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Ata 144 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 9 do mês de maio de 2019. Às 10:15, 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, Prof. Dr. Danilo 5 
Ramos, Prof. Dr. Francisco Gonçalves Azevedo, Prof. Dr. José Estevam Gava, Prof. Dr. Norton Dudeque, Prof. Msc. Rafael 6 
Stefanichen Ferronato, Prof. Msc. Rodrigo Enoque, Profª Drª. Rosane Cardoso de Araújo, Profª Drª Silvana Scarinci, Profª Drª 7 
Zélia Chueke, representante discente: Carolina Beê Araújo. Ausências justificadas: Prof. Dr. Edwin Pitre-Vásquez, Prof. Msc. 8 
Indioney Rodrigues, Profª Drª Roseane Yampolschi, Profª Drª Valéria Lüder. Aberta a reunião pelo Coordenador, Prof. Hugo 9 
Melo, foram discutidos os itens da pauta: 1. Leitura, aprovação e assinatura da ata 143: foi lida, aprovada e assinada a Ata 10 
143. 2. Primeiro trancamento total sem disciplina cursada e aprovada: o calouro Léo Guimel de Souza Amorim está 11 
internado, por conta de sua convocação para cumprir o serviço militar obrigatório. Ele apresentou o certificado de 12 
internação (que o Exército só forneceu agora). Ele deverá voltar ao curso em 2020. Aprovado. 3. Equivalência de disciplinas 13 
2014: o Colegiado aprovou a solicitação de inclusão de duas equivalências no currículo 2014, de disciplinas de Coral, pois 14 
ainda não constam das tabelas de equivalências no SIE e têm basicamente o mesmo conteúdo. OA058 (Coral I) é equivalente 15 
a OA009 e OA059 (Coral II) é equivalente a OA010. Ou seja, se o discente venceu OA058, sem ter vencido OA009, receberá o 16 
crédito de OA009, em vez da OA058; se venceu OA059, sem ter vencido OA010, receberá o crédito de OA010, em vez de 17 
OA059. Essas equivalências mantêm consistência com as equivalências já existentes do currículo 2014 para o currículo 2019, 18 
que são: OA009 - Preparação ao Canto Coral I equivale a OA837 - Coral I; e OA010 - Preparação ao Canto Coral II equivale a 19 
OA847 - Coral II. No currículo 2019 essa repetição de conteúdos foi eliminada, só existem Coral I e Coral II. 4. Grades de 20 
disciplinas 2019/2: foi aprovada a oferta de disciplinas para o segundo semestre de 2019: Álvaro: OA821 (2 turmas), OA823, 21 
OA127; Danilo: OA174, OA176, OA179, OA075; DPLAE: EP074; DTFE: ET054; Edwin: OA105, OA825, OA129, OA110; 22 
Francisco: OA822 (2 turmas), OA016, OA860; Gava: OA012, OA025, OA095, OA027, OA028, OA078; Guilherme: EM147; 23 
Hugo: OA026, OA078, OA828, OA064; Indioney: OA846, OA057, OA045; LIBRAS: LIB038; Rafael: OA107, OA143, OA149, 24 
OA145, OA867, OA038; Rodrigo: OA827, OA817, OA116, OA094, OA050; Rosane: OA824, OA005, OA160, OA111, OA031; 25 
Roseane: OA066, OA054, OA055, OA131; Silvana: OA824 (2 turmas), OA845, OA005; Valéria: ET084; Zélia: OA022 (4 turmas); 26 
O prof. Norton está em processo de aposentadoria. 5. Partituras para o vestibular 2020: o NDE apresentou os critérios de 27 
padronização de elementos nas partituras para a prova prática do vestibular de música para que haja uniformidade no grau 28 
de dificuldade dos diversos instrumentos. Foram mantidas as atuais partituras de acordeão, bateria, contrabaixo elétrico, 29 
piano popular, saxofone, trombone, viola, violino, violoncelo. As demais partituras foram selecionadas e serão editadas em 30 
software. Aprovadas. O coordenador vai enviar as partituras ao NC até o final do mês. 6. Formulário de avaliação para o 31 
vestibular 2020: o NDE apresentou o formulário de avaliação das provas práticas (instrumento e solfejo) do vestibular para 32 
ingresso em 2020. Foram mantidos os nove critérios adotados em 2019, mas foi refeita a redação da maioria dos critérios 33 
para que fiquem bem claros. Tanto na prova de instrumento quanto na de solfejo haverá três opções de nota por critério. O 34 
coordenador vai enviar o formulário ao NC via processo no SEI. Aprovado. 7. Bancas para o vestibular 2020: o Colegiado 35 
aprovou a redução de bancas da PHE de Música para três: uma de instrumento que avalia os candidatos do Bacharelado, 36 
uma de instrumento que avalia os candidatos da Licenciatura e uma que avalia o solfejo de todos os candidatos. Cada banca 37 
