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Ata 082, da Reunião ordinária do Colegiado do Curso de Música do Departamento de Artes, Setor 
de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Paraná, realizada aos 23 dias do 
mês de novembro de 2011. Às 10:05, reuniu-se na sala 101 do Departamento de Artes, à Rua 
Coronel Dulcídio, 638, Campus Batel, o Colegiado do Curso de Música do Departamento de Artes, 
Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, 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, Prof. Dr. José Estevam Gava, Prof. Dr. Mauricio Dottori, 
Prof. Dr. Norton Dudeque, Profª Drª. Roseane Yampolschi, Profª Drª. Silvana Scarinci, Profª Drª. Zélia 
Chueke, Profª Drª. Valéria Lüders, Prof Tiago Madalozzo e o representante discente Gabriel 
Machado. Ausências justificadas: Prof. Dr. Danilo Ramos, Prof. Dr. Guilherme Romanelli, Prof. 
Fernando Nicknich. Aberta a reunião pelo Coordenador, Prof Hugo de Souza Melo, foram discutidos 
os itens da pauta: 1. Aprovação da ata 081: Foi lida, aprovada e assinada a ata 081. 2. Bancas de 
TCC/TG2, 4ª etapa. Foram recebidos os TCC/TG2 impressos de 16 alunos, sendo que o discente 
Alexandre Meirelles Martins sofreu uma cirurgia recentemente e entregará na sexta-feira. O discente 
Rudson Malheiros entregou as cópias impressas mas não teve contato com o orientador, que 
informou à coordenação na semana passada sobre suas solicitações de contato enviadas aos 
orientandos e não respondidas. Como o prof Gava não recebeu nenhum material nem foi consultado 
durante dois meses, não pôde acompanhar nem orientar, não foi aceita e entrega do discente 
Rudson. O TCC/TG é um processo interativo e continuado, não um simples trabalho apresentado em 
uma data predeterminada. O colegiado decidiu aguardar a entrega do discente David até amanhã, se 
não for entregue, ele também será excluído do processo. 3. Bancas de TCC/TG2, 5ª etapa. Supondo 
a continuação dos alunos atualmente na 4ª etapa, foram confirmadas as bancas para a 5ª etapa, que 
ficou marcada para os dias 9 e 10 de janeiro de 2012, com as entregas até 21/12. 4. Grade de 
2012/1. Foi solicitada a oferta de mais optativas, pois a direção do HL confirmou a possibilidade de 
renovação de contrato dos dois professores substitutos para 2012/1. 5. Solicitações de alunos: 
Aparecida Camargo solicitou adiantamento de Seminário de Projeto de Pesquisa, após discussão e 
deliberação, pedido negado por maioria. Anderson Zabrocki, Adriano Elias, Kleber Stodulny Ribeiro, 
Ariadne Staut Melchioretto pediram permanência para Bacharelado, os 4 pedidos foram aprovados. 6. 
PROGRAD e disciplinas da educação na Licenciatura. Em reunião em 21/11 com as 
coordenações de cursos que oferecem licenciaturas, o setor de Educação solicitou, na medida do 
possível, para 2012 e certamente para 2013, a unificação de alunos de vários cursos em turmas 
únicas com 35 a 40 alunos, para as disciplinas comuns às licenciaturas. Isso não inclui as 
metodologias e práticas específicas. A coordenação de Música e a Coordenação de Artes Visuais 
estão alterando os dias de oferta de algumas disciplinas em 2012, para coincidir o dia/horário, pois 
isso aumenta a possibilidade das aulas serem no DeArtes e não no complexo da reitoria. Para 2012/1 
isso não afeta a grade já aprovada dos docentes de música. 7. PROVAR: Na 1ª fase do PROVAR só 
um aluno solicitou mudança de habilitação. Na 2ª fase: a. para Reopção de Curso (outro curso da 
UFPR) há cinco alunos inscritos para a vaga de bacharelado e um para a vaga de licenciatura. A 
prova está marcada para dia 8/12, 10h, no DeArtes. Na reunião anterior foram indicados pelo 
colegiado os docentes Edwin e Álvaro para a elaboração da prova específica. Foi decidido que a 
prova será aplicada pela profª Zélia e pelo prof. Danilo com ênfase na parte de percepção do 
programa. Nas demais etapas ainda não foram encerradas as inscrições. b. Para a Transferência 
(Música em outra instituição): 2 L e 1 B, haverá uma prova aplicada pelo NC em 16/12. c. 
Reintegração de ex-aluno: 2 L e 2 B. d. Complementação de estudos: 1 L e 1 B. 8. ENADE, a 
coordenação solicitou que observassem a prova aplicada este ano aos alunos de licenciatura, em 
função de sua orientação e dos erros presentes na prova. 9. Inclusão de prova prática para 
ingresso no curso: os professores Danilo e Zélia solicitaram discutir a viabilidade de incluir uma 
prova prática no ingresso via vestibular. A coordenação vai consultar a PROGRAD e a representante 
do HL no CEPE; O colegiado discutiu também a possibilidade de uma reforma curricular que diminua 
a carga horária total e flexibilize a oferta de disciplinas, com um núcleo comum de disciplinas e mais 
flexibilidade na grade. Em reunião posterior será definido o núcleo estruturante do curso para a 
elaboração de uma proposta de revisão curricular. Deve-se aumentar a oferta de optativas voltadas 
para a execução instrumental. A proposta inicial para o vestibular é que a prova prática seja a 
execução de duas peças de dois minutos cada. 10. Assuntos gerais: a) Vestibular: dos 270 
inscritos, 53 não vieram (a prova coincidiu com o vestibular da PUC) e foram aprovados 87 (B) e 41 



(L) que prosseguem no vestibular. b) Edital Melhoria da Qualidade Social da Graduação da 
PROGRAD: a direção do HL complementou a verba obtida no edital da PROGRAD para todos os 
cursos (Artes, Comunicação, Ciências Sociais, Design e História e Música), para aquisição de livros 
da bibliografia básica e foi encaminhado o pedido integral à biblioteca. c) Aulas com bolsistas do 
PPGM: o representante discente solicitou que a coordenação do PPGM realize um acompanhamento 
mais próximo das aulas na graduação, pois a qualidade tem sido inconsistente. d) Reunião 
pedagógica: o prof Edwin solicitou que seja marcada uma reunião pedagógica ainda este ano. e) 
Equipamentos e obras: estamos aguardando o reparo dos pontos de internet na 102 e a instalação 
de internet nas salas do 2º andar e 3º andar. Recebemos dois computadores novos, com Windows 7, 
e configuração inferior aos demais. Foram instalados na sala 102. Cinco computadores foram 
reparados pelo HL: três foram instalados na 105, que agora tem nove computadores, um na 201 e um 
irá para o Lab. Fotografia. Hoje estão instalando quatro ventiladores de teto na sala 102. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12:05, da qual eu, Elides Lúcia Cadore lavrei a presente 
ata que, após aprovada, será assinada por mim, e pelos professores do Curso de Música. 


