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Ata 143 da Reunião ordinária do Colegiado do Curso de Música do Departamento de Artes, Setor de Artes, Comunicação e 1 
Design da Universidade Federal do Paraná, realizada no dia 4 do mês de abril de 2019. Às 10:10, reuniu-se na sala 107 do 2 
Departamento de Artes, à Rua Coronel Dulcídio, 638, Campus Batel, o Colegiado do Curso de Música do Departamento de 3 
Artes, Setor de Artes, Comunicação e Design da Universidade Federal do Paraná, sob a presidência do Prof. Dr. Hugo de 4 
Souza Melo, com a presença dos membros do Colegiado de Música. Presentes: Prof. Dr. Álvaro Carlini, Profª Drª Ana Lúcia 5 
Ratto, Prof. Dr. Danilo Ramos, Prof. Dr. Edwin Pitre-Vásquez, Prof. Dr. José Estevam Gava, Prof. Dr. Norton Dudeque, Prof. 6 
Msc. Rafael Stefanichen Ferronato, Prof. Msc. Rodrigo Enoque, Profª Drª. Rosane Cardoso de Araújo, Profª Drª Roseane 7 
Yampolschi, Profª Drª Silvana Scarinci, Profª Drª Valéria Lüder, Profª Drª Zélia Chueke, representante discente: Carolina Beê 8 
Araújo. Ausências justificadas: Prof. Dr. Francisco Gonçalves Azevedo, Prof. Msc. Indioney Rodrigues. Aberta a reunião pelo 9 
Coordenador, Prof. Hugo Melo, foram discutidos os itens da pauta: 1. Leitura, aprovação e assinatura da ata 142: foi lida, 10 
aprovada e assinada a Ata 142. 2. Bancas de TCC em junho de 2019: foram confirmadas as defesas, em junho, dos discentes 11 
Matheus Baptista Mendonça; Shirley R. da Silva; Thiago Gomes e possivelmente de Ribamar J. Trautmann Júnior. 3. Pedido 12 
de 1º trancamento: O Colegiado foi informado que o calouro Léo Guimel de Souza Amorim está internado, por conta de sua 13 
convocação para cumprir o serviço militar obrigatório. A PROGRAD informou que neste caso, quando for apresentado o 14 
certificado de internação (que o Exército só fornece após um mês), é possível atender a um pedido de primeiro trancamento 15 
por calouro. Ele deverá voltar ao curso em 2020, pois não poderia começar no meio do ano, sem as disciplinas do primeiro 16 
semestre. 4. Equivalências: o coordenador informou ao Colegiado que analisou os históricos dos discentes GRR 2012 e 2013 17 
com chance de concluir o curso este ano e abriu para cada um deles um processo no SEI para que a PROGRAD informe se 18 
aceita as equivalências registradas. Os discentes anteriores a 2014 mudaram para o currículo 2014 e as disciplinas HAxxx que 19 
cursaram foram, ou pela secretaria, ou automaticamente pelo SIE, convertidas nas disciplinas OAxxx equivalentes do 20 
currículo 2014. Não é uma dispensa de disciplinas, o discente venceu uma série de disciplinas, que têm um plano de 21 
adequação/adaptação aprovado com o PPC do curso. As disciplinas “antigas” são convertidas para as equivalentes “novas”. 22 
O problema com os formandos de 2018 foi que no PPC 2014, aprovado na PROGRAD e CEPE, algumas optativas tinham 23 
como equivalente não uma disciplina específica e sim “30 h de optativas”, e uma equivalência direta (Técnicas de Gravação 24 
2008 > Técnicas de gravação 2014) não havia sido registrada pela PROGRAD no SIE. Isso foi feito para não ter de criar uma 25 
tabela ainda maior de equivalências. Para resolver o problema o Colegiado aprovou, e a PROGRAD registrou, mais 12 pares 26 
de equivalências de optativas. Aguarda-se o retorno da PROGRAD quanto às equivalências nos históricos dos futuros 27 
formandos que mudaram de currículo. A grande maioria dos discentes ingressou a partir de 2014 e não têm esse problema. 28 
5. Estágios em disciplinas da Educação: A PROGRAD confirmou que é necessário abrir um processo no SEI para cada aluno, 29 
cada vez que estiver matriculado em uma disciplina que tem estágio, para fins de seguro do discente. Temos os detalhes na 30 
