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EXTRATO DA Ata nº 001/2012 
Reunião Extraordinária da Plenária Departamental 

Departamento de Artes, do Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Universidade Federal do Paraná 

 
Aos 12 dias do mês de janeiro de 2012, às dez horas, na Sala 202/204, do Departamento 
de Artes, no Campus do Batel, situado à rua Coronel Dulcídio, 638, reuniram-se os 
professores do Departamento de Artes, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da 
Universidade Federal do Paraná, sob a presidência do Chefe do Departamento, 
Professor Maurício Dottori, e com a presença dos seguintes Professores: Danilo 
Ramos; Edwin Pitre; Hugo Melo; Paulo Reis; Roseane Yampolschi; Silvana Scarinci; 
Stephanie Dahn Batista; Tânia Bloomfield e Zélia Chueke,  representante do corpo 
discente Danilo Percicote. A pauta foi estabelecida em torno dos seguintes assuntos. 
Pauta: 1. Teste seletivo para professor de Artes Visuais. 2. Concessão do título de Doutor 
Honoris Causae para o músico paranaense Waltel Branco. 3. Afastamentos. 4. Projeto de 
Pesquisa. 5. Homologação da eleição para chefe de departamento e suplente. REUNIÃO:  
 
1. Teste seletivo para professor de Artes Visuais.  
 
2. Parecer da comissão para análise da proposta de concessão do título de Doutor 
Honoris Causa para o músico paranaense Waltel Branco: a plenária acatou o parecer 
favorável da comissão formada pelos professores Maurício Dottori, Edwin Pitre e Danilo 
Ramos. Aprovado. O Prof. Paulo Reis sugeriu que, quando da inauguração do auditório 
do novo prédio no Juvevê, o auditório receba o nome de Waltel Branco. Aprovado. 
 
3. Afastamentos: a) O professor Edwin Pitre pede afastamento entre os dias 16 e 24 de  
Abril para participar do “X Congreso de La Asociación Internacional para el Estudio de La 
Música Popular Rama Latinoamericana”, na Universidade de Córdoba, Argentina. O 
departamento se encarregará dos encargos didáticos do professor no referido período. 
Aprovado. 
 
4. Projeto de Pesquisa. 
 
5. Homologação da eleição para chefe de departamento e suplente. A plenária 
departamental homologa o resultado das eleições realizadas, com a indicação do nome 
dos professores Maurício Dottori e Paulo Reis como chefe de departamento e suplente, 
respectivamente. 
 
(...) O chefe do DEARTES agradeceu à Plenária e encerrou a sessão, da qual eu, Daniel 
José Pereira de Camargo Salles, secretário do Departamento de Artes, redigi a presente 
ata, que depois de enviada por correio eletrônico, lida e aprovada pelos presentes à 
sessão, será assinada pelos mesmos e pelo chefe de departamento, Prof. Dr. Maurício 
Dottori, relator da sessão. 
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EXTRATO DA Ata nº 002/2012 
Reunião Extraordinária da Plenária Departamental 

Departamento de Artes, do Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Universidade Federal do Paraná 

 
Aos 15 dias do mês de março de 2012, às dez horas, na Sala 202/204, do Departamento 
de Artes, no Campus do Batel, situado à rua Coronel Dulcídio, 638, reuniram-se os 
professores do Departamento de Artes, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da 
Universidade Federal do Paraná, sob a presidência do Chefe do Departamento, 
Professor Maurício Dottori, e com a presença dos seguintes Professores: Danilo 
Ramos; Edwin Pitre; Hugo Melo; Paulo Reis; Roseane Yampolschi; Silvana Scarinci; 
Stephanie Dahn Batista; Tânia Bloomfield e Zélia Chueke,  representante do corpo 
discente Danilo Percicote. A pauta foi estabelecida em torno dos seguintes assuntos. 
Pauta: 1. Teste seletivo para professor de Artes Visuais. 2. Concessão do título de Doutor 
Honoris Causae para o músico paranaense Waltel Branco. 3. Afastamentos. 4. Projeto de 
Pesquisa. 5. Homologação da eleição para chefe de departamento e suplente. REUNIÃO:  
 
1. Teste seletivo para professor de Artes Visuais.  
 
2. Concessão do título de Doutor Honoris Causae para o músico paranaense Waltel 
Branco. 
 
3. Afastamentos: a) O professor Edwin Pitre pede afastamento entre os dias 16 e 24 de  
Abril para participar do “X Congreso de La Asociación Internacional para el Estudio de La 
Música Popular Rama Latinoamericana”, na Universidade de Córdoba, Argentina. O 
departamento se encarregará dos encargos didáticos do professor no referido período. 
Aprovado. 
 
