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Ata de Reunião Departamental nº 001/2013 

 

Ao dia 31 de janeiro de dois mil e treze, às dez horas, na Sala 104 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 Professor 

Maurício Dottori, e com a presença dos seguintes professores: Danilo Ramos, 

Edwin Pitre Vasquez, Consuelo Schlichta, José Estevam Gava, Hugo Melo, 

Norton Dudeque, Ricardo Carneiro, Tânia Blomfield. Os professores Dulce 

Osinski, Geraldo Leão, Stephanie Batista e Zélia Chueke justificaram suas 

ausências, sem justificativa de ausência dos profs. Álvaro Carlini, Fernando Bini, 

Fernando Nichnik e Hugo Mengarelli, justificaram suas ausências. A sessão foi 

aberta, passando-se à Pauta: 1. Apresentação SACOD; 2. Homologação do 

Concurso Público de Artes Visuais; 3.Pedido de redistribuição do prof. Claudio 

Sorondo; 4.Aprovação de projetos de extensão; 5. Licenças, afastamentos e 

diárias; 6. Aprovação do estágio probatório do prof. Edwin. 7. Projetos de pesquisa 

e extensão. 8. Destinação de verba. 9. Pedido de prorrogação de saída para pós-

doutorado do prof. Maurício Dottori. Apresentados os itens da pauta, passou-se à 

reunião. Reunião: 1. Prof, Dalton Razera, diretor pró-tempore do SACOD, fez 

explanação da organização do novo Setor, apresentou sua missão nos 180 dias de 

sua gestão e pediu para o Departamento apresentar uma lista emergencial de suas 

demandas para que entre no assim chamado “enxoval” que será viabilizado no 

início de trabalho do novo Setor. Como não havia um valor exato ou definições 

exatas do que seria possível atender aos três departamentos formadores do 

SACOD, pediu-se uma lista que assinalasse suas demandas mais urgentes. 

 

2. Homologação do Concurso Público de Professor assistente 40 horas com 

dedicação exclusiva, para a área de Artes Visuais: Após o relato dos trabalhos da 

banca formada pela profª. Dra. Tânia Bittencourt Bloomfield (relatora), que compôs 

a banca do concurso em conjunto com as profª. Dra. Andréa Berriel Mercadante 

Stinghen, profª. Dra. Consuelo Alcione Borba Duarte Schlichta (presidente da 

banca), profª. DRa. Denise Adriana Bandeira, profª. MSc Elizabeth Titton, foram 

consideradas habilitadas no concurso público as candidatas Isabelle Catucci da Silva 

– processo 23075.044.062/2012-14, classificada em primeiro lugar com média 

geral e final de 8,9 (oito pontos e nove décimos) e Débora Maria Santiago – 

processo 23075.044.755/2012-61, classificada em segundo lugar com média geral 

e final de 8,6 (oito pontos e seis décimos). Os demais candidatos foram 

considerados inabilitados para o concurso. Após os relatos, a plenária 

departamental homologou o resultado do concurso público. Aprovado. 

 

3. Sobre o pedido de redistribuição do prof. Claudio Sorondo foi pedido, pela falta 

de dados para a decisão, que seja feita uma discussão no colegiado dos Cursos de 

Música e então ser levado o assunto para a plenária Departamental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

4. Foram aprovados os seguintes projetos de extensão: 

a) Foi aprovado o projeto de extensão “Práticas musicais para comunidade no 

Deartes”, coordenado pelo prof. Edwin Pitre Vasquez. Aprovado. 

 

 

b) Aprovação do projeto de extensão “Programa musicaos”, coordenado pelo Prof. 

José Estevam Gava. Aprovado. 



 

c) Aprovação do projeto de extensão “Tocando o verde”, coordenado pelo Prof. José 

Estevam Gava. Aprovado. 

 

5.  

a) Pedidos de afastamento da prof. Silvana no dia 2/2 com retorno dia 6/2 para 

concerto no SESC CARMO/SP e do dia 18/6 a 7/7 para concerto em.... e pesquisa 

em.... (ficou de mandar dados...) 