página: http://www.sacod.ufpr.br/portal/artes/musica-estagio/. No Bacharelado só há uma disciplina de estágio obrigatório, 31 
e o processo já vem sendo seguido desde 2018. E o mesmo vale para estágios não-obrigatórios. Na Licenciatura 2014 há 32 
estágio nas disciplinas: EP074 Organização do Trabalho Pedagógico; ET054 Estágio Supervisionado em Processos Interativos 33 
na Educação; OA034 Proj Integrados em Educ. Musical I; OA035 Proj Integrados em Educ. Musical II; EM147 Prática de 34 
Docência em Ensino de Música I; EM148 Prática de Docência em Ensino de Música II. Na Licenciatura 2019, que está sendo 35 
implantada aos poucos, há estágio nas disciplinas: EP126 Organização do Trabalho Pedagógico na Escola (equivale a 36 
EP074+ET054); OA857 Práticas pedagógicas I; OA867 Práticas pedagógicas II; EM280 Prática de Docência em Ensino de 37 
Música I; EM281 Prática de Docência em Ensino de Música II. O docente de cada disciplina tem de orientar os discentes a 38 
preencher o formulário, incluir as assinaturas do docente e da escola, na primeira semana de aulas. A Secretaria vai então 39 
abrir um processo para cada um no SEI, e a matrícula na disciplina dependerá deste formulário estar registrado na 40 
PROGRAD, incluído em processo individual no SEI e ser aprovado pela PROGRAD. O Coordenador solicitou à profª Ana Lúcia, 41 
que está na vice-coordenação do CEALI, que este encaminhe via CEALI para a PROGRAD-CGE pedido de esclarecimento 42 
sobre o trâmite do termo de compromisso, em seu novo formato via SEI, pois a observância rígida das normas implica que 43 
os discentes só poderiam se matricular na disciplina após o registro dos termos de compromisso no SIE e o aceite pela 44 
PROGRAD, e além disso as escolas usam formulários próprios, que não foram extintos. Terá de haver um procedimento que 45 
permita a matrícula antes da formalização das atividades de estágio junto às escolas. A profª Ana Lúcia se responsabilizou 46 
pela consulta do CEALI à PROGRAD-CGE, mas esclareceu que deve estar havendo algum problema na comunicação pois nas 47 
disciplinas de estágio obrigatório ofertadas pelo setor de educação, não é possível os alunos estarem com os termos de 48 
compromisso prontos já na primeira semana de aula pois antes do estágio começar, é necessário preparação para a entrada 49 
no campo, dentre outros aspectos. Esclareceu também que essa nova forma de encaminhamento do termo via SEI está se 50 
mostrando mais ágil e menos burocrática, além de também facilitar o início da certificação dos professores e pedagogos 51 
supervisores do estágio que trabalham na escola, algo extremamente importante de ser reconhecido e valorizado. Para 52 
finalizar o coordenador lembrou que ainda não recebeu nenhum formulário de discentes de EM148, que tecnicamente 53 
estão irregularmente matriculados. O prof Rafael, responsável por duas disciplinas do DeArtes com estágios de licenciatura 54 
também irá conversar com a CGE na PROGRAD. 6. Partituras para vestibular: as 20 partituras atuais estão em: 55 
http://portal.nc.ufpr.br/documentos/PS2019/musica/. E há um exemplo de como será o solfejo à primeira vista. O 56 
coordenador já recebeu pedidos de docentes para mudar as partituras de voz. O prof Gava apresentou uma sugestão de 57 
partitura para violão. O Colegiado resolveu que o NDE deve apresentar sugestões de todas as partituras ao Colegiado na 58 
próxima reunião ordinária, no início de maio. O coordenador marcou então uma reunião do NDE para o próximo dia 18/4, às 59 
10:00, aberta também aos demais docentes interessados. E lembrou que, para as partituras de voz, deve haver uma trilha 60 
