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Ata 157 da Reunião extraordinária 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 15 do mês de junho de 2020. Às 14:00, 2 
reuniu-se usando a plataforma Jitsi, o Colegiado do Curso de Música do Departamento de Artes, Setor de Artes, 3 
Comunicação e Design da Universidade Federal do Paraná, sob a presidência do Prof. Dr. Indioney Rodrigues, com a 4 
presença dos membros do Colegiado de Música. Presentes: Prof. Dr. Álvaro Carlini, Prof. Dr. Danilo Ramos, Prof. Dr. 5 
Edwin Pitre-Vásquez, Prof. Dr. Francisco Gonçalves Azevedo, Prof. Dr. Hugo de Souza Melo, Prof. Dr. José Estevam 6 
Gava, Prof. Msc. Rafael Stefanichen Ferronato, Prof. Msc. Rodrigo Enoque, Profª Drª. Rosane Cardoso de Araújo, Profª 7 
Drª Roseane Yampolschi, Profª Drª Silvana Scarinci, Profª Drª Zélia Chueke, Profª Drª Valéria Lüders; representantes 8 
discentes Fabiano Aguilar Corrêa e Hélio Olegário. Ausência justificada: Prof. Dr. Maurício Dottori. Aberta a reunião 9 
pelo coordenador, Prof. Indioney, foram discutidos os itens da pauta: 1. Ata 156: Foi lida e aprovada a ata 156, 10 
assinada no SEI. 2. Posição do Colegiado em relação à nova minuta CEPE ref. oferta de disciplinas em período 11 
especial: a profª Zélia informou ao colegiado as consultas que fez à PROGRAD sobre a oferta de disciplinas em ERE 12 
(ensino remoto emergencial) no período de afastamento devido à pandemia. O prof. Indioney informou que consultou 13 
formalmente a PROGRAD quanto à oferta de uma formação específica às características do curso de Música a todos os 14 
docentes. Essa formação atenderá tanto às necessidades imediatas, da oferta de disciplinas em período especial, 15 
quanto a fins estratégicos de médio e longo prazos, no contexto da oferta de disciplinas híbridas EaD, por ocasião do 16 
retorno das atividades presenciais em nosso meio. Sugere-se fortemente que a oferta de algumas disciplinas em 17 
regime remoto emergencial, seja no curto prazo, de até 29/8, seja no caso de estender-se o período especial até 18 
meados do segundo semestre, seja condicionada a esse treinamento. A profª Zélia comentou sobre a importância de 19 
ofertas assíncronas, de modo a facilitar o fluxo e o acesso aos conteúdos das disciplinas EaD. Depois de consultado, o 20 
Colegiado do curso aprovou por maioria absoluta a oferta criteriosa e estratégica – no sentido de testarem-se 21 
processos didáticos e pedagógicos em ambientes virtuais - de algumas disciplinas em ERE, ainda nesse primeiro ciclo, 22 
desde que condicionada à participação do docente em treinamento pedagógico e tecnológico EaD. O representante 23 
discente, Fabiano, ressaltou a importância de garantirem-se o acesso ao e a qualidade do ensino quando realizado à 24 
distância, garantia de acessibilidade e um ensino de qualidade são fundamentos importantíssimos que devem ser 25 
resguardados. 3. Proposta de constituição de novo calendário de reuniões ordinárias do Colegiado da Graduação 26 
para o restante do ano: o Colegiado aprovou sugestão da coordenação de que a agenda de reuniões do Colegiado 27 
deve seguir fluida e por demanda enquanto durar a atual pandemia. As reuniões do Colegiado devem, no entanto, ser 28 
realizadas sempre que possível e preferencialmente nas manhãs de quinta-feira. 4. Informe do andamento das 29 
consultas realizadas à CIPEAD e UCAQ sobre proposta de capacitação tecnológica do corpo docente, dando 30 
seguimento ao planejamento pedagógico discutido na semana pedagógica: o prof. Indioney informou que está 31 
aguardando resposta da PROGRAD sobre oferta de uma formação em Ensino Remoto adequada especialmente às 32 
necessidades do curso de música. O representante discente Fabiano propôs realizar uma reunião com os alunos para 33 