4. Projeto de Pesquisa. 
 
5. Homologação da eleição para chefe de departamento e suplente. A plenária 
departamental homologa o resultado das eleições realizadas, com a indicação do nome 
dos professores Maurício Dottori e Paulo Reis como chefe de departamento e suplente, 
respectivamente. 
 
(...) O chefe do DEARTES agradeceu à Plenária e encerrou a sessão, da qual eu, Daniel 
José Pereira de Camargo Salles, secretário do Departamento de Artes, redigi a presente 
ata, que depois de enviada por correio eletrônico, lida e aprovada pelos presentes à 
sessão, será assinada pelos mesmos e pelo chefe de departamento, Prof. Dr. Maurício 
Dottori, relator da sessão. 
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Ministério da Educação 
Universidade Federal do Paraná 
Setor de Ciências Humanas Letras e Artes 

Departamento de Artes 
Rua Coronel Dulcídio, 638 – Batel / Curitiba -PR 

CEP. 80420-170         Fone: (041) 3222-6856 

 
Ata nº 003/2012 

Reunião Ordinária da Plenária Departamental 
Departamento de Artes, do Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Universidade Federal do Paraná 
 
Aos 15 dias do mês de março de 2012, às dez horas, na Sala 202/204, do Departamento 
de Artes, no Campus do Batel, situado à rua Coronel Dulcídio, 638, reuniram-se os 
professores do Departamento de Artes, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da 
Universidade Federal do Paraná, sob a presidência do Chefe do Departamento, 
Professor Maurício Dottori, e com a presença dos seguintes Professores: Consuelo 
Schlichta; Danilo Ramos; Edwin Pitre; Hugo Melo; Norton Dudeque; Paulo Reis; 
Ricardo Carneiro; Roseane Yampolschi; Silvana Scarinci; Stephanie Dahn Batista; 
Tânia Bloomfield e Zélia Chueke,  representante do corpo discente Lucas Francolin 
Paixão. A pauta foi estabelecida em torno dos seguintes assuntos. Pauta: 1. Projetos de 
pesquisa. 2. Representantes departamentais em comitês. 3. Proieto de evento de 
extensão. 4. Relatório da comissão de monitoria. 5. Pedidos de licença. 6. Programa e 
banca para o concurso de tridimensionais. 7. Comunicações gerais. Reunião: 1. Projetos 
de pesquisa e Projetos de extensão: a) O professor Paulo Reis pede aprovação do projeto 
de pesquisa “Projetos Críticos no Brasil”. Aprovado. b) O professor Hugo Mengarelli 
submete a aprovação o Projeto de Pesquisa Científica “Tango, Argentina e 
marginalização”. Aprovado. c) A professora Consuelo Schlichta pede aprovação do 
projeto de pesquisa “A arte”.  
Aprovado. d) A professora Consuelo Schlichta pede aprovação do projeto Licenciar 2012 
“Mediação e ensino da arte: um exercício de partilha do sensível”. Aprovado. e) A 
professora Consuelo Schlichta pede aprovação do curso “A arte vai à escola formação do 
educador, processos de mediação e leitura de imagens”. A plenária departamental 
analisou o mérito do projeto apresentado pela professora e aprovou por unanimidade. 
Aprovado. 
f) O professor Edwin Pitre informa sobre a orientação do projeto de pesquisa de 
monografia “O universo sonoro dos índios Kaigang na aldeia Kakaré Porã: um estudo 
comparativo”. Levando-se em conta o objeto de pesquisa envolver a necessidade do 
acesso do aluno Thiago de Azevedo Duarte à comunidade indígena, submete o projeto à 
autorização da plenária departamental, para que seja encaminhado às instâncias 
competentes a autorizar a pesquisa, no âmbito da UFPR. Aprovado. 
 
