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Ata 086, 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 15 dias do mês de março de 2012. Às 11:30, reuniu-se na sala 102 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. Danilo Ramos, Prof. Dr. Edwin Pitre, 
Prof. Dr. José Estevam Gava, Prof. Dr. Guilherme Romanelli, Prof. Dr. Mauricio Dottori, Prof. 
Dr. Norton Dudeque, Profª Drª. Zélia Chueke, Prof. Fernando Nicknich, Prof Tiago 
Madalozzo, representante discente Danilo Percicotte. Ausente: Prof. Indioney Rodrigues. 
Ausências justificadas: Prof. Dr. Álvaro Carlini, Profª Drª. Roseane Yampolschi, 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 085: Foi lida, aprovada 
e assinada a ata 085. 2. Aprovação do FDA Fluxo Programado: foi aprovada a solicitação 
no Edital do FDA Fluxo Programado 2102 dos cinco itens a seguir: 1)  3 unidades: teclado 
com 88 teclas com peso de piano com sensibilidade variável (ao menos 3 opções);  tela 
exibindo em notação musical músicas carregadas em formato SMF;  pedal de sustentação;  
alto-falantes próprios;  saída para fone de ouvido;  conexão USB para dispositivo externo;  
conexão para computador;  metrônomo;  equalizador;  efeitos de reverb, chorus e harmonia;  
polifonia MIDI de 32 notas;  opção de divisão do teclado para dois timbres simultâneos;  
banco para o instrumentista;  estante para partituras, acoplada ao instrumento;  pedestal de 
suporte para o instrumento, de preferência acoplado ao instrumento; fonte de alimentação.   
2) 8 unidades: fone de ouvido profissional estéreo dobrável, com 60 ohms de impedância, 
resposta de frequência de 15 a 25000 Hz, sensibilidade de 101 dB, distorção < 0,2%, 
conector P2 e adaptador para P10, almofadas laterais ajustáveis.  3) 4 unidades: microfone 
condensador cardióide com conexão XLR, diafragma de 0,5”, resposta de frequência de 20 a 
20000 Hz, sensibilidade de -38 dBv/Pa, SPL máximo de 135 dB, atenuador chaveável de 
20dB, relação sinal/ruído de 73 dB  4) 4 unidades: microfone dinâmico cardióide com 
conexão XLR, resposta de frequência de 40 a 15000 Hz, sensibilidade de -56 dBv/Pa, SPL 
máximo de 135 dB, sistema de suporte pneumático anti-choque da cápsula para redução de 
ruído de manuseio, tela em aço inoxidável, cápsula substituível manualmente  5) 4 unidades: 
microfone dinâmico cardióide com conexão XLR, resposta de frequência de 50 a 15000 Hz 
com atenuação de graves e reforço de 3kHz a 6kHz, para maior brilho vocal, sensibilidade de 
-54 dBv/Pa, filtro pop esférico embutido, sistema de suporte pneumático anti-choque da 
cápsula para redução de ruído de manuseio, tela em aço, cápsula substituível manualmente. 
Com um total pouco abaixo do máximo de R$ 16.000 previstos no edital. 3. Assuntos 
gerais: foi discutida a carência de equipamentos e a impossibilidade atual de contratar 
serviços, como conserto de equipamentos e a afinação de pianos. Foi informado que são 
questões pertinentes ao departamento, cujo chefe, prof Maurício, em conjunto com os 
demais chefes de departamentos do HL, tem uma reunião agendada para o próximo dia 17/4 
com a PROPLAN e a Reitoria, para tentar resolver eses problemas e as pendências com as 
compras solicitadas/aprovadas em 2011. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião às 11:55, da qual eu, Elides Lúcia Cadore lavrei a presente ata que, após aprovada, 
será assinada por mim, e pelos professores do Curso de Música. 