ouvir as preocupações e sugestões sobre as aulas virtuais, o que foi aprovado. 5. Planejamento e construção 34 
compartilhada dos conteúdos da disciplina Apreciação Musical: o prof. Indioney compartilhou links de documentos 35 
com os demais professores do Colegiado, visando a padronizar a o envio colaborativo de sugestões de repertórios e 36 
de atividades vinculadas, a serem integrados pela disciplina Apreciação Musical. O planejamento estratégico da 37 
coordenação no que diz respeito a esta disciplina implica um processo continuado de formatação, integralizador e 38 
multidisciplinar. O prof. Gava pediu que não se mude muito a concepção original, de que os estudantes ouçam música 39 
e, depois, comprovem que ouviram. Ouvir música apenas, sem muitas tarefas ou atividades aplicadas. Sugere-se a 40 
criação de um guia geral de audição e de fichas ou roteiros de escuta aplicados a cada música. O prof. Danilo 41 
compartilhou sua experiência na disciplina Piano Popular, concluindo que o tempo de escuta musical deve ser maior 42 
que o tempo dedicado a outras atividades. 6. - Planejamento FDA 2020: listam-se os itens que constam ou serão 43 
incluídos no pregão e são importantes: a) cabo balanceado para microfone, b) HD externo, c) Fechadura com 100 44 
senhas para estúdio, d) ventilador de parede, e) armário para estúdio, f) lousa de vidro branco para estúdio, g) 45 
cadeiras plásticas empilháveis para as salas multiuso, e para o estúdio, h) licença AVID do software ProTools, i) 46 
interface Focusrite Scarlet 18i20, j) superfície de controle para estúdio AVID S1, k) porta com isolamento acústico 1,20 47 
x 2,10 m STC 50 para sala 114, l) cadeira giratória com braços, m) multicabo (medusa) de 50 metros e 20 canais, n) 8 48 
fones de ouvido Sennheiser HD 206, o) monitor de referência de estúdio Mackie Mr8 Mk2. Além disso: recuperar os 49 
instrumentos de musicalização, e adquirir novos instrumentos. E a sala 101B deve ser aparelhada com um espelho 50 
grande, de parede inteira, coberto por uma cortina pesada. 7. Encaminhamentos do I Fórum dos Coordenadores dos 51 
Cursos de Licenciatura (relata: prof. Francisco, representando NDE). O prof. Francisco relata que foi lançada uma 52 
nova resolução sobre as Licenciaturas que parece ser inconstitucional. Tal resolução estima a superposição de até três 53 
currículos ativos em 2022 e coloca discentes em sala de aula já no primeiro ano. Conclui relatando que a PROGRAD 54 



está encaminhando discussões esperando que possa ser revogada. 8. Andamento do processo do novo curso de 55 
Produção Cultural e reforma DeArtes: o prof. Indioney relatou que a proposta da vinda do Curso de Produção Cultural 56 
para as dependências do DeArtes encontra-se adiantada, o que implica a possibilidade de reformas estruturais nos 57 
prédios, com melhorias para as condições de trabalho dos professores e técnicos, bem como dos alunos. 9. Panorama 58 
atual da pesquisa (TCC) em nossa graduação: o prof. Gava relatou que  temos dois estudantes em condições de 59 
qualificação. Solicitou que os textos sob exame sejam enviados para ele antes de tudo, juntamente com o relatório de 60 
avaliação. havendo apenas duas bancas, datas podem ser determinadas à vontade. Uma das duas bancas, no caso, a 61 
da professora Zélia, é formada apenas por membros externos. Essa banca foi aprovada em caráter excepcional. 10. 62 
Para conhecimento: Edital Monitoria Digital: foi divulgado anexo à convocação da reunião. Nada mais havendo a 63 
tratar, foi encerrada a reunião às 16:30, da qual eu, Hugo Melo, lavrei a presente ata que, após aprovada, será 64 
assinada por mim, e pelos demais docentes presentes à reunião. 65 
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