Aprovado. 2. Representantes departamentais em comitês: Comitê de Extensão – Tânia 
Bloomfield, suplente Consuelo Schlichta; Comitê de biblioteca – Stephanie Dahn Batista, 
suplente Roseane Yampolschi; Comitê de monitoria – Zélia Chueke, Edwin Pitre suplente. 
Aprovado. 3. Projeto de evento de extensão: a) A professora Zélia Chueke propõe evento 
de extensão “Música Contemporânea: análise, percepção e cognição”, a ser realizado 
entre os dias 13 e 16 de abril de 2012, no DEARTES, contando com a participação do 
Professor François Madurell, da Université Paris-Sourbonne, Paris 4. Aprovado. 4. 
Relatório da comissão de monitoria: o professor Hugo apresentou relatório da comissão 
de monitoria. Aprovado. 5. Pedidos de licença: a) A professora Roseane Yampolschi pede 
afastamento para participar de banca de mestrado, a ser realizada na Bahia, nos dias 9 a 
11 de abril de 2012. Aprovado. b) A professora Silvana Scarinci pede afastamento para 
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participar 2º Festival de Música Antiga 23 a 27 abril de 2012, na UFRJ. Aprovado. 6. 
Programa e banca para o concurso de Professor Classe Assistente I, com Dedicação 
Exclusiva. Titulação mínima exigida: mestrado em artes visuais ou áreas afins, com tema 
de dissertação na área de Artes Visuais. Área de Conhecimento: Artes Visuais: poética e 
linguagem tridimensional. Programa - História da Escultura; Técnicas e materiais 
expressivos para tridimensionais; A articulação entre as dimensões tempo e espaço na 
linguagem da Escultura; A escultura como monumento público; A escultura 
contemporânea; Relação entre escultura, Arquitetura e Urbanismo; a Escultura como 
campo expandido; Relações socioculturais refletidas em objetos escultórios; a escultura, 
no limite das fronteiras com outras linguagens artísticas. Lista de nomes para a banca – 
Tânia Bittencourt Bloomfield – UFPR/DEARTES; Consuelo A. B. Duarte Schlichta 
UFPR/Deartes; Andrea Berriel UFPR/Arquitetura e Urbanismo; Hélio Fervenza – UFRGS; 
Ana Maria Tavares – ECA/USP. Suplentes: Paulo Reis UFPR/DEARTES; Ricardo 
Carneiro UFPR/Deartes; Stephanie Dahn Batista UFPR/DEARTES; Giovana Simão; 
Carlina Weidle. Aprovado. 7. Comunicações gerais. O chefe do DEARTES agradeceu à 
Plenária e encerrou a sessão, da qual eu, Daniel José Pereira de Camargo Salles, 
secretário do Departamento de Artes, redigi a presente ata, que depois de enviada por 
correio eletrônico, lida e aprovada pelos presentes à sessão, será assinada pelos 
mesmos e pelo chefe de departamento, Prof. Dr. Maurício Dottori, relator da sessão. 
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Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 
Setor de Ciências Humanas Letras e Artes 
Departamento de Artes 
Rua Coronel Dulcídio, 638 – Batel / Curitiba -PR 
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Ata nº 004/2012 
Reunião Extraordinária da Plenária Departamental 

Departamento de Artes, do Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Universidade Federal do Paraná 