 

b) Aprovação de diárias internacionais para a Profª Rosane Cardoso de Araújo, para 

participar do workshop do “Miror Project” na Universidade de Bolonha – Itália, entre 

os dias 11 a 19 de março de 2013. O Departamento se encarregará dos encargos 

didáticos da professora no referido período. Aprovado. 

 

c) Aprovação de 5 (cinco) diárias nacionais para o convidado Thiago Ribeiro Santos, 

Data de nascimento: 21/03/1988, RG: 2.474.813 SSP-DF, CPF: 026.579.051-45, 

Endereço: QSC 19 Chácara 28 B, Conjunto A Lote 16 A CEP: 72.016-190, Cidade: 

Taguatinga Sul - DF Contato: (61) 95498900 e (61) 96320152. Dados Bancários: 

Banco do Brasil, Agência: 0826-5. Conta Corrente: 32.628-3, que participará da 

produção de ópera com a graduação, ("La descente d'Orphée aux enfers", de 

Charpentier) que vai ocorrer nos dias 15, 16 e 17 de maio. O convidado (com os 

dados abaixo) virá para os ensaios a partir do dia 11 de maio 

 

d) A prof. Silvana Scarinci solicita afastamento do país entre os dias 18 de junho de 

2013 e 7 de julho de 2013, para participar de dois eventos contíguos na Europa. O 

primeiro evento é a Conferência “As práticas da Comédia”, em Lisboa, Portugal, e 

ocorrerá entre os dias 20 e 22 de junho de 2013; o segundo evento será um 

Seminário sobre Ópera que ocorrerá entre 22 de julho e 05 de julho de 2013, no 

Departamento de Musicologia da Universidade Franche-Comté, na França. A 

necessidade de deslocamento entre países justifica a concessão de afastamento 

com dois dias de antecedência do início e dois dias após o término do evento, 

conforme autorizado pelo departamento. O Departamento se encarregará dos 

encargos didáticos da professora no referido período. Aprovado. 

 

e) A Prof. Roseane Yampolschi pede afastamento entre os dias 01 de fevereiro de 

2014 e 31 de julho de 2014 para participar de pós-doutorado no King’s College, em 

Londres, Inglaterra. O departamento se encarregará dos encargos didáticos da 

professora no referido período. Aprovado.  

 

6. Aprovação do estágio probatório do prof. Edwin: a comissão formada para a 

terceira avaliação do estágio probatório do Prof. Edwin Pitre apresentou os 

resultados do processo à plenária departamental, indicando sua aprovação. 

Aprovado. 

 

7. Aprovação de projeto de pesquisa e extensão:  

a) Aprovação do projeto de pesquisa “Relações entre as abordagens da teoria do 

fluxo e crenças de autoeficácia no estudo da motivação para prática musical, com e 

sem o uso de novas tecnologias”, coordenado pela professora Rosane Cardoso de 

Araújo. Aprovado. 

 

 

8. Destinação de verba: Foi aprovada a necessidade de novas discussões com 

relação à destinação da verba do Departamento de Artes no que concerne a 

prioridades de seus professores e projetos acadêmicos 

 

9. Pedido de adiamento da saída para pós-doutorado do prof. Maurício Dottori para 

maio de 2013 até maio de 2014. 



 

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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Ata de Reunião Departamental Extraordinária nº 002/2013 

 

Aos 25 dias de fevereiro de dois mil e treze, às nove horas, na Sala 106 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 Professor Maurício Dottori, e com a presença dos 

seguintes professores: Danilo Ramos, Edwin Pitre Vasquez, Dulce Osinski, José Estevam 

Gava, Indioney Rodrigues, Hugo Melo, Norton Dudeque, Ricardo Carneiro, Rosane Cardoso. 

Justificaram as ausências Consuelo Schlichta, e Paulo Reis A sessão foi aberta, passando-se à 

Pauta: 1. Homologação do resultado do concurso público para professor assistente na 

área de instrumento de Arco. 2. Segundo Estágio Probatório do Prof. Danilo Ramos. 3. 

Reforma Curricular dos Cursos de Música. 4. Licenças. 5. Teste seletivo. 6. 

