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Ata 161 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 24 do mês de setembro 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. Dr. Maurício 6 
Dottori, Prof. Msc. Rafael Stefanichen Ferronato, Prof. Msc. Rodrigo Enoque, Profª Drª Rosane Cardoso de Araújo; 7 
Profª Drª Roseane Yampolschi, Profª Drª Silvana Scarinci, Profª Drª Valéria Lüders; representante discente Fabiano 8 
Aguilar Corrêa. Ausência justificada: Prof Dr. Danilo Ramos. Ausente: Profª Drª Zélia Chueke. Aberta a reunião pelo 9 
coordenador, Prof. Indioney, foram discutidos os itens da pauta: 1. Ata 160: foi lida e aprovada a ata 160, assinada no 10 
SEI. 2. Avaliação dos resultados do atual ciclo ERE e levantamento do interesse de ofertas de disciplinas no próximo 11 
ou próximos ciclo ERE: os docentes apresentaram suas experiências nesse período. O prof Álvaro e o prof Francisco 12 
comentaram sobre a necessidade de disponibilizar links de músicas aos discentes, o que se pode fazer é informar aos 13 
discentes sites onde existam materiais de referência para as disciplinas. Nós não somos responsáveis pela 14 
disponibilização. A profª Valéria comentou sobre a falta de disponibilização dos livros em ambiente virtual. Ela 15 
disponibilizou um artigo de um livro, para não ter problemas de direitos autorais. O prof Hugo lembrou que há vários 16 
acervos digitais mas que contemplam áreas de exatas, com quase nenhum conteúdo de humanas. O prof Rafael 17 
lembrou que há problemas de internet, de local adequado para produzir aulas, e teve problemas de conexão de 18 
alunos, vários deles não tinham uma conexão para poder falar durante um período adequado. O prof Hugo comentou 19 
que foi possível apresentar mais conteúdo nas suas duas disciplinas do que era apresentado no período presencial. O 20 
prof Maurício explicou que com o prazo exíguo conseguiu cobrir apenas 60% do conteúdo da disciplina e que precisa 21 
até o dia 16 para concluir e lançar as notas. Foi solicitado à PROGRAD.  A profª Valéria comentou que o retorno dos 22 
alunos foi muito bom em relação a todo o processo de aprendizagem.  O prof Hugo explicou que foi aprimorando o 23 
processo de avaliação de Áudio básico. No curso presencial eram duas avaliações com oito questões discursivas e 24 
quase todos os discentes completavam em 40 minutos. No período remoto fora cinco avaliações com 4 a 6 questões e 25 
25 a 35 minutos e quase todos concluíram bem nesse tempo, sendo que ao final do ciclo remoto houve apenas três 26 
reprovados. A profª Roseane comentou que poderá oferecer uma disciplina de composição mas não de estética, que 27 
demanda uma dinâmica que não é possível com os atuais recursos remotos. O prof Gava, que ofereceu três 28 
disciplinas, realizou avaliações de múltipla escolha com tempo controlado, de até 25 minutos, para que não se torne 29 
uma prova com consulta. Os resultados foram bons, a média foi alta, o nível de reprovação foi bem baixo. O prof 30 
Álvaro, que tem de avaliar o conhecimento pelos discentes de trechos musicais de dois ou três minutos, ofereceu um 31 
período mais longo para a prova do que costuma fazer nas disciplinas presenciais. O prof Indioney colocou em votação 32 
se os docentes consideram adequado continuar a oferta de disciplinas nos períodos de novembro/dezembro e 33 
fevereiro/março. Estamos desde o início do ano tentando construir uma atividade didática interdisciplinar, 34 
considerando os impactos do conteúdo de uma disciplina em outra disciplina. É necessário pensar uma avaliação 35 
conjunta das capacidades dos discentes. O prof Hugo lembrou que teremos quatro meses para aulas, mesmo 36 
considerando férias gerais em janeiro. O prof Álvaro lembrou que História da Música II é complexa para oferta 37 
remota. A profª Roseane explicou a dificuldade de os alunos apresentarem as partituras. O prof Francisco, que foca no 38 
processo, teve uma experiência melhor no ambiente remoto do que antes, no presencial. Ele abre fóruns no final das 39 
aulas, em que os alunos têm se aprofundado mais que nas aulas presenciais. E ele toca as composições dos alunos e 40 