terá três docentes do curso. Licenciatura: Rafael Ferronato, Rosane Cardoso e Silvana Scarinci. Bacharelado: Danilo Ramos, 38 
Francisco Azevedo e José Estevam Gava. Solfejo: Álvaro Carlini, Indioney Rodrigues e Zélia Chueke. Isso vai aumentar a 39 
duração da prova prática mas vai garantir uniformidade de critérios para todos os candidatos de cada habilitação. O 40 
coordenador vai informar ao NC via processo no SEI. 8. Curricularização da extensão: o coordenador informou que já 41 
ocorreu uma reunião do Fórum de Coordenadores, uma da PROGRAD e haverá mais uma, com a PROEC, dia 13/5. A partir 42 
de 2021, 10% da carga horária total de cada curso deverá ser cumprida pelo discente em atividades regulares de extensão. 43 
Em princípio, projetos e programas. Como nos projetos atualmente os discentes cumprem 12 horas por semana, em 15 44 
semanas terão cumprido 180 horas. Assim, um discente do Bacharelado, que terá de cumprir 282 horas, ou da Licenciatura, 45 
que terá de cumprir 320 horas, precisará de mais de um semestre para vencer essa exigência. Foi discutida a possibilidade 46 
de realizar mais atividades no DeArtes, mas não há espaços suficientes para essa demanda. As atividades da Licenciatura são 47 
realizadas em escolas, pois não é possível trazer crianças ao departamento. Há necessidade de transporte dos discentes e 48 
docentes às escolas. O SIE (sistema externo alugado) será substituído pelo SIGA (desenvolvido na UFPR) no segundo 49 
semestre. A PROGRAD informou que o SIGA também irá registrar as atividades de extensão, substituindo o SIGEU, mas cada 50 
projeto de extensão ainda tem de ser aprovado em departamento, na comissão setorial e na plenária setorial, devendo ser 51 
apresentado quatro meses antes de seu início previsto. É importante que todas as atividades de extensão sejam registradas, 52 
pois realizá-las sem registro prejudica a avaliação do docente e do departamento. O prof Gava informou que o Projeto de 53 
extensão Musicaos encerrou a 2ª fase, com cerca de 200 programas radiofônicos de uma hora produzidos em quatro anos, e 54 
a 3ª fase será iniciada em setembro de 2019, com previsão de dois novos programas por mês. Os prof. Francisco e Rafael 55 
também já formalizaram seu projeto de extensão que atende, na grande maioria, à comunidade externa. O Colegiado 56 
lembrou a grande dificuldade de criar e manter um programa de extensão, mas temos de manter os projetos visando sua 57 
futura unificação em um programa do DeArtes. 9. Assuntos gerais: a) a representante do CA solicitou impressões pela 58 
secretaria de materiais para uso no curso de extensão pré-vestibular e na Semana Acadêmica de Música. Solicitaram a 59 
atuação dos docentes para que todos os alunos participem da Semana Acadêmica, pois em 2018 a participação foi muito 60 
pequena. Informaram que há uma turma de 40 estudantes no curso pré-vestibular e vão oferecer mais 40 vagas no segundo 61 



semestre. Em 2020 esse curso será convertido em projeto de extensão, coordenado pelo prof. Guilherme Romanelli, que 62 
não participa da elaboração nem aplicação da PHE de música. Informamos que as impressões do vestibular devem ser 63 
solicitadas ao departamento. b) em relação à consulta feita sobre a redação do questionário de avaliação de cursos, 64 
preenchido pelos discentes, o Colegiado pediu ao CA que estimule a participação discente, que foi mínima em 2018/2. E 65 
sugere: o item A2. não deve ser "Sempre", "Frequentemente", "Às vezes' e sim "Todos os semestres", "Na maioria dos 66 
semestres", "Todo ano"; no item C1, "Restaurante universitário" deveria ser "Restaurante universitário que você utiliza", 67 
pois como está dá a impressão que deveria existir um em cada campus. E o item "Estacionamento" não deveria existir. Não é 68 
obrigação da IFES oferecer estacionamento a discentes. Se fosse "Bicicletário", tudo bem. Nada mais havendo a tratar, foi 69 
encerrada a reunião às 12:10, da qual eu, Joelma Filipowski, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada por 70 
mim, e pelos demais docentes presentes à reunião. 71 
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