
Informações gerais aos alunos de Música: normas da UFPR - 2020 
Presenças 

O aluno tem de ter no mínimo 75% de frequência para não reprovar por falta. 

Em disciplinas de 30 horas (2 horas por semana), o máximo são 7 horas de falta, ou seja, se faltar 4 dias      (8 horas) 

reprova por falta. 

Em disciplinas de 45 horas (3 horas por semana), o máximo são 11 horas de falta, ou seja, se faltar 4 dias      (12 

horas) reprova por falta. 

Em disciplinas de 60 horas (4 horas – 2 X por semana), o máximo são 15 horas de falta, ou seja, se faltar 8 dias      (16 

horas) reprova por falta. 

Mesmo sem presenças suficientes o aluno deve realizar as avaliações parciais, mas não pode prestar exame final.  

Ou seja, pode ser reprovado por falta e ainda ter uma nota (diferente de zero) na disciplina. 
 

Os nomes dos alunos regularmente matriculados na disciplina constam do diário de classe que cada docente recebe. 

Caso você não esteja no diário de classe, vá no mesmo dia à secretaria regularizar sua situação. 

A partir da 5ª semana quem não tiver seu nome no diário não pode cursar a disciplina nem fazer avaliações, e não 

terá nota, mesmo que tenha cursado todas as atividades da disciplina. 

Exceção: alunos com atestado referente ao artigo 52 da Resolução 37/97-CEPE. 

Como há rechamadas de vestibular (só no 1ª semestre), cancelamentos ou alunos de outros cursos matriculados, 

durante as quatro primeiras semanas de aula nem sempre o diário inclui todos os alunos matriculados. 

Peça que o docente faça chamada pelo diário de classe para saber quem está matriculado (isso é independente do uso 

de folhas de assinatura de presença). 

No início do semestre e na quinta semana de aulas a secretaria imprime o comprovante de matrícula de cada aluno. 

Retire o seu comprovante na portaria e confira suas disciplinas, em caso de erro, vá à Secretaria, e não perca o prazo 

de cancelamento de disciplinas (12/4/2020 e 20/9/2020). 

Se um docente tiver uma atividade no horário da aula (há bancas e reuniões obrigatórias que às vezes podem coincidir 

com o horário de alguma aula), deverá avisar à turma com pelo menos 48 h de antecedência (pode ser um aviso no 

quadro do corredor ou na portaria) e combinar com a turma a reposição do conteúdo. 

As aulas vão de 18/2 a 21/6/2020 e de 5/8 a 22/11/2020.  

Exames finais: 27/6 a 3/7 e de 9 a 13/12/2020. Os exames são no(s) dia(s) da semana da aula. 
 

Avaliações 

Cada disciplina, teórica, prática ou teórico-prática tem sua forma de avaliação explicada pelo docente na primeira aula.   

Se a disciplina tiver monitor(a), ele(a) se apresentará na primeira aula. Podem ser provas escritas (objetivas ou 

discursivas), seminários, trabalhos práticos com ou sem relatório etc. 

O conjunto de avaliações resulta em uma nota média (ponderada ou aritmética) das avaliações do semestre. 

Para ser aprovado direto, essa média tem de ser 70 a 100. 

Se a média for menor que 40, é reprovação por nota. 

Se a média for de 40 a 69, faz exame. 

No exame tem de tirar no mínimo 40, para não ser reprovado. A nota final é a média aritmética da média das 

avaliações parciais com o exame, e tem de ser no mínimo 50 para aprovação.    Há disciplinas com somente uma nota 

(como estágios, trabalho de conclusão de curso etc.) e essa nota tem de ser no mínimo 50. 
 

Resumindo: 

1) média das avaliações = 70 ou mais => aprovado. 

2) média das avaliações = 61 a 69 => faz exame tendo de tirar no mínimo 40. 

3) média das avaliações = 40 a 60 => faz exame tendo de tirar o que falta para somar 100 pontos. 

4) média das avaliações menor que 40 => reprovado (nota final = média). Não faz exame. 

