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Ata 099, 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 26 dias do mês de 
julho de 2013. Às 10:30, 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, Prof Rafael Stefanichen Ferronato, Profª Drª. Rosane Cardoso de Araújo, Profª Drª 
Roseane Yampolschi. Ausências justificadas: Prof. Dr. Edwin Pitre, Profª Drª Silvana Scarinci, Profª 
Drª Ana Lúcia Ratto, Prof. Dr. Guilherme Romanelli, Profª Drª Valéria Lüders. Ausentes: Prof. Dr. 
Álvaro Carlini, Rodrigo Leite. Aberta a reunião pelo Coordenador, Prof Hugo de Souza Melo, foram 
discutidos os itens da pauta: 1. Aprovação da ata 098: foi lida, aprovada e assinada a ata 098. 2. 
Homologação do resultado da eleição de coordenador/vice: a Comissão Eleitoral, composta pelo 
prof. Norton Eloy Dudeque, pela técnica-administrativa Elides Lúcia Cadore e pelo discente Rodrigo 
Leite Souza Enoque divulgou em edital e ata o resultado da eleição para coordenador/vice do Curso 
de Música para o período de 1/10/2013 a 30/9/2015. A eleição realizou-se dia 24/7. Foram apurados 6 
(seis) votos a favor e 1 (um) em branco de docentes/TA, e 81 (oitenta e um) votos a favor e 1 (um) em 
branco dos discentes, elegendo a chapa formada pelo prof. Indioney Rodrigues como coordenador e 
pelo prof. Hugo Melo, como vice. O Colegiado homologou os trabalhos da comissão eleitoral e o 
resultado. 3. Vagas PROVAR 2014: a PROGRAD, em função dos alunos inscritos e abandonos, 
definiu com base na Resolução 99/09-CEPE, que o curso deverá oferecer, cinco vagas em licenciatura 
e até duas vagas no bacharelado. O Colegiado decidiu que a oferta na 1ª fase, mudança de 
habilitação, será integral (cinco e duas vagas). O Colegiado decidiu que na 2ª fase a oferta deve ser 
de três vagas em Reintegração de ex-aluno (uma no bacharelado e duas na licenciatura) e quatro 
vagas em transferência (uma no bacharelado e três na licenciatura). Para transferência foram 
definidas as cargas horárias mínima de 600 h (2º período) e 1500 horas (5º período). 4. TCC: Dos sete 
alunos previstos para defesa de TG2, seis entregaram os trabalhos e já ocorreram 4 bancas. Por 
solicitação das bancas, as defesas de Rodrigo Luiz Bora e Luiz Carlos Martins Loyola Filho serão no 
próximo dia 30/7. O aluno Nicholas Daher não apresentou o trabalho nem respondeu a e-mails. 5. 
Assuntos gerais: a PROGRAD discute a adoção por mais cursos do calendário de 20 semanas 
letivas por semestre, o que permite concentrar toda a oferta de disciplinas em um turno. Após 
discussão o colegiado considera que pode-se estudar a viabilidade de oferecer as disciplinas em dois 
“módulos”, optativas teóricas de 30 horas nas primeiras cinco semanas e as demais disciplinas, 
obrigatórias e optativas, o que inclui as disciplinas práticas, nas 15 semanas seguintes. Vamos 
relacionar as disciplinas passíveis de ser oferecidas de forma “concentrada” e levar esta discussão à 
PROGRAD, na próxima terça-feira. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11:20, 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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