as discutem. O prof Hugo apresentou uma proposta de oferta de disciplinas no 4º ciclo, baseada nas disciplinas 41 
teóricas normalmente oferecidas no segundo semestre, que inclui solicitar a oferta das disciplinas da Educação e 42 
Libras: ET084 Psicologia da Educação, EM204 Didática, EP124 Política e planejamento da educação brasileira, EP126 43 
Organização do trabalho pedagógico na escola, EM060 Metodologia do ensino de música, LIB038 LIBRAS. E dos 44 
docentes de música as disciplinas: OA826 Fundamentos educação musical I, OA821 História da Música II, OA823 45 
Apreciação musical II, OA825 Música e cultura popular, OA828 Acústica para música, OA032 Fundamentos da 46 
educação musical II, OA843 Apreciação musical IV, OA835 Contraponto I, OA859 Contraponto II, OA845 Harmonia I, 47 
OA855 Harmonia II, OA841 História da música ocidental IV, OA832 Percepção Musical III (duas turmas), OA849 – Piano 48 
Funcional II (duas turmas), OA041 Análise da música na mídia, OA078 História da música popular brasileira, OA860 49 
História do Rock, OA090 Música eletroacústica, OA025 Seminário de pesquisa, OA050 Composição com suporte 50 
tecnológico, OA129 Tópicos especiais em músicas do mundo II. Os docentes incluíram: OA889 Laboratório de criação 51 
musical V, OA885 Produção de eventos musicais, OA174 Teclado I, OA175 Teclado II, OA177 Teclado IV, OA146 Cordas 52 
com arco V e OA148 Cordas com arco VII. Quanto ao TCC, o prof Gava informou que até agora só dois discentes 53 
cumpriram a 4ª etapa. Ele informou aos alunos, em março, que os processos de realização do TCC poderiam 54 
prosseguir regularmente, que cada discente deveria conversar com seu orientador. O prof Hugo lembrou que os 55 
alunos que não vão concluir até março devem solicitar o cancelamento da matrícula, para não terem uma grande 56 
redução do IRA. 3. Posição da coordenação diante da situação da secretaria: o prof Indioney lembrou que o prof 57 
Hugo está assumindo todas as atividades da secretaria. Há muitos anos não temos uma atuação adequada da 58 
secretaria, e não é viável que o prof Hugo continue assumindo, junto com o prof Indioney que tem participado e se 59 



esforçado para compreender todos os processos, o atendimento aos alunos, às reuniões, a toda a burocracia de 60 
matrículas, abertura de turmas. Há necessidade de o Setor resolver a questão, pois como já foi apresentado pelo prof 61 
Rafael em reunião de departamento, o DeArtes perdeu técnicos-administrativos dentro do SACOD. A questão vai ser 62 
apresentada na próxima reunião setorial, dia 29. 4. Posição da coordenação diante do resultado do FDA: o prof 63 
Indioney informou que lamenta não termos tido nenhum retorno no FDA que foi elaborado em conjunto com o 64 
departamento e a coordenação de Artes Visuais. Foi um trabalho conjunto de necessidades dos cursos do DeArtes e 65 
do futuro curso de Produção Cultural. O pedido do FDA foi negado com a alegação de que não poderiam ter sido 66 
usados como referência de preço os pregões vigentes da UFPR. Mas essa informação não consta em nenhum dos 67 
editais, e só foi divulgada em uma instrução publicada após a divulgação dos resultados. O prof Rafael recorreu dois 68 
dias após a divulgação dos resultados e alegaram que receberam o pedido após 17:00 e que esse seria o horário final. 69 
Mas vamos reapresentar o pedido no próximo período. 5. Concurso para docente: temos um concurso docente 70 
parado, devido à pandemia. A PROGEPE informou ao prof Rafael que o concurso pode ser realizado mas não há 71 
previsão de contratação. Quanto ao prof substituto, o contrato do prof Rodrigo encerra em dezembro e não poderá 72 
mais ser renovado. Vamos solicitar um novo teste seletivo pois estamos com um docente a menos devido à vaga do 73 
prof Norton. 6. Informes: o prof. Rafael enviou semana passada um processo para a SUINFRA com todas as demandas 74 
de obras necessária ao DeArtes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12:30, da qual eu, Hugo Melo, 75 
lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada por mim, e pelos demais docentes presentes à reunião. 76 
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