5) média das avaliações = nn mas reprovou por falta. (nota final = nn/2). Não faz exame. 
 

As notas das avaliações têm de ser divulgadas (preferencialmente no quadro no corredor) antes da avaliação seguinte. 
 

Equivalência de disciplinas 

Essa solicitação de equivalência ocorre apenas uma vez, quando o aluno entra no curso. 

13/3/2020 é o prazo final para os calouros solicitarem na secretaria a equivalência de disciplinas em que tenham sido 

aprovados em instituições de ensino superior antes dessa data. [Resolução 92/13-CEPE]. 

Qualquer disciplina cursada fora do curso a partir dessa data não dá direito a equivalência (dispensa de cursar a 

disciplina), mas poderá ser considerada para horas de atividades formativas (Ver regulamento específico). 
 

Adiantamento de conhecimentos 

Se você já tem conhecimentos de uma disciplina teórica que nunca cursou, por exemplo, Laboratório de notação e 

editoração musical, pode solicitar prova de adiantamento de conhecimentos, na Secretaria, até 6/3/2020 (31 de julho 

no 2º semestre). Mas antes peça para cancelar a matrícula na disciplina. As provas serão de 6 a 25 de abril de 2020 (31 

de agosto a 19 de setembro no 2º semestre). 
 



Aproveitamento de conhecimentos 

Se você foi reprovado por nota (não por frequência) em uma disciplina teórica, por exemplo, História da música 

ocidental, pode solicitar prova de aproveitamento de conhecimentos, na Secretaria, até 22/5 (23/10 no 2 º semestre). 

Mas não pode estar matriculado na disciplina. As provas serão de 22/6 a 4/7/2020 (23/11 a 5/12 no 2º semestre). 
 

Inclusão / exclusão (cancelamento) de disciplinas 

2 a 6 de março (27 a 31 de julho, no 2º semestre) é o período para os alunos solicitarem ajustes de matrícula na 

secretaria, ou seja, excluir e/ou incluir disciplinas. 

9/4/2020 (11/9/2020, no 2º semestre) é o prazo final para protocolizar na Secretaria, pedido de cancelamento de 

matrícula em disciplinas semestrais. Ou seja, incluir, só na primeira semana. Excluir tem um prazo maior. 
 

Matrícula em disciplinas 

Calouros (alunos do 1º semestre) são inscritos automaticamente pelo NAA nas disciplinas das grades do 1º semestre. 

O NAA fica na PROGRAD, no prédio histórico, na Pç. Santos Andrade. A partir do 2º semestre, cada aluno deve 

efetuar sua matrícula pelo Portal do Aluno na internet:                                                  www.portaldoaluno.ufpr.br 

Verifique, antes do prazo começar, se seu login e senha estão funcionando. 

A matrícula em disciplinas do 2º semestre vai de 6 a 19 de julho 2020. 

A matrícula para o primeiro semestre de 2021 vai de 4 a 20 de janeiro de 2021. 

Solicite matrícula em disciplinas que somem no mínimo 14 horas semanais. Para cursar menos que isso deve 

encaminhar um pedido por escrito, com justificativa, que será analisado pelo Colegiado do curso. O Colegiado do 

curso é formado por docentes, pela secretária do curso e por representantes dos alunos. 
 

Matrícula em disciplinas isoladas (aluno de outro curso) ou eletivas (disciplinas de outros currículos) 

19 e 20/3/2020 (13 e 14/8/2020 no 2º semestre) é o período para solicitação de matrícula em disciplinas isoladas ou 

eletivas, mediante autorização de vaga fornecida pelo departamento responsável pela disciplina. Mas não espere até lá 

para começar a assistir as aulas, consulte no curso se há vagas na turma desejada, veja local e horário e converse com 

o docente. Se receber autorização comece a assistir às aulas desde a primeira semana. 

Em Música há oferta de optativas no curso de Comunicação (Campus Cabral) e de Artes Visuais (DeArtes). São as 

que constam no currículo de música. Quaisquer outras disciplinas não são optativas, são eletivas e podem contar como 

atividades formativas. 
 

