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Ata 098, 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 2 dias do mês de 
julho de 2013. Às 10:40, 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. Indioney Rodrigues, Prof. Dr. José Estevam Gava, Prof. Dr. 
Mauricio Dottori, Prof. Dr. Norton Dudeque, Profª Drª. Rosane Cardoso, Profª Drª Valéria Lüders. 
Ausências justificadas: Prof. Dr. Edwin Pitre, Profª Drª Roseane Yampolschi, Profª Drª Silvana 
Scarinci, Prof Rafael Stefanichen Ferronato, Profª Drª Ana Lúcia Ratto, Prof. Dr. Guilherme Romanelli. 
Ausente: Rodrigo Leite. Aberta a reunião pelo Coordenador, Prof Hugo de Souza Melo, foram 
discutidos os itens da pauta: 1. Aprovação da ata 097: foi lida, aprovada e assinada a ata 097. 2. 
Solicitação de transferência apresentada pelo prof Pedro Persone da UFSM : o Prof Dr Paulo 
Persone, da UFSM, apresentou pessoalmente ao colegiado sua solicitação de transferência para o 
DeArtes. Ele explicou que não há necessidade de contrapartida de vaga, pois tem como providenciar 
um código de vaga para a UFPR, direto do MEC, como contrapartida para a redistribuição. Ele 
apresentou seu currículo, declarou que ministra disciplinas de Harmonia e Contraponto e que sua área 
de atividade principal é a Música Antiga, pianoforte e cravo. Após a apresentação e esclarecimento de 
dúvidas apresentadas pelo colegiado o prof Persone se retirou e o colegiado discutiu a situação, para 
definir uma posição a ser apresentada ao Departamento, que é a instância decisória para questões de 
pessoal. Foram considerados o perfil da atuação na graduação, as informações de que ele já havia 
apresentado solicitação ao colegiado do PPGMúsica, que considerou que o prof Pedro Persone 
apresenta produção pouco compatível com os critérios de credenciamento do Programa, de modo que 
sua transferência não recebe o apoio do Colegiado do PPGMúsica, e a possibilidade de redução das 
chances de conseguir vagas para o Departamento dentro do perfil mais necessário ao Planejamento 
Pedagógico do curso. O prof Maurício vai solicitar reunião com o reitor para esclarecer se uma 
possível transferência, aumentando o número de docentes do Departamento, prejudicaria as chances 
de conseguirmos, em futuro próximo, vagas nos perfis necessários ao curso. Em princípio o colegiado 
entende que o perfil não atende às necessidades acadêmicas, pois se superpõem em áreas nas quais 
temos mais de um docente atuante, e não contemplam nenhuma área em que temos apenas um 
docente. 3. Indicação de componentes da Comissão Eleitoral (docente, técnico, discente) para 
eleição da Coordenação de Música para o período 1/10/2013 - 30/9/2015 : o mandato da atual 
coordenação vai até 30 de setembro. O Colegiado indicou para compor a comissão eleitoral o prof 
Norton Eloy Dudeque, a técnica-administrativa Elides Lúcia Cadore e o discente Rodrigo Leite Souza 
Enoque. A comissão vai definir o calendário eleitoral e realizar o processo eleitoral. 4. Indicação de 
componentes da COE (Comissão de Orientação de Estágio) e metodologia de atuação: O 
colegiado nomeou para compor a COE os docentes: Edwin Pitre, Indioney Rodrigues e Maurício 
Dottori. 5. Avaliação pedagógica inicial dos calouros. Foi discutida a avaliação inicial, após as 
primeiras avaliações dos discentes que ingressaram em 2013. Cerca de um terço apresentam 
deficiências, provavelmente decorrentes da formação do ensino médio, em redação e no 
acompanhamento de alguns conteúdos. Como o curso já oferece monitores para auxílio em parte das 
disciplinas, foi solicitado que os docentes reforcem, junto aos alunos, a necessidade de se dedicarem 
ao estudo fora dos horários de aula, de preferência em grupos de estudo, uma vez que não é possível 
obter toda a formação apenas no período de aulas e alunos que já atuam em grupos de estudos vem 
apresentando um rendimento acadêmico muito bom. 6. Aprovação do calendário das demais 
reuniões ordinárias de 2013: foi aprovado o seguinte calendário para as próximas reuniões 
ordinárias do colegiado em 2013: 26/7; 6/9; 27/9; 25/10; 22/11; 20/12 às 10:30. Havendo necessidade, 
a data poderá ser alterada ou cancelada em caso de ausência de pauta. 7. Assuntos gerais: a) Foi 
solicitada a participação do curso no tour guiado do projeto UNIVERTUR do Núcleo de Planejamento 
Turístico. Foi definida a disponibilidade do sábado, 31 de agosto, a partir de 14:00, e o docente que 
acompanhará o tour será o prof Maurício Dottori. Na sexta-feira, 30/8, os docentes Indioney Rodrigues 
e Rosane Cardoso estarão no estande do Curso de Música. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a reunião às 12:20, 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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