Continuidade projeto Licenciar. Reunião: 1. Foi apresentado para homologação o 

resultado do concurso público para professor assistente na área de Instrumento de Arco 

(Violino, Viola, Violoncelo ou Contrabaixo) e Educação Musical (EDITAL Nº. 002/13 – 

PROGEPE). Conforme relato da banca do concurso público, representada pelo Prof Indioney 

Carneiro Rodrigues, do Departamento de Artes – UFPR, seu presidente, e composta pelos 

Prof Dr Guilherme Gabriel Ballande Romanelli, do Departamento de Teoria e Prática de 

Ensino – UFPR, Prof Dr Edwin Ricardo Pitre Vasquez, do Departamento de Artes – UFPR, pela 

Profª Drª Sonia Marta Rodrigues Raymundo, da Escola de Música e Artes Cênicas - 

Universidade Federal de Goiás, e pelo Prof Dr Juarez Bergmann Filho, do Setor de Educação 

Profissional e Tecnológica - UFPR, foram considerados habilitados no concurso público os 

candidatos Rafael Stefanichen Ferronato com média geral e final de 8,35 (oito inteiros e 35 

centésimos), classificado em primeiro lugar, Atli Ellendersen, classificado em segundo lugar 

com média geral e final de 8,06 (oito pontos e seis centésimos), e Oliver Yoshio Umeda 

Yatsugafu, classificado em terceiro lugar com média geral e final de 7,92 (sete pontos e 

noventa e dois centésimos), a candidata Mayra Stela Duni Pedrosa não compareceu a 

nenhuma das etapas do concurso, sendo considerada desclassificada pela banca 

examinadora. Aprovado. 2. O Prof. Edwin Pitre relatou o estágio probatório do Prof. Danilo 

Ramos, que obteve nota máxima. Aprovado. 3. O Prof. Hugo Melo, coordenador do curso de 

música relatou o projeto de Reforma Curricular. O prof. Indioney Rodrigues solicitou que 

quando, no futuro, for possível a implantação de habilitação em Performance Musical, se 

rediscutam as habilitações desde a base. O Prof. Edwin Pitre solicitou que seja documentada 

a participação discente na reforma. A Reforma Curricular foi aprovada, bem como as 
solicitações dos professores. 4. Licenças: a) A Profa. Dulce Osinski, solicitou licença e diárias 

para participar com apresentação de trabalho do VII Congresso Brasileiro de História da 

Educação, entre 19 e 24 de maio de 2013, em Cuiabá. b) O prof. Edwin Pitre Vasquez 

solicitou licença para participar de banca de mestrado em música na UFPB, entre 27 e 29 de 

março. c) A profa. Rosane Cardoso solicitou licença para participar de banca de doutorado na 

UFRGS, entre 21 e 23 de março de 2013. O departamento aprovou as três licenças e se 

encarregará das atribuições docentes dos professores. d) d) Aprovada o pagamento de 

diárias para 5 (diárias) para músicos convidados da Ópera Orfeo Dolente, sob direção da 

Prof. Silvana Scarinci, a ser realizada entre os dias 6 a 10 de março de 2013.  Aprovado. 5. 

Foi aprovado Teste Seletivo para música, no código de vaga da Profa. Dra. Zélia Chueke, em 

virtude de solicitação do Prof. Fernando Nicknich, de cancelamento da renovação de seu 

contrato para 2013. 6. Continuidade projeto Licenciar: A professora Consuelo A. B. D. 

Schlichita pede continuidade ao Projeto Licenciar “MEDIAÇÃO E ENSINO DA ARTE: UM 

EXERCÍCIO DE PARTILHA DO SENSÍVEL.”. Aprovado. 

 

Nada mais havendo a tratar, o chefe do DEARTES, Maurício Soares Dottori, agradeceu à 

Plenária e encerrou a sessão, e redigiu 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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Ata de Reunião Departamental nº 003/2013 

 

Ao dia 13 de março de dois mil e treze, às dez horas, na Sala 104 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 Professor Maurício 

Dottori, e com a presença dos seguintes professores: Prof. Dr. Álvaro Carlini, Prof. 