 
Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e doze às dez horas e trinta minutos 
reuniu-se na sala Desenho I (202A) a plenária extraordinária do Departamento de Artes 
da Universidade Federal do Paraná para debater os encaminhamentos sobre a abertura 
ou não de um processo de sindicância sobre irregularidades apontadas pelos 
representantes discentes da graduação e da pós-graduação, e alguns alunos 
individualmente, à Chefia do Departamento, à Direção do Setor, à Reitoria e à Ouvidoria 
da Universidade concernentes à Profa. Dra. Silvana Scarinci. Por solicitação da direção 
do Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, instaurou-se a discussão pública com a 
presença dos professores Norma da Luz Ferrarini, vice-diretora do SCHLA, Mauricio 
Dotori, chefe do Departamento de Artes, Paulo Reis, vice-chefe do Departamento de 
Artes e pelos professores Hugo Melo, Norton Dudeque, Roseane Yampolschi, Zélia 
Chueke, Danilo Ramos, Edwin Pitre Vasquez, Silvana Scarinci, Ricardo Carneiro, 
Stephanie Dahn Batista, Geraldo Leão, Consuelo Schlichta, Hugo Mengarelli, Tânia 
Bloomfield; pelos representantes discentes Julio Muzzi, Danilo Persicotte, Alessandra 
Diana Zilli, Adrian Septimo e Marcelo Villena; e também pelo advogado da profa. Silvana, 
Ricardo dos Reis Pereira. Os professores Álvaro Carlini e Dulce Osinski justificaram 
ausência. Após muita discussão entre os presentes, foram apresentados alguns 
encaminhamentos que foram votados pela plenária. A primeira consulta instava sobre a 
abertura do processo e seu encaminhamento às instâncias superiores. A plenária, por 
unanimidade, votou pela não abertura do processo de sindicância. A segunda consulta, 
tendo em vista o primeiro referendo público da plenária, instou à realização de uma 
resposta, no m odo de um Termo de Ajuste de Conduta quanto às obrigações docentes 
em  ministrar disciplinas e em avaliar os alunos, como satisfação à comunidade dos 
alunos. A consulta se fez sobre a possibilidade do Termo de Ajuste de Conduta ser 
assinado unicamente pela profª. Silvana ou se seria assinado coletivamente por todos os 
professores do Departamento de Artes. O encaminhamento a um Termo de Ajuste de 
Conduta assinado coletivamente foi aprovado pela maioria, com votos contrários do Chefe 
do Departamento, prof. Mauricio Dottori, do Coordenador do Curso de Música, prof. Hugo 
Melo, e do prof. Fernando Bini. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião às 
doze horas e quarenta minutos, da qual eu Prof. Paulo Reis, suplente da chefia do 
DeArtes escrevi a Ata. 
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Ata nº 005/2012 
Reunião Plenária Departamental 

Departamento de Artes, do Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Universidade Federal do Paraná 

 
Aos 4 dias do mês de abril de dois mil e doze às 10h30, na Sala 202/204, do 
Departamento de Artes, no Campus do Batel, situado à rua Coronel Dulcídio, 638, 
reuniram-se os professores do Departamento de Artes, Setor de Ciências Humanas, 
Letras e Artes da Universidade Federal do Paraná, sob a presidência do Chefe do 
Departamento, Professor Maurício Dottori, e com a presença dos seguintes Professores: 
Consuelo Schlichta; Dulce Osinski; Edwin Pitre; Geraldo Leão; Hugo Melo; Norton 
Dudeque; Paulo Reis; Ricardo Carneiro; Silvana Scarinci; Stephanie Dahn Batista; 
Tânia Bloomfield e Zélia Chueke, representante do corpo discente Rodrigo Leite 
Souza Enoque. A pauta foi estabelecida em torno dos seguintes assuntos. Pauta: 1. 
Afastamentos. 2. 2. Aprovação do pedido de renovação do termo de cooperação entre a 
UFPR e a UFPel, 3. Projeto “Laptop na Escola. 4. Representante discente reivindica 
melhoras na estrutura de divulgação da Iniciação Científica. . Aprovação de projeto FDA 
do Departamento. Reunião: 1. Afastamentos: a) O professor Danilo Ramos pede 
afastamento entre os dias 19 e 20 de abril de 2012, para participar do Fórum de 
Coordenadores de Pós-graduação em música. Aprovado. b) O professor Danilo Ramos 
pede afastamento entre os dias 23 e 27 de abril de 2012 para participar de banca de 
concurso público na UFRGS. Aprovado. c) O professor Danilo Ramos pede afastamento 
entre os dias 21 a 25 de maio de 2012, para participação no SINCAM. Aprovado. d) O 
professor Maurício Dottori pede afastamento entre os dias 21 a 25 de maio de 2012, para 
participação no SINCAM. Aprovado. e) A professora Dulce Osinski pede afastamento e o 
pagamento de passagens entre os dias 10 e 17 de julho de 2012, para apresentar 
trabalho no IX Congresso Luso Brasileiro de História da Educação, a se realizar na cidade 
de Lisboa, Portugal. O departamento se encarregará dos encargos didáticos da 
professora no período do afastamento. Aprovado.  2. Aprovação do pedido de renovação 
do termo de cooperação entre a UFPR e a UFPel, relativo à renovação da participação do 
Prof. José Estevam Gava nas atividades do DEARTES. Aprovado. 3. Participação da 
Professora Consuelo Schlichta no Projeto “Laptop na Escola: um estudo da produção da 
imagem como estratégia de aprendizagem”. Aprovado. 4. Representante discente 
reivindica melhoras na estrutura de divulgação da Iniciação Científica no Deartes. 
Aprovado. 5. Aprovação de projeto FDA do Departamento: a plenária departamental 
aprovou o pedido de compra de computadores e outros equipamentos por intermédio da 
verba do Fundo de Desenvolvimento Acadêmico – FDA. Aprovado. O chefe do DEARTES 
agradeceu à Plenária e encerrou a sessão, da qual eu, Daniel José Pereira de Camargo 
Salles, secretário do Departamento de Artes, redigi a presente ata, que depois de enviada 
por correio eletrônico, lida e aprovada pelos presentes à sessão, será assinada pelos 
mesmos e pelo chefe de departamento, Prof. Dr. Maurício Dottori, relator da sessão. 
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Ata nº 006/2012 
Reunião Extraordinária da Plenária Departamental 

