Colegiado aprovou o relatório e a revalidação. 7. TCC: o coordenador do TCC, prof Gava, 
apresentou ao Colegiado o calendário 2018 para as atividades do TCC. Está publicado em 
http://www.sacod.ufpr.br/portal/artes/graduacao/musica/tcc/. Aprovado. Foram distribuídos os projetos de TCC 
entre os docentes. 8. Justificativa ao NC: no processo de instauração da prova prática de Música na segunda fase do 
vestibular, faltou uma aprovação formal do Colegiado sobre a impossibilidade de aceitar discentes com surdez total 
ou que impeça discriminação de alturas e dinâmicas musicais. E sobre a impossibilidade de aceitar discentes com 
cegueira total. Já tivemos um aluno com alto grau de deficiência visual, mas ele tinha visão parcial, que permitia 
leitura de partituras (processo 23075.172913/2017-13). O Colegiado aprovou essas restrições por não termos 
nenhuma condição de formar um bacharel ou licenciado em Música com alto grau de deficiência cognitiva. O 
coordenador informou que todos os aprovados em 2016/2017, primeiro ano da aplicação da prova prática, estão 
matriculados em 2018, ou seja, zero de evasão, um resultado muito melhor do que antes da aplicação da prova 
prática. 9. Ensalamento: com a mudança do Curso de Artes Visuais para o turno da manhã, foram afixadas em cada 
sala tabelas com as atividades ao longo da semana. O uso das salas para atividades extra tem de ser informado 
previamente à secretaria, para inclusão nas tabelas. Com isso busca-se evitar problemas de uso dos espaços. 10. 
Colação de grau com solenidade: alguns alunos não participam das cerimônias com solenidade por questões 
financeiras. A Coordenação se informou junto à Reitoria e as únicas despesas obrigatórias são a reserva do Teatro 
(R$ 400, divididos entre os formandos) e cerca de R$ 50 de aluguel da beca e do estojo azul. Ou seja, em caso de 20 
alunos, o custo máximo será de R$ 70. Os interessados em outros itens, como fotografias, convites, festa, podem 
continuar realizando-as mas é importante que todos os formandos, familiares e amigos, participem da colação de 
Grau com solenidade, se possível integrados com outros cursos. Para 2019, isso já está sendo providenciado pela 
Comissão de Formatura. Para 2018 ainda há três casos pendentes de solução. O Colegiado solicitou que o SACOD 
encaminhe uma demanda formal à PROEC e à Reitoria do uso gratuito dos espaços compartilhados, para fins 
didáticos, entre outros o Teatro da Reitoria e o TEUNI. O SACOD realiza diversos eventos, principalmente de extensão, 
e tem dificuldade de encontrar espaços adequados. 11. Ocupação de espaços no Juvevê: o antigo prédio da imprensa 
universitária, no Juvevê, tem um espaço de cerca de 500 m² que deve ter definida sua ocupação nos próximos dias. O 
Colegiado de Música manifestou interesse em usar 296 m² para a instalação, logo que possível, de: Sala de ensaios 
musicais (140 m²), Sala para instrumentos musicais, que também será usada para estudos (50 m²), Sala para defesas 
de pós, com recursos multimídia de vídeo conferência, para uso compartilhado pelo SACOD (50 m²), Três camarins (12 
m² cada), um almoxarifado para equipamentos (20 m²). Todas as salas podem manter piso de madeira, e é importante 
que sejam construídas paredes duplas de alvenaria, para isolamento acústico. São espaços que não temos no DeArtes 
e permitirão ampliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, realizar eventos públicos, e integrar mais alunos do 
DeArtes de DECOM. 12. Diários de classe: lembramos que a partir da quinta semana de aulas, os diários de classe são 
definitivos, só podem participar das atividades acadêmicas os discentes formalmente inscritos. Façam chamadas pelo 



diário para ciência de todos os discentes. 13. Calendário das reuniões de 2018: foi aprovado que as próximas reuniões 
ordinárias serão às quintas-feiras, 10:00, dias 5/4, 3/5, 7/6, 5/7, 9/8, 6/9, 4/10, 1/11, 6/12/18. 14. PARFOR: reiterando 
o já aprovado em 3/3/2016, o Colegiado aprovou a reformulação do currículo da segunda Licenciatura em Música – 
PARFOR, com carga horária total de 1.335 horas (cálculo revisado no processo 169853/2017-43, pois na ata 115 
constavam 1.200 horas). 15. Informes gerais: a) o coordenador instalou sete novos computadores no Lab. Produção. 
Como são muito pequenos, foram todos acorrentados às mesas com travas Kensington. Três computadores retirados 
foram transferidos para o Laboratório de Cognição, enquanto o prof Danilo não recebe os novos computadores via 
Fundação Araucária. b) na reunião setorial do dia 27 foi anunciada a aprovação da mudança de regime do prof. Rafael 
para DE. c) O coordenador solicitou pessoalmente ao Pró-Reitor de Extensão e Cultura da UFPR, Prof. Dr. Leandro 
Franklin Gorsdorf, que viabilize a realização de um novo contrato de serviços de afinação e manutenção de pianos 
mecânicos, pois o anterior encerrou em dezembro de 2017, e a PROEC e o DeArtes têm cerca de 15 pianos que 
necessitam de manutenção regular. d) o coordenador informou que na reunião setorial do dia 27/2 foi reiterada a 
solicitação de contratação de um técnico em audiovisual para o DeArtes, em função da grande quantidade de 
computadores e demais equipamentos em uso regular no departamento. E esclareceu que com essa contratação não 
haverá necessidade de um almoxarife terceirizado, o que reduz os custos. O Colegiado aprovou a demanda. e) a profª 
Silvana solicitou a instalação do software Sibelius em alguns computadores. Não temos o software, vamos consultar 
quem possa atender essa demanda. f) o representante discente solicitou que seja reiterado que todos os docentes 
devem estar presentes no horário previsto para o início das aulas, e que eventuais atrasos ou faltas (com 
compensação posterior) devem ser informados com antecedência. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião às 11:10, 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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