Dr. Hugo Melo, Prof. Dr. Norton Dudeque, Prof. Dr. Paulo Reis, Prof. Dr. Ricardo 

Carneiro, Prof. Dr. Danilo Ramos, Prof. Dr. Edwin Pitre, justificaram suas ausências 

a Profª. Drª Rosane Cardoso e a Profª. Drª Dulce Osinski. A sessão foi aberta, 

passando-se à Pauta:  

 

1. Projeto de pesquisa; 2. Programação para semana dos calouros; 3. Testes 

Seletivos; 4. O novo site do DeArtes; 5. Problemas com funcionários terceirizados 

de limpeza; 6. Comitê de Pesquisa; 7.  Projeto FDA. 

 

Reunião:  

1. O Prof. Maurício Dottori relatou o processo de aprovação de projeto de 

pesquisa da Profª Dulce Osinski, que descreveu como uma análise das relações 

entre a idéia de modernidade e as iniciativas de arte e educação no Paraná, 

continuação de pesquisa que teve como marco inicial a fundação da Escola de Belas 

Artes e Indústrias, em 1889, e que passará a se concetrar nas décadas de 40 e 50. 

Aprovado.  

 

2. Programação para semana dos calouros. O Prof. Maurício Dottori sugeriu duas 

palestras, a se realizarem como evento de extensão, no dia 9 de abril, com a 

pesquisadora Laura Mello, que falará sobre propostas atuais para o ensino da 

construção de poéticas audiovisuais em escolas de Berlim; e com o Prof. Dr. 

Wolfgang  Musil sobre gravação e microfonagem para música erudita. Aprovado.  

 

3. Testes seletivos: Aprovado (a) o Teste Seletivo para Professor Substituto de 

Piano, na vaga da Profª Zélia Chueke, em substituição ao Prof. Fernando Nichnich, 

que pediu desligamento; a banca será constituída pelos Prof. Danilo Ramos, Rosane 

Cardoso e Silvana Scarinci; e (b) Teste Seletivo para Professor Substituto de 



Educação Musical, na vaga do Prof. Rogério Budasz; a banca será constituída pelos 

Prof. Danilo Ramos, Rosane Cardoso e Norton Dudeque. Aprovado. 

 

 

4. O novo site do DeArtes, construído pela funcionária Desire de Oliveira foi 

aprovado, e dado aos professores uma semana para que verificassem se as 

informações pessoais veiculadas encontram-se corretas, para que o site seja posto 

online no dia 25 de março. Aprovado.  

 

5. Problemas com funcionários terceirizados de limpeza. Foi decidido que o 

Departamento encaminharia ao novo Pro-Reitor de Administração uma reclamação 

quanto as condições de limpeza dos banheiros.  

 

6. Foi escolhida como suplente do Prof. Dr. Danilo Ramos no Comitê de Pesquisa, 

a Profª Isabelle Catucci da Silva.  

 

7. Foi decidido que os professores Maurício Dottori e Paulo Reis, preparariam 

sugestões à Plenária Departamental quanto ao Projeto a ser apresentado pelo 

Departamento ao FDA. 

 

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. 

 



 

Ministério da Educação 
Universidade Federal do Paraná 
Setor de Artes, Comunicação e Design 
Campus do Batel — Departamento de Artes 

Rua Coronel Dulcídio, 638 – Batel / Curitiba -PR 
CEP. 80420-170         Fone: (41) 3222-6856 

 
Ata de Reunião Departamental nº 004/2013 

 

Ao dia 05 de abril de dois mil e treze, às dez horas, na Sala 104 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 Professor Maurício 

Dottori, e com a presença dos seguintes professores: Professores Danilo Ramos, 

Hugo de Souza Melo, Indioney Carneiro Rodrigues, Maurício Dottori, Norton Eloi 

Dudeque, Ricardo Carneiro Antônio, Rosane Cardoso de Araújo, Tânia Bloomfield, 

José Estevam Gava. A sessão foi aberta, passando-se à Pauta: 1. Comissão de 

Monitoria. 2. Afastamentos. 3. Permanência. 4. Evento de Extensão. 5. Criação do 

Grupo de Percussão do DeArtes. Reunião: 

 

1. Comissão de Monitoria. Foram designados os professore Hugo Melo, Dulce 

Osinski e Consuelo Schilichta para comporem a comissão de seleção de alunos 

monitores bolsistas. Aprovado.  