Departamento de Artes, do Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 
Universidade Federal do Paraná 

 
Aos 17 dias do mês de maio de dois mil e doze às 10h30, na Sala 202/204, do Departamento de 
Artes, no Campus do Batel, situado à rua Coronel Dulcídio, 638, reuniram-se os professores do 
Departamento de Artes, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do 
Paraná, sob a presidência do Chefe do Departamento, Professor Maurício Dottori, e com a 
presença dos seguintes Professores: Consuelo Schlichta; Dulce Osinski; Edwin Pitre; Geraldo 
Leão; Hugo Melo; Norton Dudeque; Paulo Reis; Ricardo Carneiro; Silvana Scarinci; Stephanie 
Dahn Batista; Tânia Bloomfield e Zélia Chueke representante do corpo discente Rodrigo Leite 
Souza Enoque. A pauta foi estabelecida em torno dos seguintes assuntos. Pauta: 1. 
Posicionamento dos professores do Deartes em relação à greve. 2. Evento de extensão. 3. 
Licenças. 4. Prova de habilidade específica. 5. Discussão da ata da reunião do dia 21 de março de 
2012. 6. Bolsas de extensão. 
 
Reunião.  
 
1. Posicionamento dos professores do Deartes em relação à greve: foi indicado que duarante a 
greve os professores não preparariam Prova Específica para o vestibular de música. Aprovado.  2. 
Evento de extensão: a) A professora Zélia Chueke pede aprovação do evento de extensão 
universitária “Iconografia e Manuscritos Musicais – La Messe de La Sorbonne”, a ser realizado nos 
dias 12 da 14 de junho de 2012, com participação do Prof. Frederic Billiet. Aprovado. 3. Licenças. . 
Foi aprovado o pedido de licença e diárias da Profa. CXonsuelo Alcioni Borba Duarte Schlichta, 
para apresentar trabalho no 21º Encontro da Associação Nacional dos  Pesquisadores em Artes 
Plásticas, no Rio de Janeiro, entre os dias 25 e 29 de setembro de 2012.  4. Prova de habilidade 
específica. Foi aprovada a solicitação pela coordenação de música de subdivisão da prova prática 
em duas etapas. Entretanto foi ressalvado que durante a greve os professores do Departamento 
não elaborariam questões para a prova específica deste ano. 5. Discussão da ata da reunião do dia 
21 de março de 2012. A ata, como redigida pelo Prof. Paulo Reis foi aprovada, sendo encaminhada 
para assinatura. 6. Aprovação da seleção de bolsistas de extensão: a) Projeto Ampliação e Difusão 
do Acervo Audiovisual Arte em Vídeo na UFPR. Aprovado. b) Projeto Ampliação e Difusão do 
Acervo Digital O Artista na UFPR. Aprovado. O chefe do DEARTES agradeceu à Plenária e encerrou 
a sessão, da qual eu, Daniel José Pereira de Camargo Salles, secretário do Departamento de Artes, 
redigi a presente ata, que depois de enviada por correio eletrônico, lida e aprovada pelos 
presentes à sessão, será assinada pelos mesmos e pelo chefe de departamento, Prof. Dr. Maurício 
Dottori, relator da sessão. 
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Ata nº 007/2012 
Reunião Extraordinária da Plenária Departamental 

