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Ata 096, 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 aos 5 dias do mês 
de abril de 2013. Às 15:50, 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. Danilo Ramos; Prof. Indioney Rodrigues, Prof. Dr. José Estevam Gava, Prof. Dr. Mauricio Dottori, 
Prof. Dr. Norton Dudeque, Profª Drª. Rosane Cardoso, Profª Drª Roseane Yampolschi. Ausências 
justificadas: Prof. Dr. Álvaro Carlini, Prof. Dr. Edwin Pitre, Profª Drª Silvana Scarinci, Profª Drª 
Valéria Lüders, Prof. Dr. Guilherme Romanelli, Profª Drª, Profª Ana Lúcia Ratto. Ausentes: Rodrigo 
Leite. Aberta a reunião pelo Coordenador, Prof Hugo de Souza Melo, foram discutidos os itens da 
pauta: 1. Aprovação da ata 095: foi lida, aprovada e assinada a ata 095. 2. Solicitação de revisão 
de nota de TCC- a aluna Deborah Fuks solicitou revisão da nota da banca de TCC no dia 1/4. No 
dia 2/4 a coordenação solicitou à Profª Roseane Yampolschi que avaliasse o TCC e a detalhada 
justificativa apresentada pelo prof José Estevam Gava. Hoje, na reunião do colegido a profª 
Roseane apresentou o seguinte parecer: Trabalho de pesquisa documental, de conteúdo histórico, 
porém em sua maior parte informativo e com poucas referências de fontes. As referências que estão 
no final do texto não estão, em sua maioria, citadas no corpo do texto. Há problemas formais no 
texto, que está fragmentado em alguns momentos ou pouco aprofundado. Há problemas também 
em relação ao uso de normas bibliográficas, citação, referências, figuras etc. Há referências 
(informações) que parecem extrapolar o sentido do texto, tanto no resumo, quanto no corpo do texto. 
De acordo com o parecer, seguem abaixo as seguintes observações/orientações: A aluna parece 
que leu a bibliografia referenciada. Nesse sentido, houve coleta de material, leitura e alguma 
reflexão. Porém, não há praticamente registro de fontes no texto – nem no corpo do texto e nem nas 
notas de rodapé – nesse caso não há como saber se houve de fato uma pesquisa ou se a aluna 
trouxe apenas informações da Wikipédia. A aluna deveria então incluir essas fontes em seu 
trabalho. 1) Acredito que o problema da pesquisa documental, esta basicamente informativa, pode 
ser em parte remediado com a realização de uma síntese elaborada na conclusão dos principais 
aspectos abordados e talvez com uma possível interligação entre as partes do texto (entre capítulos 
e entre subcapítulos), criando uma organização mais orgânica dos materiais no corpo do texto. 
Nesse contexto, a metodologia de fato usada, interligada com a temática proposta, deveria ser 
esclarecida no início para orientar o trabalho do leitor. 2) Reformular o texto segundo as orientações 
do professor Gava quanto ao uso das normas, citações, uso de figuras, referências, e à inclusão de 
informações que extrapolam o conteúdo da temática proposta. 3) Refazer o resumo. Ouvida a 
relatora o colegiado determinou que não há base para alteração da nota e exige que a aluna realize 
as correções propostas antes da entrega da versão final do TCC. 3. FDA. O coordenador 
apresentou os pedidos de compras efetuados no 2º semestre de 2012, com verbas de FDA, REUNI 
e CCO do DeArtes. Vários itens (todos constantes de pregão ativo da UFPR) não foram adquiridos 
pelo Financeiro do SCHLA, embora tenham sido enviadas solicitações mensalmente desde 
dezembro solicitando uma posição quanto às aquisições, previsões de entrega e informando quando 
da entrega de algum item. Em vista disso, com a publicação do Edital do FDA de Fluxo Programado, 
a coordenação foi autorizada a solicitar itens que estão pendentes há mais de um ano, e que estão 
presentes no pregão 62/12 e ou no futuro pregão  45/13, que são: 4 mesas de som 10 canais, 3 
pares de caixas acústicas profissionais, 1 combo para baixo, 1 combo para guitarra, 1 contrabaixo 
acústico, 1 par de maracas. Ainda há necessidade de estantes de partitura (solicitadas ao HL com 
verba do CCO DeArtes, não adquiridas, mas há saldo, ainda podem ser adquiridas) e caixas 
acústicas para o restante das salas de aula. E existe um FDA de 2011, aguardando pregão a ser 
liberado em abril, para aquisição de 2 iMac e uma interface de áudio. 4. Avaliação dos alunos de 
1º ano: a coordenação apresentou uma tabela com a situação dos alunos de 1º ano nas disciplinas 
obrigatórias, no bacharelado, um aluno com 3 reprovações, um com uma reprovação e os demais 
aprovados em todas as disciplinas. DOis trancaram, um vai voltar agora.Na licenciatura, 12 
reprovações em 13 alunos x 7 disciplinas. Após a greve, 6 alunos não voltaram e uma trancou.  
5. PROVAR: Só houve candidatos para Mudança de habilitação, de Licenciatura para Bacharelado 
em Música: Kelson Diego Batista Barbosa, Vinicius Rodrigo Klos. Dos que entraram em 2012, Luiz 
aprovado em 5 disciplinas e não cursou uma. Luisa reprovada por falta nas 5 disciplinas. 6. 



Assuntos gerais: O prof Indioney sugeriu uma orientação aos calouros com informações sobre 
todas as disciplinas e áreas do curso, que fosse dividida entre todos os docentes, e com a 
realização de um trabalho inicial de curso ao final do semestre, uma maneira de informar e orientar 
melhor a trajetória acadêmica dos discentes. Como no novo currículo existirá a disciplina obrigatória 
de Introdução à Pesquisa, que foi pensada com essa finalidade e também a de explicar o que é o 
ambiente acadêmico, órgãos de fomento etc, o colegiado decidiu abrir uma disciplina para os 
calouros com essas características, e iremos discutir seu detalhamento na próxima semana, antes 
do início das aulas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17:40, da qual eu, Elides 
Lúcia Cadore lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada por mim, e pelos professores 
do Curso de Música presentes à reunião. 
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