 

2. Afastamentos. 

a) A profª Rosane Cardoso solicita afastamento para participar entre os dias 27 e 

31 de maio do 9º Simpósio de Cognição e Artes Musicais. Aprovado.  

b) O Profº Danilo Ramos solicita afastamento para participar entre os dias 27 e 31 

de maio do 9º Simpósio de Cognição e Artes Musicais. Aprovado. 

c) A Profª Silvana Scarinci solicitou afastamento para participar no dia 3 de abril do 

CEART na UDESC e no dia 23 de abril para ministrar palestra na Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Aprovado.  

d) O Prof. Norton solicitou afastamento nos dias 17 a 19 de abril para participar da 

conferência ETAM3 na USP, e nos dias 13 a 18 de maio para participar do II 

Simpósio Nacional de Musicologia, em Pirenópolis (GO). Aprovado.  

e) A profª Dulce Osiski solicitou licença para participar de . Aprovado.  

f) O Prof. Indioney Rodrigues solicitou afastamento durante o mês de julho para 

concluir a defesa de seu doutorado em Londres. Aprovado.  

g) O Prof. Edwin Pitre solicitou afastamento entre os dias 28 e 1º de junho para 

participar na Universidade Federal da Paraíba de Palestra sobre Pesquisa em 



Etnomusicologia no Paraná e de Defesa da dissertação de Mestrado João Pessoa - 

UFPB. O Afastamento será do dia 25 de abril a 1º de maio de 2013. Aprovado. 

h) O prof. Maurício Dottori solicita afastamento entre os dias 06 de junho de 2013 

até o dia 05 de junho de 2014 para curso de Pós-doutorado na Universidade de 

Bolonha, Itália. O departamento se encarregará dos encargos didáticos do professor 

no referido período. Aprovado. 

 

3. Permanência. Foi aprovado o recurso da aluna Aparecida Camargo para que 

possa cursar o curso de Licenciatura em Educação Musical, como permanência.  

4. Evento de Extensão. Foi aprovado o evento de extensão 150 anos de Ernesto 

Nazareth, na semana de 15 a 20 de abril.  

 

5. Criação do Grupo de Percussão do DeArtes. Foi aprovada a compra de 

instrumentos musicais de percussão, a plenária decidiu entretanto discutir melhor a 

criação de um grupo estável de percussão no departamento. 

 

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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Ata de Reunião Departamental nº 005/2013. Ao dia 27 de maio de dois mil e treze, às dez 

horas e trinta minutos, na Sala 107 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 

Professor Maurício Dottori, e com a presença dos seguintes professores: Consuelo Schlichta, 

José Estevam Gava, Hugo Melo, Norton Dudeque, Ricardo Carneiro, Paulo Reis, Silvana 

Scarinci, Geraldo Leão. As professoras Dulce Osinski, Rosane Cardoso e Tânia Blomfield  e 

os professores Edwin Pitre e Danilo Ramos justificaram suas ausências. A sessão foi aberta, 

passando-se à Pauta: 1. Visita de funcionárias da PROEC 2. FDA setorial 3. Eleição para a 

Coordenação de Artes Visuais. 4. Teste Seletivo para Prof. de Piano. 5. Atas Departamentais. 6. 

Gestão de Funcionários. 7. Licença. 8. Passagem. 9. Política Departamental de Diárias e 

Passagens. Reunião: 1. Visita de funcionárias da PROEC. As funcionárias da PROEC, Márcia 

Cristina Machuca Scofano e Ivanise Dzieciol apresentaram o novo Sistema Integrado de Gestão 

da Extensão Universitária (SIGEU), pelo qual toda atividade extensionista deverá ser primeiro 

submetida ao sistema e, em seguida apresentada ao Departamento para aprovação; ressaltaram 

a importância para a alocação ao departamento de verbas e de vagas docentes. 2. FDA setorial. 

O prof. Hugo Melo relatou a aprovação do FDA de áudio-visual do setor. 3. Eleição para a 

Coordenação de Artes Visuais. A profª Consuelo, presidente da comissão, relatou o processo de 

eleição do Prof. Ricardo Carneiro, coordenador, e Profª Stephanie Baptista, suplente, para a 

Coordenação do Curso de Artes Visuais. Aprovado. 4. Teste Seletivo para Prof. de Piano. O Prof. 

