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Ata 089, 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 24 dias do 
mês de outubro de 2012. Às 15:00, reuniu-se na sala 106 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. Rosane Cardoso, Profª Drª. Silvana Scarinci, 
Profª Drª Valéria Lüders, Prof. Fernando Nicknich. Ausentes: Profª Drª. Roseane Yampolschi, 
representante discente Rodrigo Leite. Ausência justificada: Prof. Dr. Guilherme Romanelli, Profª Drª 
Rose Trojan. Aberta a reunião pelo Coordenador, Prof Hugo de Souza Melo, foram discutidos os itens 
da pauta: 1. Aprovação da ata 088: foi lida, aprovada e assinada a ata 088. 2. Estágio probatório 
do prof Edwin: o prof Edwin obteve a pontuação máxima (100 pontos) na avaliação de seu segundo 
estágio probatório, ocorrida em setembro último. Felicitado pelo colegiado, por sua dedicação e 
conduta profissional. 3. Vestibular: dos 245 candidatos inscritos, cerca de 20% faltaram. Como em 
2011, a PHE coincidiu com o vestibular da PUC-PR. A coordenação vai oficiar ao NC para que evitem 
essa coincidência nos próximos vestibulares. 4. Situação dos calouros: a coordenação avaliou as 
aprovações, reprovações e abandonos dos calouros, neste primeiro semestre. Dois alunos desistiram 
do curso definitivamente, dois têm problemas pontuais neste semestre mas devem voltar a cursar 
normalmente no próximo, um apresenta baixo rendimento, com 5 aprovações e 3 reprovações e seis 
não voltaram a cursar várias disciplinas com o final da greve, sendo reprovados na grande maioria 
das disciplinas. 5. Assuntos gerais: O prof Edwin fez um breve relato sobre o início da atividades do 
PARFOR, que está contando com o prof Maurício nesse primeiro módulo, contará com o prof Gava 
no 2º módulo e o prof. Indioney manifestou interesse em participar futuramente. Iniciou-se então mais 
uma reunião do Núcleo Estruturante para discussão da proposta de reforma curricular. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 15:30, da qual eu, Elides Lúcia Cadore lavrei a presente 
ata que, após aprovada, será assinada por mim, e pelos professores do Curso de Música. 