Grades 

A oferta de disciplinas está disponível no site do curso, em www.sacod.ufpr.br/portal/artes/. 

Clique em SECRETARIA / GRADES HORÁRIAS. 

Os links em ENSINO / GRADUAÇÃO / MÚSICA explicam todo o curso. 

O aluno deve cursar as disciplinas obrigatórias, uma carga horária mínima de optativas (375 h no bacharelado, 465 h 

na licenciatura a partir de GRR2020), um estágio de 120 h (bacharelado), vários estágios (na licenciatura), 200 horas 

de atividades formativas e o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). As grades indicam os horários de oferta das 

disciplinas. Uma disciplina com dois horários e a mesma turma (L, B ou M) tem aulas duas vezes por semana. Se 

forem turmas diferentes, matricule-se em uma turma. Os programas detalham o conteúdo de cada disciplina. 
 

Dispensas de requisitos de disciplina 

Prazo final para solicitar quebra (dispensa) de pré-requisito e/ou correquisito para matrícula em disciplina da qual não 

venceu os requisitos: 6/3/2020 e 31/7/2020. 
 

Trancamento e destrancamento de curso 

Os alunos (a partir do 2º semestre do curso) podem solicitar trancamento do curso, por um ou dois semestres 

consecutivos. Se pedir dois semestres e quiser voltar no segundo semestre, pode solicitar destrancamento. 

6 de março (31 de julho no 2º semestre) é o prazo final para os alunos que não se matricularam em disciplinas 

solicitarem (por escrito) na secretaria o trancamento de curso. 

Para quem se matriculou, os prazos são 9/4/2020 e 11/9/2020. 

9/4/2020 (11/9/2020 - 2º semestre) é o prazo final para os alunos solicitarem na Secretaria o destrancamento de curso. 

Veja os detalhes na resolução 97-A/15-CEPE, em www.ufpr.br/soc | CEPE | Resoluções vigentes 
 

Integralização do curso / suspensão de matrícula 

O aluno tem 12 semestres para concluir o curso. Os semestres trancados não contam. Após 12 semestres, sem ter sido 

aprovado em todas as disciplinas, o NAA inicia um processo de cancelamento da matrícula do aluno. 
 

Permanência 

O aluno que concluir o bacharelado ou a licenciatura no prazo normal de quatro anos, e desejar cursar também a outra 

habilitação (licenciatura ou bacharelado) pode solicitar permanência. 

Assim, terá de cursar as disciplinas obrigatórias da outra habilitação, o que inclui estágio(s), e fazer outro TCC. 
 



Da licenciatura para bacharelado, tem de completar 375 h de optativas. GRR2019 em diante não precisa mais cursar as 

obrigatórias comuns, nem as atividades formativas. GRR2018 ou anterior devem ter mais 200h de atividades 

formativas, a partir da data de início da permanência. 

30/10/2020 é o prazo final para solicitar permanência para o ano letivo de 2021. 
 

Alunos de bacharelado que desejam cursar depois a licenciatura devem cursar, ainda durante o bacharelado, pelo 

menos Laboratório de software de áudio, Didática, Psicologia da Educação, Fundamentos da Educação Musical I e II, 

Política e planejamento da educação brasileira, Organização do trabalho pedagógico na escola, que são as disciplinas 

obrigatórias dos dois primeiros anos, para poder então seguir cursando as obrigatórias dos dois últimos anos da 

licenciatura no 5º e 6º anos no curso. São 1.065 horas de obrigatórias só da licenciatura. 
 

Psicologia da Educação, Didática, Política e planejamento da educação brasileira, Organização do trabalho 

pedagógico na escola e LIBRAS são oferecidas também pela manhã em diversos outros cursos com licenciatura, e as 

matrículas devem ser solicitadas no Setor de Educação, no complexo da Reitoria, prédio Pedro I (o de 12 andares) ou 

no campus Rebouças. 
 