gravada de piano de acompanhamento. A prova prática permitiu uma melhor seleção dos calouros no curso. Apesar de 61 



ainda não proporcionar uma alta discriminação dos aprovados, ou seja, mais de 80% dos aprovados ao final do processo 62 
ingressariam no curso mesmo sem a prova de habilidade específica, a mudança do perfil de experiência musical dos calouros 63 
tem sido percebida pelos docentes nos dois últimos anos. Pois os candidatos totalmente despreparados não entraram no 64 
curso, e antes eles, que tinham muita dificuldade em acompanhar as disciplinas básicas, geravam, involuntariamente, 65 
desmotivação dos discentes com alguma experiência musical, pois os docentes tinham de começar em um nível muito 66 
básico de conhecimento musical. A seleção na segunda fase aumenta o nível de qualidade nas aulas, o interesse dos 67 
discentes e contribui para a redução da evasão, que está abaixo de 10% nos dois últimos anos. A prova de habilidade 68 
específica é muito importante e temos nos empenhado em torná-la cada vez melhor e adequada à mudança de perfil de 69 
formação dos candidatos a cada ano. Em 2019, o curso de extensão preparatório para o vestibular de Música, organizado 70 
pelo CA de Música e coordenado por um docente que não participa das provas nem das avaliações do vestibular, o prof 71 
Guilherme Romanelli, vai começar em maio, preparando melhor os candidatos. O ideal seria o que ocorre em outros 72 
estados, onde as IFES contam com várias dezenas de docentes no Curso de Música e organizam cursos e atividades de 73 
extensão musical de caráter permanente, garantindo assim um grupo de estudantes bem preparados que podem aproveitar 74 
ao máximo o que é oferecido nos cursos superiores de música. No DeArtes, os 14 docentes não têm como dar conta das 75 
atividades administrativas e de graduação, pós, pesquisa e extensão e ainda participar dessas atividades importantes para a 76 
comunidade. 7. Aposentadorias: o coordenador solicitou que docentes em vias de aposentar-se comuniquem isso à 77 
Coordenação do curso até 30 de abril, se a aposentadoria for ocorrer no segundo semestre, ou até 30 de setembro, se a 78 
aposentadoria for ocorrer no primeiro semestre do ano seguinte, pois as grades de disciplinas têm de estar prontas em maio 79 
e outubro, garantindo assim a oferta das disciplinas aos discentes mediante as solicitações de testes seletivos ou concursos 80 
ao departamento em tempo hábil. O prof Norton informou que é possível que sua aposentadoria saia no segundo semestre 81 
de 2019 e a profª Roseane informou que há previsão de aposentar-se no primeiro semestre de 2020. 8. Disciplinas no 2º 82 
semestre: o coordenador informou que teremos de oferecer algumas disciplinas do currículo 2014 no segundo semestre, 83 
como Rítmica II, para que os discentes desperiodizados tenham como concluir o curso, além da sequência regular de 84 
disciplinas dos currículos 2014 e 2019. 9. Assuntos Gerais: a) a profª Drª Ana Lúcia Ratto informou que está em curso seu 85 
pedido de aposentadoria, o Colegiado agradeceu e aplaudiu sua participação e dedicação ao Curso de Música em todos 86 
esses anos. b) o Auditório recebeu 41 cadeiras com prancheta fixa, em estado de novas, com o tecido do encosto e assento 87 
esgarçado, provavelmente pela aplicação de repelente de líquidos. O coordenador adquiriu tecidos novos e serviços de 88 
confecção de capas de tecido removíveis (que podem ser lavadas a cada semestre) cujo custo será arcado por docentes do 89 
curso. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11:50, da qual eu, Joelma Filipowski, lavrei a presente ata que, 90 
após aprovada, será assinada por mim, e pelos demais docentes presentes à reunião. 91 
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