Departamento de Artes, do Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Universidade Federal do Paraná 

 
Aos 19 dias do mês de setembro de dois mil e doze às 10h30, na Sala 202/204, do 
Departamento de Artes, no Campus do Batel, situado à rua Coronel Dulcídio, 638, 
reuniram-se os professores do Departamento de Artes, Setor de Ciências Humanas, 
Letras e Artes da Universidade Federal do Paraná, sob a presidência do Chefe do 
Departamento, Professor Maurício Dottori, e com a presença dos seguintes 
Professores: Consuelo Schlichta; Danilo Ramos; Edwin Pitre; Fernando Bini; 
Geraldo Leão; Hugo Melo; Indioney Rodrigues; José Estevam Gava; Norton 
Dudeque; Paulo Reis; Ricardo Carneiro; Rosane Cardoso; Roseane Yampolschi; 
Tânia Bloomfield e Thiago Madalosso. A professora Dulce Osinski justificou sua 
ausência. A pauta foi estabelecida em torno dos seguintes assuntos. Pauta: 1. Retorno da 
greve. 2. Fim do contrato de professores colaboradores; 3. Confirmação de disposições 
ad referendum durante a greve; 4. Relatório de Curso de Extensão; 5. Operação do 
almoxarifado; 6. Afastamentos; 7. Aprovação de avaliação de estágio probatório do Prof. 
Danilo Ramos; 8. Retificação de nota do estágio probatório da Prof. Silvana Scarinci; 9. 
Pedido de Licença para Pós-Doutorado; 10. Estacionamento Deartes; Reunião: 1. Fim do 
contrato de professores colaboradores: O Professor Thiago Madalosso compareceu 
espontaneamente na reunião departamental para manifestar o interesse em finalizar as 
aulas no semestre, mesmo com o término do contrato. Ocorre que, em virtude da greve, a 
disciplina não foi concluída no prazo previsto. Deste modo, tratando-se de 
excepcionalidade, a plenária concordou com o pedido, evitando maiores prejuízos aos 
alunos. Aprovado. 2. Confirmação de disposições ad referendum durante a greve. Todas 
as disposições ad referendum relacionadas a licenças e participações em eventos feitas 
pela chefia durante a greve foram aprovadas. Aprovado. 3. Relatório de Curso de 
Extensão do Prof. Hugo Melo: Curso Software de edição, gravação e mixagem de áudio: 
Reaper, realizado em abril, durante duas semanas, carga horária: 30 h, sem custos, dos 
14 alunos inscritos, 11 tiveram frequência de 80% ou mais. Aprovado. 4. Operação do 
almoxarifado: Ficou decidido que o almoxarifado ficará sob responsabilidade dos 
bolsistas-sênior do Deartes, Marco Roberto dos Santos pela manhã e Benedita da Silva à 
tarde. Aprovado. 5. Afastamentos; a) O professor Edwin Pitre pede afastamento nos dias 
20 e 21 de setembro para participar da mesa “Aspectos de La cultura de Colombia”, a ser 
realizado no colégio Miguel de Cervantes. O Departamento de Artes se responsabilizará 
pelos encargos didáticos do professor no período de afastamento. Aprovado. b) A 
professora Rosane Cardoso de Araújo pede afastamento e pagamento de diárias entre os 
dias 05 e 12 de janeiro de 2013 para participar da Conferência Music/Dance Education, a 
ser realizada na Universidade de Waikato, Nova Zelândia. Na conferência, a professora 
apresentará o trabalho “A study about musical practice and Flow Theory”. O 
Departamento de Artes se responsabilizará pelos encargos didáticos da professora no 
período de afastamento. Aprovado. c) A professora Consuelo A. B. D. Schlichta pede 
afastamento e pagamento de diárias e passagens entre os dias 06 e 12 de janeiro de 
2013 para participar do “Simposio Latinoamericano de Formación Docente em Artes: 
temas actuales y desafios em nuestra América”, Simposio nº 12 del III Congreso Ciencias, 
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Tecnologías y Culturas, a ser realizado na Universidade de Santiago de Chile. O 
Departamento de Artes se responsabilizará pelos encargos didáticos no período de 
afastamento e pelo pagamento das passagens e diárias da professora. Aprovado. 
 