Alunos de licenciatura que desejam cursar depois o bacharelado devem cursar, ainda durante a licenciatura, pelo 

menos Áudio básico, Acústica para música e Laboratório de síntese, para poder então seguir cursando os dois últimos 

anos do bacharelado, seguindo as disciplinas optativas na linha desejada, no 5º e 6º anos no curso, para somar pelo 

menos 375 horas de optativas. GRR2019 já cursou o mínimo de 135 horas de optativas na licenciatura, faltam no 

máximo 240 horas (pelo menos 8 optativas de 30 horas). GRR2020 já tem 465 h de optativas. 
 

Bibliotecas 

A UFPR tem 18 bibliotecas. A biblioteca de Artes Visuais e Música está na sala 106, no DeArtes. 
 

Há livros de diversas áreas de Humanas e Educação na biblioteca do HL, no 2º e 3º andares do Pedro I, na Reitoria, e 

na biblioteca do campus Juvevê (DECOM). 

Para consultar o acervo e reservar livros, use o site: http://acervo.ufpr.br/ 

Para consultar periódicos da UFPR, acesse: http://www.ser.ufpr.br/ 

A maior parte do material é fornecido pelos docentes em formato digital, e há muito material nos computadores das 

salas 103B, 104B, 201B, 202B e 207B. Copie em pendrive ou HD externo. 
 

Intercâmbio 

A UFPR tem convênios com universidades em outros países. 31/5/2020 é o último dia para o discente candidatar-se a 

mobilidade (nacional ou internacional), na AUI (Agência UFPR Internacional), para o 2º semestre de 2020 / 1º 

semestre de 2021 (um semestre, se nacional; um ano, se internacional). 1º/11/2020 é o prazo final no 2º semestre. O 

edital para 2020 deve ser publicado em maio de 2020. Veja detalhes em http://internacional.ufpr.br/site/ 
 

Monitoria 

Há vagas para monitoria em algumas disciplinas do curso (PIM). A seleção é feita na semana após a recepção aos 

novos alunos. 

Algumas vagas têm bolsa. O(a) aluno(a) tem de ter sido aprovado(a) na disciplina pretendida com 70 ou mais. 

Com ou sem bolsa, a atividade de monitoria vale como atividade formativa. 
 

Bolsas 

A UFPR oferece bolsas auxílio em diversas modalidades e orientação social/psicológica. 

Veja detalhes no site da PRAE - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Ela está no 1º andar do Ed. D. Pedro II (no 

complexo da Reitoria, o prédio de seis andares):               http://www.prae.ufpr.br/prae/ 

Há bolsas de permanência, auxílio moradia, extensão etc. E cursos de idiomas no CELIN. 

Para bolsas PROBEM, as inscrições normalmente vão do início das aulas até o Carnaval. 

Para alunos de 2º ano em diante também há bolsas de monitoria e iniciação científica. 

Converse com os docentes. 
 

Restaurante Universitário 

Café da manhã (R$ 0,50), almoço e jantar (R$ 1,30). Para entrar basta apresentar a carteirinha. 

Há 4 RUs: Central, Politécnico, Botânico e Agrárias.  Eles fecham na semana do Natal/Ano Novo. 

O RU Central atende todos os dias e fica junto à Reitoria, no Centro. 

Há isenção para alunos carentes. Consulte a PRAE.     Visite http://www.pra.ufpr.br/portal/ru/ 
 

Ônibus da UFPR 

A linha 4 passa no DeArtes às 7:15, na Reitoria às 7:30 

A linha 4 passa na Reitoria às 13:15 e no DeArtes às 13:30 

A linha 4 passa no DeArtes às 19:30, na Reitoria às 19:50 

Os horários são aproximados. Veja detalhes em http://www.pra.ufpr.br/portal/centran/sobre/onibus-intercampi/ 

  



Laboratório de Informática 

O Departamento de Artes tem computadores com acesso à Internet na sala de estudos da biblioteca, na sala 204B e na 

própria Biblioteca. 

Os computadores nas salas de aula têm material de disciplinas, mas são para uso exclusivo das atividades acadêmicas. 

Há Wi-Fi no campus. 