Gava relatou o processo de teste seletivo para professor de piano, que teve como candidatos 

aprovados Luiz Nery Pfuzenreuter Pacheco dos Reis, em primeiro lugar, Rafael Ricardo Friesen, 

em segundo lugar, e Semitha Matos Cevallos, em terceiro lugar. Aprovado. 5. Solicitação do 

Prof. Norton de que as Atas Departamentais sejam fechadas imediatamente após as reuniões. O 

Prof. Maurício concordou com o pedido do Prof. Norton, tendo em vista o caso recente de um 

extrato de ata em falso, e lembrou a todos que disto decorre a necessidade de que todos os 

pedidos sejam completos, feitos em seus devidos formulários e apresentados à Secretaria do 

Departamento com antecedência às reuniões para que possam constar de pauta das reuniões 

futuras. 6. Gestão de Funcionários, demissão do funcionário Márcio Paulo Moreira. Foi decidido 

que, por não ser a primeira vez que ocorre de ótimos funcionários terceirizados serem 

demitidos contra os interesses do departamento e sem que este seja consultado, que seja 

solicitado à Direção do Setor que interceda junto à Pró-reitoria de Administração e à Reitoria 

para que isto não mais ocorra.  Solicita-se, ainda, a remoção da Sra. Regina da supervisão dos 

terceirizados em atuação no DEARTES, tendo em vista sua ineficiência em orientar os 

funcionários terceirizados e não atender aos interesses do Departamento. Aprovado. 7. Licença. 

a) O Prof. Danilo Ramos solicitou licença para participar entre os dias 7 e 12 de agosto do SMPC 

2013 no Canadá. O Departamento assume os encargos letivos do professor. Aprovado. b) O 

Prof. Paulo Reis solicitou licença e o pagamento de 50% (cinquenta por cento) de diárias para 

participar entre os dias 15 a 21 de outubro de 2013, para participar do 22º Encontro da 

Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas – ANPAP, a ser realizado em Belém – 

PA. Aprovado. 8. Passagem. O prof. Indioney solicitou apoio do Departamento quanto à 

passagem para retornar à Inglaterra para a defesa de seu Doutorado. O colegiado aprovou 

algum modo de auxílio ao Prof. Indioney, seja como passagem seja como diárias, o que for 

menos oneroso. 9. Política Departamental de Diárias e Passagens. Foi decidido que a política 

será revista e discutida na próxima reunião, levando em conta o total da verba departamental e 

a repartição entre os cursos. Nada mais havendo a tratar, o chefe do DEARTES, Maurício 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, lida e aprovada pelos presentes à sessão, será 

assinada pelos mesmos e pelo Chefe do Departamento. 
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Ata de Reunião Departamental nº 006/2013. Ao dia 27 de setembro de dois 
mil e treze, às dez horas e trinta minutos, na Sala 107 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 Professor 
Maurício Dottori, e com a presença dos seguintes professores: José Estevam 
Gava, Hugo Melo, Norton Dudeque, Ricardo Carneiro, Paulo Reis, Silvana 
Scarinci, Geraldo Leão. As professoras Dulce Osinski e Tânia Blomfield 
justificaram suas ausências. A sessão foi aberta, passando-se à Pauta: 1) 
Aprovação na plenária das licenças aprovadas “ad referendum” durante o 
recesso e no período entre reuniões; 2) Selecionar, organizar e enviar para 
descarte material patrimoniado.; 3) Destinação de carteiras da sala de 
Musicalização; 4) Instalação de armários modulares no Deartes – Núcleo de 
Artes Visuais, Núcleo de Música, salas de Coordenação e sala de Musicalização; 5) 
Tornar pública a planilha de gastos no Deartes; 6) Decisão sobre os gastos com 
viagens; 7) Situação de transferência do prof. Pedro Parente – copiar o veredito 
de não aceitação na ata de colegiado de curso; 8) Sobre o PARFOR – em função 
do número reduzido de professores e da limitação das instalações do Deartes, foi 
sugerido que a entrada de novos alunos seja adiada por um ano; 9) Licenças; 10) 
Aprovação dos novos códigos de disciplina para o Curso de Artes Visuais, 
apresentados pelo Prof. Ricardo Carneiro. Reunião: 
 