d) A professora Consuelo A. B. D. Schlichta pede afastamento para apresentar trabalho 
no 21º Encontro da Associação Nacional dos  Pesquisadores em Artes Plásticas, no Rio 
de Janeiro, entre os dias 25 e 29 de setembro de 2012.Aprovado. 
 
 
 
7. Aprovação de avaliação de estágio probatório do Prof. Danilo Ramos;  
 
8. Retificação de nota do estágio probatório da Prof. Silvana Scarinci;  
 
9. Pedido de Licença para Pós-Doutorado: a) O professor Maurício Dottori pede 
afastamento para pós-doutorado junto à Universidade de Bolonha por 14 meses a partir 
do dia 16 de dezembro de 2012. O Departamento de Artes se responsabilizará pelos 
encargos didáticos do professor no período de afastamento. Aprovado. 
A professora Roseane Yampolschi pede afastamento a partir de janeiro de 2014 para 
realização de pós-doutorado. Aprovado. 
 
10. Estacionamento Deartes;  
 
 
O chefe do DEARTES agradeceu à Plenária e encerrou a sessão, da qual eu, Daniel José 
Pereira de Camargo Salles, secretário do Departamento de Artes, redigi a presente ata, 
que depois de enviada por correio eletrônico, lida e aprovada pelos presentes à sessão, 
será assinada pelos mesmos e pelo chefe de departamento, Prof. Dr. Maurício Dottori, 
relator da sessão. 
 



 

Ministério da Educação 
Universidade Federal do Paraná 
Setor de Ciências Humanas Letras e Artes 
Campus do Batel — Departamento de Artes 
Rua Coronel Dulcídio, 638 – Batel / Curitiba -PR 
CEP. 80420-170         Fone: (041) 3222-6856 

Ata nº 008/2012. Reunião de Plenária Departamental do DEARTES. Aos 27 dias do 

mês de novembro de 2012, às 10 horas, na Sala 202/204 do Departamento de Artes, no 

Campus do Batel, situado à rua Coronel Dulcídio, 638, reuniram-se os professores do 

Departamento de Artes, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade 

Federal do Paraná, sob a presidência do Chefe do Departamento, Professor Maurício 

Dottori, e com a presença dos seguintes Professores: Álvaro Carlini; Consuelo 

Schlichta, Danilo Ramos; Dulce Osinski; Edwin Pitre; Geraldo Leão; Hugo Melo; 

Norton Dudeque; Paulo Reis; Ricardo Carneiro; Silvana Scarinci; Tânia Bloomfield e 

Zélia Chueke,  representante do corpo discente Gabriel Machado, e os representantes do 

centro acadêmico de Artes Visuais Adrian Cristian e Alessandra Zilli. A pauta foi 

estabelecida em torno dos seguintes assuntos. Pauta: 1. Comitê de pesquisa. A 

Plenária decidiu apresentar como argumentos os fatos de que a Universidade já 

contempla uma série de procedimentos éticos para a pesquisa; os Projetos de Pesquisa, 

passam por relator e são aprovados em Plenária Departamental; o próprio título de 

doutor já implica no aprendizado das condições de pesquisa; e os professores têm 

discernimento para distinguir quando houver possíveis riscos físicos, morais ou 

psicológicos; e que boa parte das pesquisas em Humanidades não comporta riscos à 

saúde dos pesquisados; decidindo que caberá ao professor pesquisador, quando houver 

por parte de revistas de determinadas áreas específicas a exigência de aprovação por 