Cadastre um e-mail UFPR para poder usar a rede sem fio.  Consulte a Secretaria do Departamento (Daniel). 

Não atualize nada nem instale programas. 

 

Laboratórios especializados 

As salas 102/104B, 112/114B, 101B são laboratórios especializados. Podem ser usados pelos alunos fora dos horários 

de aulas e cursos, com autorização por escrito dos docentes responsáveis. 

Para as salas 102/104B (Laboratório de Produção) e 112/114B (Estúdio de gravação) há um formulário no 

almoxarifado para solicitar o uso. Preencha e entregue no almoxarifado (sala 105B) uma semana antes do desejado, 

para o processo de autorização. Não mexa na cabeação da mesa de som e/ou dos computadores.  Qualquer material 

solicitado será retirado do almoxarifado e conferido na devolução. 

Há microfones, pedestais, cabos, teclados etc. 

Nos formulários deve-se anotar o número de patrimônio dos equipamentos. 
 

Salas de aula 

As salas normalmente utilizadas para música são 103B, 107B (Auditório), 104B (Lab. Produção), 201B, 207B e 210B 

(Pianos). Há aulas de Rítmica na 302A (no 3º andar). Algumas disciplinas utilizam a 101B ou a 202B. 

A 101B tem acesso restrito aos alunos que estão desenvolvendo projetos com alguns docentes, ou a disciplinas de 

licenciatura ministradas lá. 

Nas salas comuns (103B, 201B, 202B, 207B) há 46 mesas/cadeiras verdes, distribuídas em seis fileiras. 

Se a atividade da disciplina exigir outra disposição, ao final da aula recoloquem as mesas/cadeiras no lugar. 

Essas salas também têm piano e/ou teclado. 

Nos horários sem aulas (junto à porta há os horários da sala no semestre) os alunos podem utilizar as salas 103B, 

201B, 202B, 207B, solicitando a chave na portaria e deixando um documento de identificação com foto. 

Em cada sala há equipamentos de som e informática. Ao sair da sala verifique se as janelas foram fechadas e se as 

luzes, ventiladores e todos os equipamentos foram desligados. 

O piano Steinway do auditório é para uso dos docentes e de alunos pianistas. Mantenha o desumidificador ligado. 

Tenham cuidado com as instalações e equipamentos, eles são de todos nós e sua aquisição/substituição é um processo 

demorado (anos). 
 

Contatos 

Secretaria:  3307-7301 (Joelma 08:30-17:30)                       e-mail:  cmus@ufpr.br 

Facebook da coordenação: https://www.facebook.com/coordenacaomusica.ufpr.3 

Página do curso:             http://www.sacod.ufpr.br/portal/artes 
 

Empresa Jr. 

Na casa amarela, além dos Centros Acadêmicos, funciona a Empresa Jr. de Música, a Amplificar. 

Ela promove iniciativas profissionais dentro e fora da universidade, aliando conhecimento à prática e oferece serviços 

relevantes à comunidade. 

Visite os sites:                                 http://amplificarufpr.com/ 

https://www.facebook.com/AmplificarEmpresaJunior/?fref=ts 
 

 

O MúsiCA 

O Centro Acadêmico de Música da UFPR é o órgão de representação, associação e coordenação dos estudantes de 

graduação em Música com habilitação em Licenciatura e Bacharelado, e com ação conjunta ao Programa de Pós-

Graduação em Música da UFPR, sendo uma associação sem fins lucrativos conforme art. 53 do Código Civil e 

demais. 

São membros do MúsiCA todos os estudantes de graduação regularmente matriculados no curso de Música. 

É muito importante lembrar que são os alunos que constroem o MúsiCA e que a atuação ativa de todos, independente 

do ano que estão cursando, é indispensável. Portanto, todos os deartianos, estudantes de música e qualquer um que 

queira ajudar são mais que bem-vindos! 

Atualmente o MúsiCA está sob a gestão da chapa IntegrAÇÃO, até o final do ano de 2020. 

E-mail: camusica.ufpr@gmail.com                     Facebook: www.facebook.com/musicaufpr 
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