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Ata 152 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 13 do mês de dezembro de 2019. Às 14:10, 2 
reuniu-se na sala 210 do Departamento de Artes, à Rua Coronel Dulcídio, 638, Campus Batel, o Colegiado do Curso de 3 
Música do Departamento de Artes, Setor de Artes, Comunicação e Design da Universidade Federal do Paraná, sob a 4 
presidência do Prof. Dr. Hugo de Souza Melo, com a presença dos membros do Colegiado de Música. Presentes:, Prof. 5 
Dr. Danilo Ramos, Prof. Dr. Francisco Gonçalves Azevedo, Prof. Dr. Indioney Rodrigues, Prof. Dr. José Estevam Gava, 6 
Prof. Msc. Rafael Stefanichen Ferronato, Prof. Msc. Rodrigo Enoque, Profª Drª Roseane Yampolschi, Profª Drª Silvana 7 
Scarinci, Profª Drª Zélia Chueke, representantes discentes Fabiano Aguilar Corrêa, Vitor Vieira da Costa. Ausências 8 
justificadas: Prof. Dr. Edwin Pitre-Vásquez, Profª Drª. Rosane Cardoso de Araújo. Ausente: Prof. Dr. Álvaro Carlini 9 
Aberta a reunião pelo vice-coordenador, Prof. Hugo Melo, foram discutidos os itens da pauta: 1. Leitura, aprovação e 10 
assinatura da ata 151: foi lida, aprovada e assinada a Ata 151. 2. Adiantamento de colação de grau: o Colegiado 11 
aprovou a antecipação para janeiro de 2020 da colação de grau sem solenidade do discente Leonardo Lourenço Lopes, 12 
aprovado pera bolsa de estudos nos EUA a partir de fevereiro e que irá se inscrever em um programa de mestrado.  3. 13 
Reuniões pedagógicas: o coordenador, prof. Indioney Rodrigues, apresentou uma sugestão de calendário de reuniões 14 
pedagógicas do Curso de Música, na Semana de planejamento letivo de 17 a 21/2/2020. 5. Oferta do curso de 15 
Produção Cultural no DeArtes, a partir de 2021, pelos docentes do atual curso de tecnólogo em Produção Cênica, do 16 
SEPT: dando prosseguimento às discussões iniciadas na última reunião departamental, foram discutidos aspectos 17 
críticos da oferta desse novo curso, deliberando-se especialmente que: a) a vinda do curso de Produção Cultural para 18 
o DeArtes deve ser total e irrestritamente condicionada a diversas reformas estruturais e funcionais das dependências 19 
do prédio do Deartes e seus anexos, isto é, que o colegiado de música, muito embora favorável à proposta de criação 20 
do novo curso de Produção Cultural, é no entanto absolutamente contrário à assimilação de tal curso nas 21 
dependências do Deartes consideradas as atuais condições dos seus espaços físicos; b) tais reformas devem acontecer 22 
anteriormente a tal assimilação; c) observadas todas as reformas necessárias, a serem detalhadas em estudo próprio 23 
e em conformidade com os levantamentos realizados pela profa. Dra. Luana Marchiori Veiga, destacam-se em favor 24 
das atividades dos cursos de música: (i) a necessidade de isolamento acústico de todas as salas de aula e laboratórios, 25 
especialmente do estúdio gravação e do auditório, incluindo-se nisso a necessidade do rebaixamento do teto do 26 
estúdio, da instalação ali de portas acústicas eficientes e de recursos adequados para o tratamento do ar (ar 27 
condicionado silencioso), (ii) a adequação do anexo ao prédio Deartes, a “Casa Amarela”, de modo a acolher as 28 
atividades administrativas do departamento, (iii) a ampliação e readequação da biblioteca em espaço mais amplo e 29 
apropriado para o desenvolvimento das pesquisas dos discentes, docentes demais servidores e comunidade, (iv) a 30 
construção de novos espaços anexos que acolham condizentemente as atividades do Laboratório de Cognição, 31 
Empresas Jrs. e Centros Acadêmicos, (v) a adequação instrumental e tratamento acústico de pelo menos duas salas de 32 
aula no campus Juvevê, (vi) a adequação do auditório do campus Juvevê para a prática musical (instalações elétricas, 33 
de equipamentos de áudio e de um piano acústico quarto de cauda).  Os professores presentes mostraram-se ainda 34 
preocupados com a possibilidade de reduzirem-se os espaços para práticas musicais e estudos instrumentais de 35 
professores e estudantes no contraturno. Daí também (vii) a necessidade de criarem-se novas salas ou gabinetes de 36 
estudos no contexto da assimilação do novo curso nas dependências do Deartes. O prof. José Estevam Gava solicitou 37 
registro em ata de sua posição contrária a assimilação do curso de Produção Cultural nas dependências do Deartes. 38 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12:00, da qual eu, Hugo Melo, lavrei a presente ata que, após 39 
aprovada, será assinada por mim, e pelos demais docentes presentes à reunião. 40 
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