Comitê de Ética, interessado em publicar em tal revista, a decisão de submeter sua 

pesquisa ao dito comitê. Aprovado. 2. Cessão de código de vaga pelo Design. A 

Plenária decidiu agradecer a cessão de código de vaga e de 0,16 pontos de Professor-

equivalente pelo Design e se comprometer a devolvê-lo tão logo o Curso de Música 

receba novas vagas. O professor Ricardo Carneiro e o representante discente Adrian 

abstiveram-se de votar, os professores Paulo Reis e Tânia Bloomfield votaram contra. 

Aprovado. 3. Teste Seletivo. Foi aprovado um pedido de teste seletivo de professor 

substituto de Contraponto e Educação Musical, substituindo os Profs. Norton Dudeque e 

Maurício Dottori em afastamento para pós-doutorado. Foi aprovado o pedido de 

renovação do contrato do professor substituto Fernando Nicknich. 4. Concursos 

Públicos. Foi aprovado concurso público para Professor na Classe Assistente 20 horas, 

no código de vaga do Prof. Rogério Budasz, na área de conhecimento Cordas e Arco 

(violino, viola, violoncelo ou contrabaixo) e Educação Musical, com provas Prática 

(recital comentado, necessariamente com peças barroca, de repertório clássico, de 

música brasileira e contemporânea de vanguarda, que demonstre versatilidade em 

estilos e gêneros), Didática (docência prática do instrumento), Escrita, de Títulos e 

Defesa de Produção Intelectual. Titulação exigida: Mestrado em Música ou áreas afins. 

Foi aprovado concurso público para professor assistente 20 horas, no código de vaga da 

Profª. Liliana, a ser cedido pelo Design, na área de conhecimento Instrumento de sopro 

(madeira ou metal) e Noções de prática de estúdio, com provas Prática (recital 

comentado, necessáriamente com peças barroca, de repertório clássico, de música 

brasileira e contemporânea de vanguarda, que demonstre versatilidade em estilos e 

gêneros), Didática (docência prática do instrumento), Escrita, de Títulos e Defesa de 

Produção Intelectual. Titulação exigida: Mestrado em Música ou áreas afins. Banca: 



cordas - Edwin Pitre, Guilherme Romanelli, Juarez Bergmann, Indioney Rodrigues; 

suplentes: Danilo Ramos; Indioney Rodrigues; Aloisio Schmid. Sopro: Roseane 

Yampolshi. 5. Congresso ISME. A Profª. Rosane Cardoso solicitou o apoio do 

departamento à organização do Núcleo de Formação de Professores — MISTEC, 

juntamente com a Escola de Música e Belas Artes do Paraná, em julho de 2014, durante 

o congresso da International Society for Music Education. 6. Afastamentos. O Prof. 

Maurício Dottori solicitou o adiamento para 21 de fevereiro de 2013 do início do 

período de seu afastamento para estágio pós-doutoral a 20 de fevereiro de 2014. O 

Departamento assumirá os encargos didáticos do professor no período do afastamento. 

Aprovado. A Profª. Rosane Cardoso solicitou afastamento para participar de em 

Bolonha em março de 2013. Aprovado. O Prof. Danilo solicitou licença para participar 

de Banca na UFSCar nos dias 6 e 7 de dezembro de 2012. Aprovado. A Profª Silvana 

solicitou licença para participar do Festival de Música Antiga de Alcântara nos dias 6 a 

12 de dezembro de 2012. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, o chefe do 

DEARTES, Maurício Soares Dottori, agradeceu à Plenária e encerrou a sessão, na 

qual eu, Daniel José Pereira de Camargo Salles, secretário da sessão, redigi a 

presente ata, que depois de enviada por correio eletrônico ao corpo docente do 

Deartes, lida e aprovada pelos presentes à sessão, será assinada pelos mesmos e 
pelo Chefe do Departamento. 
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