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Ata 149 da Reunião ordinária do Colegiado do Curso de Música do Departamento de Artes, Setor de Artes, 1 
Comunicação e Design da Universidade Federal do Paraná, realizada no dia 12 do mês de setembro de 2 
2019. Às 10:15, reuniu-se na sala 101A do Departamento de Artes, à Rua Coronel Dulcídio, 638, Campus 3 
Batel, o Colegiado do Curso de Música do Departamento de Artes, Setor de Artes, Comunicação e Design da 4 
Universidade Federal do Paraná, sob a presidência do Prof. Dr. Hugo de Souza Melo, com a presença dos 5 
membros do Colegiado de Música. Presentes: Prof. Dr. Álvaro Carlini, Prof. Dr. Danilo Ramos, Prof. Dr. 6 
Francisco Gonçalves Azevedo, Prof. Msc. Indioney Rodrigues, Prof. Dr. José Estevam Gava, Prof. Msc. 7 
Rodrigo Enoque, Profª Drª. Rosane Cardoso de Araújo, Profª Drª Silvana Scarinci, Profª Drª Zélia Chueke, 8 
Profª Drª Valéria Lüder. Ausências justificadas: Prof. Dr. Edwin Pitre-Vásquez, Prof. Msc. Rafael Stefanichen 9 
Ferronato, Profª Drª Roseane Yampolschi. Ausente: representante discente. Aberta a reunião pelo 10 
coordenador, Prof. Hugo Melo, foram discutidos os itens da pauta: 1. Leitura, aprovação e assinatura da 11 
ata 148: foi lida, aprovada e assinada a Ata 148. 2. Casos de agressão por discentes: o prof Gava relatou 12 
caso de agressão verbal de discente em sua aula, sem provocação, contra os demais colegas, durante uns 13 
dez minutos. O mesmo depois saiu da sala, voltou, desculpou-se e continuou proferindo palavras de baixo 14 
calão. A profª Valéria relatou caso mais grave, em turma da Educação, no Rebouças, onde houve ameaça 15 
de agressão física e as aulas restantes da disciplina no período tiveram a presença de segurança armado na 16 
porta da sala. Foi solicitado que o coordenador encaminhe ao chefe do DeArtes, prof Paulo Reis, pedido de 17 
que recebamos orientação da UFPR sobre o procedimento indicado nesses casos e a quem recorrer, em 18 
emergências, por telefone. A profª Valéria lembrou que existe na UFPR um Canal de acolhimento com os 19 
contatos: acolhe.sipad@ufpr.br e 3310-2699. 3. Matrícula em disciplinas isoladas: foram relatados casos 20 
de alguns discentes matriculados na condição de disciplina isolada que não têm preparo para poder 21 
frequentar as aulas e têm prejudicado os demais discentes com muitas interrupções indevidas. Como o 22 
curso tem uma PHE para ingresso além do vestibular, foi decidido que os próximos pedidos de matrícula 23 
em disciplina isolada que exija algum conhecimento musical só seja autorizado após uma avaliação das 24 
condições do requerente, por docente indicado pelo Colegiado, para que não prejudiquem os demais 25 
discentes no andamento regular das disciplinas. 4. Disciplinas de prática musical: Foi discutida a evolução 26 
das disciplinas de práticas artísticas, que no próximo ano irão reunir discentes do segundo e do primeiro 27 
ano. E, a partir de 2021, dos três primeiros anos do curso. É um processo em evolução. Atualmente os 28 
calouros têm dificuldade em preparar um repertório, ensaiar e realizar uma apresentação. Têm ocorrido 29 
apresentações elaboradas, com pesquisa prévia, uma apresentação de contexto e outras apresentações 30 
muito primárias. Nessa fase inicial é necessário contar com a colaboração de docentes que se apresentem 31 
com alunos veteranos, e também de alunos do PPGMúsica. Estes podem apresentar palestras e discussões 32 
sobre o fazer musical. O modelo é semelhante ao adotado em quase todas as IFES, mas nossa dificuldade é 33 
não contar com músicos para acompanhamento. O que se busca é estimular a prática musical, integrada 34 
com outras disciplinas do mesmo período, com foco na apreciação. Os discentes devem assistir e se 35 
apresentar em um recital comentado, segundo um cronograma acertado no início do semestre. Foi 36 
sugerido que em novembro os atuais alunos do segundo semestre sejam solicitados a preparar 37 
apresentações para março de 2020, quando estarão cursando junto com os calouros. As disciplinas de 38 
grupos musicais e de laboratório instrumental não apresentam tais problemas, pois os matriculados já têm 39 
uma formação musical adequada às atividades previstas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 40 
reunião às 12:15, da qual eu, Joelma Filipowski, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada por 41 
mim, e pelos demais docentes presentes à reunião. 42 
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