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Ata 159 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 23 do mês de julho de 2020. Às 10:00, 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. Edwin Pitre-Vásquez, 5 
Prof. Dr. Francisco Gonçalves Azevedo, Prof. Dr. Hugo de Souza Melo, Prof. Dr. José Estevam Gava, Prof. Msc. Rafael 6 
Stefanichen Ferronato, Prof. Msc. Rodrigo Enoque, Profª Drª Roseane Yampolschi, Profª Drª Silvana Scarinci, Profª Drª 7 
Valéria Lüders; representante discente Fabiano Aguilar Corrêa. Aberta a reunião pelo coordenador, Prof. Indioney, 8 
foram discutidos os itens da pauta: 1. Ata 158: foi lida e aprovada a ata 158, assinada no SEI. 2. Oferta de novas 9 
disciplinas no terceiro ciclo ERE: foi aprovada a oferta de mais disciplinas no terceiro ciclo: OA829 - Análise I 10 
(Indioney); OA077 - História da música brasileira (Gava); OA123 - Tópicos especiais em história da música IV (Silvana); 11 
OA090 - Música Eletroacústica (Rodrigo); ET084 – Psicologia da Educação (Valéria); e História do Rock em um futuro 12 
quarto ciclo. 3. Extensão de prazos e/ou novas propostas de Atividades Formativas. (Google Classroom): foi 13 
aprovada a extensão dos prazos para 26/9 para que mais discentes possam realizar as atividades oferecidas. 4. 14 
Treinamento "Práticas Docente com Recursos Tecnológicos", oferecido pela Unidade de Capacitação de 15 
Qualificação aos professores de Música, com início previsto para a primeira semana de agosto: o prof Indioney, em 16 
um movimento de aproximação com a CIPEAD, encaminhou o nome dos docentes e música (Exceto os prof Hugo Melo 17 
e Zélia Chueke que já fizeram o curso), e incluindo a profª Valéria Lüders, que solicitou participar junto com os 18 
docentes de música, e iniciará dia 8/8. 5. Datas e horários dos próximos encontros do Seminário permanente de 19 
troca de experiências CMUS - próximos temas: prof. Álvaro fala sobre uso de software de edição de vídeos, 20 
Francisco fala sobre software de escrita de partituras, Prof. Hugo comenta sobre treinamentos UFPR Virtual.: foi 21 
decidido que serão marcadas nas quintas-feiras de manhã, quando não houver reunião de Colegiado, sendo a 22 
primeira na próxima quinta dia 30. 6. Tutoriais ERE: o prof Hugo enviou um tutorial sobre UFPR Virtual, uso do 23 
YouTube e software OBS Studio. O prof Indioney solicitou que todos verifiquem se suas turmas já estão abertas na 24 
UFPR Virtual. O prof Francisco explicou que a inserção de conteúdos é um pouco demorada e devemos começar antes 25 
do início das aulas. 7. Lista permanente de indicações de softwares de música para uso educacional/pedagógico e 26 
suas aplicações. (Google Drive): o prof. Indioney ressaltou a necessidade da troca de experiências sobre os softwares 27 
úteis para as disciplinas. O prof Francisco comentou sobre o Flat (https://flat.io/pt), de editoração musical, que após 28 
três meses pede uma assinatura por licença de baixo valor e pode ser usado remotamente. 8. Estratégias de 29 
divulgação da produção artística e intelectual dos professores e alunos de Música: o prof. Indioney solicitou que 30 
todos participem informando suas atividades pois estamos todos pesquisando e produzindo. Foi sugerida a criação de 31 
um canal no YouTube ou Instagram para essa divulgação e foi solicitada a contribuição dos discentes. 9. Monitor 32 
(voluntário) auxiliar na edição da nova página CMUS: o prof. Indioney solicita que um monitor se voluntarie para 33 
manter atualizada uma página com vários conteúdos pertinentes ao curso. O prof Álvaro sugeriu iniciar com um canal 34 
no YouTube, que discentes experientes poderiam administrar. 10. Informes gerais: a) o prof. Hugo enviou aos 35 
docentes a lista dos alunos a serem matriculados nas cinco turmas ERE que começam na próxima semana. b) O prof 36 
Francisco registrou insatisfação com a atuação profissional da secretária Joelma, já houve problemas nos processos do 37 
concurso público, com envios errados ao Setor, apesar de ter recebido instruções antecipadamente. O prof Hugo 38 
reclamou de ter havido erros nos lançamentos de e-mails atualizados dos discentes no SIGA, pois os dados corretos 39 
foram enviados a ela em arquivo digital, e ele teve de corrigir durante as solicitações matrículas. Muitas das 40 
solicitações dos discentes têm sido encaminhadas ao prof Indioney ou ao prof Hugo, pois a Joelma não conseguiu 41 
resolver. Há necessidade de uma secretaria que atue de forma proativa, acompanhando os acontecimentos e 42 
procedimentos e buscando resolver os problemas antes que se tornem complexos demais. O Colegiado decidiu 43 
encaminhar ao DeArtes a solicitação de um novo funcionário técnico-administrativo que possa ajudar da 44 
administração da coordenação do curso. c) O prof Indioney repassou o convite feito pela profª Stephanie, para que 45 
participem hoje, às 16:00, de um encontro on-line com os candidatos da Chapa 2 à Reitoria, Ricardo Marcelo e 46 
Graciela. O link ainda não foi recebido. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11:35, da qual eu, Hugo 47 
Melo, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada por mim, e pelos demais docentes presentes à reunião. 48 
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