1) Aprovação na plenária das licenças aprovadas “ad referendum” durante o 
recesso e no período entre reuniões. 
2) Selecionar, organizar e enviar para descarte material patrimoniado. 
3) Destinação de carteiras da sala de Musicalização. 
4) Instalação de armários modulares no Deartes – Núcleo de Artes Visuais, 
Núcleo de Música, salas de Coordenação e sala de Musicalização 
5) Tornar pública a planilha de gastos no Deartes 
6) Decisão sobre os gastos com viagens – passagens e diárias – para o Deartes. 
Foi decidido que doravante haverá auxílio apenas em forma de diárias; 
convidados externos não terão direito ao uso desta rubrica de verba, exceto para 
membros de bancas de concurso público; poderemos sempre oferecer 
hospedagem; serão pagas no máximo 7 diárias a nossos professores. 
7) Situação de transferência do prof. Pedro Parente – copiar o veredito de não 
aceitação na ata de colegiado de curso 
8) Sobre o PARFOR – em função do número reduzido de professores e da 
limitação das instalações do Deartes, foi sugerido que a entrada de novos alunos 
seja adiada por um ano. 
 

9) Licenças: 

Dulce Osinski - 15 a 22 de outubro. Apresentação de comunicação na ANPAP 
(Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Visuais) 



Paulo Reis - 15 a 22 de outubro. Apresentação de comunicação na ANPAP 
(Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Visuais); 24/9 - Banca de 
qualificação de mestrado - USP; 1/11 - Banca de defesa de mestrado - UFRGS e 
29/11 - Banca de qualificação de mestrado - UDESC. 

Maurício Dottori – 1 a 4 de outubro de 2013. Participação na XX Bienal de Música 
Contemporânea Brasileira, no Rio de Janeiro – RJ.  

10) Aprovação dos novos códigos de disciplina, acompanhados das ementas, 
para o Curso de Artes Visuais, apresentados pelo Prof. Ricardo Carneiro. 
Aprovado. 

Nada mais havendo a tratar, o chefe do DEARTES, Maurício 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, lida e aprovada pelos presentes à 
sessão, será assinada pelos mesmos e pelo Chefe do Departamento. 
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Ata de Reunião Departamental nº 007/2013. Ao dia 23 de outubro de dois mil e treze, às 

dez horas e quarenta e cinco minutos, na Sala 107 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 Professor Maurício Dottori, e com a presença dos seguintes professores: 

Alvaro Carlini, Consuelo Schlichta, Dulce Osinski, Edwin Pitre, Hugo Melo, Isabelle 

Catucci, Paulo Reis, Ricardo Carneiro, Tânia Bloomfield, Stephanie Dahn Batista, Zélia 

Chueke. A sessão foi aberta, passando-se à Pauta: 1. Eleições para chefia de departamento. 2. 

Afastamentos. 3. Eventos de extensão. 4. Projetos de pesquisa. Reunião: 

 

1. Eleições para chefia de departamento. A eleição para chefia de departamento ficou 

designada para o dia 27 de novembro de 2013, entre as 14 e as 17 horas. As inscrições serão 

no dia 25 de novembro de 2013, entre as 14 e as 17 horas. O professor Hugo Melo ficou 

responsável pela coordenação das eleições, com a professora Isabelle Catucci como suplente. 

Comporão a comissão eleitoral, além dos professores mencionados, o servidor Daniel José 

Pereira de Camargo Salles, como representante dos técnicos e o aluno Juliano Lamur, como 

representante do corpo discente. Aprovado. 

 

 

 

b) A Professora Zélia Chueke pede afastamento do país entre os dias 09 e 20 de 

dezembro de 2013, para apresentação de trabalho e participação na organização 

de evento do Observatoire Musical Français, na Universidade Paris-Sorbonne 

entre os dias 11 e 18 de dezembro de 2013. O afastamento foi concedido com 

dois dias a mais antes e depois do evento em virtude da necessidade de 

deslocamento entre os países. O departamento se encarregará dos encargos 

didáticos da professora no referido período de afastamento. Aprovado. 

