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Ata 084, 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 29 dias do mês de fevereiro de 
2012. Às 14:30, 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. Danilo Ramos, Prof. Dr. Edwin 
Pitre, Prof. Indioney Rodrigues, Prof. Dr. José Estevam Gava, Prof. Dr. Mauricio Dottori, Profª Drª. Roseane 
Yampolschi, Profª Drª. Zélia Chueke, Prof Tiago Madalozzo, Prof. Fernando Nicknich, e o representante 
discente Rodrigo Leite Souza Enoque. Ausente: Prof. Dr. Norton Dudeque. Ausências justificadas: Prof. Dr. 
Guilherme Romanelli, Profª Drª. Silvana Scarinci, Profª Drª. Valéria Lüders. Aberta a reunião pelo Coordenador, 
Prof Hugo de Souza Melo, foram discutidos os itens da pauta: 1. Aprovação da ata 083: Foi lida, aprovada e 
assinada a ata 083. 2. Oferta de disciplinas 2012/1: o SIE não abriu matrículas nas disciplinas anuais (como 
Práticas Artísticas), e isso está sendo feito pela secretaria e, como resolvido em reunião anterior, serão abertas 
somente duas turmas de TCC, EM e PS, em nome do coordenador e vice, o que simplifica as matrículas e o 
lançamento de notas. 3. Provas de adiantamento: de 5 a 9/3 os alunos podem solicitar adiantamento de 
disciplinas e as provas deverão ser realizadas na semana de 12 a 16 de março. 4. Monitores de disciplinas: 
foram aprovados monitores para os docentes Hugo e Roseane. O prof Edwin deve encaminhar recurso à 
PROGRAD até dia 8/3. As entrevistas deverão ser realizadas até o dia 15/3. Os alunos devem ter sido 
aprovados na disciplina com no mínimo 70. Foi solicitado (ontem) pelo coordenador que a direção do HL 
encaminhe solicitação formal à PROGRAD de que a seleção de monitores para disciplinas do 2º semestre seja 
realizada no início do 2º semestre. 5. Bolsistas REUNI: foi discutida a atuação em disciplinas e dos professores 
orientadores. Uma sugestão foi que os mestrandos atuem como tutores dos alunos, principalmente os calouros, 
auxiliando em disciplinas fora dos horários de aulas, sob supervisão do docente daquela disciplina. Há 24 
alunos de 2

o
 ano no mestrado, que seriam os mais indicados para essa atividade, mas a definição de bolsas só 

será informada dia 7/3.. Foi resolvido que a alocação e responsabilidades serão definidas em reunião do 
PPGM, junto com os alunos do mestrado e o coordenador da graduação, após sermos informados do total de 
bolsas. Foi lembrado que a PROGRAD tem um curso à distância de 90 h, de didática do ensino superior, e que 
é possível abrirem uma turma para os alunos do PPGM. 6. Alunos novos via PROVAR: este ano entram 4 
alunos via PROVAR, sendo que um deles tem forte deficiência visual, e necessitará de conteúdo digitalizado. 
Os docentes serão informados por e-mail das disciplinas (da licenciatura) em que ele está matriculado, para 
organizar como passar para ele o conteúdo digitalizado e como realizar as avaliações. 7. Semana de calouros: 
foi definida a programação da semana de calouros: 2

a
 (5/3) - 14h: apresentação geral do departamento pelo 

prof Maurício e dos técnicos administrativos; 15h: apresentação dos currículos de PS e EM, separando os 
alunos, pelos professores Maurício/Hugo e Danilo/Tiago; 17h: apresentação musical pelos docentes de música. 
3

a
 (6/3) - 14 h: apresentação dos docentes (disciplinas, linhas de pesquisa, grupos) Álvaro, Edwin, Danilo, 

Gava. 4
a
 (7/3) - 14:30: evento no Juvevê, com organização dos CAs, saída de ônibus do DeArtes entre 13:30 e 

14:00. 5
a
 (8/3) - 14 h: apresentação de docentes (disciplinas, linhas de pesquisa, grupos): Zélia, Roseane, 

Indioney, Maurício. 19 h Apresentação no Teatro da Reitoria da direção do HL, PRAE, PROGRAD. saída de 
ônibus do DeArtes às 18:00. 6

a
 (9/3) - 14h: atividades dos CAs. 8. Lançamento de notas: houve vários 

problemas de não lançamento de notas, a maioria foi resolvida pela secretaria. 9. TCC 2012: foi aprovado o 
calendário de TCC para as 5 etapas em 2012: 1ª) 23/4; 2ª) 4/6; 3ª) 30/7; 4ª) 21/9, com a qualificação na semana 
de 1 a 5/10; 5ª) entrega das 3 cópias da versão final até 23/11 e defesas na semana de 3 a 7/12. 10. Núcleo 
estruturante: foi lembrado aos docentes que deve ser formalizada a solicitação de participação no Núcleo 
Estruturante e que devemos marcar mais reuniões para discussões acadêmicas. 11. Solicitação de alunos: foi 
aprovada a quebra de pré-requisito de Práticas Artísticas II de Juliano André Lamur e Juliano C Schultz. 
Assuntos gerais: 1) o prof Edwin lembrou a proposta do CA de criar uma Empresa Júnior, que poderá ser o 
embrião, entre outras atividades, de um curso preparatório de música, atendendo a interessados na UFPR e em 
outras instituições. O representante discente informou que a empresa já está em preparação. 2) A solicitação de 
mudança da prova específica do vestibular foi aprovada ontem em conselho setorial e entregue hoje à 
PROGRAD, pelo coordenador. De lá, seguirá para o NC e depois para a SOC. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião às 16:05, da qual eu, Elides Lúcia Cadore lavrei a presente ata que, após aprovada, será 
assinada por mim, e pelos professores do Curso de Música. 