 

 

UNILA Concurso Público para Professor de Canto, entre os dias 2 e 6 de 

dezembro de 2013. 

 

c) A Professora Consuelo Alcioni Borba Duarte Schlichta foi autorizada pela 

plenária departamental a realizar estágio pós-doutoral na UDESC, em 

Florianópolis – SC, com duração prevista no período de 12 (doze) meses, entre 

março de 2014 e março de 2015. O Departamento se encarregará de adaptar a 

grade horária da Professora para tornar compatível sua participação no curso. 

Aprovado. 

 

d) Paulo Reis 

 

 

3. Eventos de extensão. 

 

a) Professora Zélia Chueke organizará o evento de extensão ”Brasil, influências e 

confluências”, no dia 07 de novembro de 2011, no Departamento de Artes. Aprovado. 

 

4. Projetos de pesquisa. 

 



a) Professora Zélia apresentou Projeto de Pesquisa. 

 

Nada mais havendo a tratar, o chefe do DEARTES, Maurício 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, lida e aprovada pelos presentes à 
sessão, será assinada pelos mesmos e pelo Chefe do Departamento. 
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Ata de Reunião Departamental nº 008/2013. Ao dia 3 de dezembro de dois 

mil e treze, às dez horas e quarenta e cinco minutos, na Sala 107 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 

Professor Maurício Dottori, e com a presença dos seguintes professores: 

Alvaro Carlini, Indioney Carneiro, Hugo Melo, Norton Dudeque, Rosane 

Cardoso, Roseane Yampolschi, Danilo Ramos, Silvana Scarinci, José 

Estevam Gava, Consuelo Schlichta, Isabelle Catucci, Paulo Reis, Fernando 

Bini, Ricardo Carneiro, Tânia Bloomfield, Zélia Chueke. A sessão foi aberta, 

passando-se à Pauta: 1. Homologação da eleição de chefe e suplente do DeArtes 

para 2014-2016; 2. Aprovação do estágio probatório do prof Danilo Ramos; 3. 

Representação discente nos colegiados; 4. Eleição para Direção do SACOD; 5. 

Período de recesso dos bolsistas. 6. Afastamentos. 7. Comissão de seleção Bolsa 

Monitoria. Reunião: 

 

1. Homologação da eleição de chefe e suplente do DeArtes para 2014-2016: a 

plenária departamental homologou o resultado das eleições para Chefia do 

Departamento de Artes, que teve a chapa única composta pelos Professores 

Paulo Roberto de Oliveira Reis e Edwin Pitre Vasquez declarada vencedora. 

Aprovado. 

 

 

 

 2. Apresentação do resultado da 3ª etapa do estágio probatório do prof Danilo 

Ramos. Aprovado. 3. Representação discente nos colegiados; 4. Eleição para 

Direção do SACOD; 5. Período de recesso dos bolsistas.  

 

6. Afastamentos. a) A professora Zélia Chueke pede afastamento entre os dias 3 

e 6 de fevereiro de 2014, já incluindo os dias para transporte e instalação, para 

apresentação de um concerto-conferência que ocorrerá no dia 04 de fevereiro de 

2014 no Festival “Cultures D’Hivers” organizado pela “Direction de l’action 

culturelle BELGASMI” em Lilas, França. O Departamento se encarregará dos 

encargos didáticos da Professora no período do afastamento. 

 

 

b) A professora Roseane Yampolschi solicitou a prorrogação de seu afastamento 

para pós-doutoramento, a se realizar entre 01/08/2014 e 30/11/2014. O 

Departamento se encarregará dos encargos didáticos da professora no período do 

afastamento. Aprovado. 

 

 

7. Comissão de seleção de alunos candidatos ao Programa Monitoria, no ano de 

2014: foram designados os professores Hugo de Souza Melo, Consuelo Alcioni 

Borba Duarte Schlichta e Dulce Baggio Osinski para compor a comissão de 

seleção de alunos às vagas do Programa Monitoria. Aprovado. 

 

Nada mais havendo a tratar, o chefe do DEARTES, Maurício 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, lida e aprovada pelos presentes 

à sessão, será assinada pelos mesmos e pelo Chefe do Departamento. 
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