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Ata 167 da Reunião ordinária do Colegiado do Curso de Música do Departamento de Artes, Setor de Artes, 
Comunicação e Design da Universidade Federal do Paraná, realizada no dia 11 do mês de fevereiro de 2021. Às 10:10, 
reuniu-se usando a plataforma Jitsi, o Colegiado do Curso de Música do Departamento de Artes, Setor de Artes, 
Comunicação e Design da Universidade Federal do Paraná, sob a presidência do prof Dr. Indioney Carneiro, com a 
presença dos membros do Colegiado de Música. Presentes: Prof. Dr. Álvaro Carlini, Prof. Dr. Danilo Ramos, Prof. Dr. 
Edwin Pitre-Vásquez, Prof. Dr. Francisco Gonçalves Azevedo, Prof. Dr. Hugo Melo, Prof. Dr. José Estevam Gava, Prof. 
Msc. Rafael Stefanichen Ferronato, Profª Drª Rosane Cardoso de Araújo; Profª Drª Roseane Yampolschi, Profª Drª 
Silvana Scarinci, Profª Drª Valéria Lüders, Profª Drª Zélia Chueke, representante discente Fabiano A. Corrêa. Ausência 
justificada: Prof. Dr. Maurício Dottori. Aberta a reunião pelo coordenador, Prof. Indioney Carneiro, foram discutidos 
os itens da pauta: 1. Ata 166: foi lida e aprovada a ata 166, a ser assinada no SEI. 2. TCC: definição do calendário e 
coordenação: o prof. Francisco lembrou que temos poucos docentes e isso está dificultando a formação de bancas 
mais adequadas em função do tema da pesquisa de cada TCC. São poucos docentes e com muitas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. O prof Hugo lembrou que temos os discentes Eduardo Barth, Matheus Boaretto e talvez 
Marinez Costa, matriculando-se na disciplina de TCC de 120 h para defender em agosto e os demais concluintes irão 
defender no final do ano, matriculando-se em TCC I e TCC II. O prof Gava e o prof Hugo se colocaram à disposição para 
formar a Coordenação do TCC. Em outra opção, a profª Zélia se colocou à disposição desde que outro docente 
participe com ela. Nenhum outro docente se apresentou. O Colegiado, com 10 votos a favor, um voto contrário do 
prof Edwin, abstenção do prof Álvaro, da profª Zélia e do representante discente, Fabiano, aprovou que o prof Gava e 
o prof Hugo cuidem da coordenação do TCC no ano acadêmico de 2021. Posteriormente eles irão apresentar o 
calendário, lembrando que a defesa do TCC de Lucas Santos está marcada para dia 24 de fevereiro, e os demais 
discentes já inscritos deverão defender da última semana de março, em função do calendário do CEPE. 3. Semana 
pedagógica: definição de dias, horários e temáticas: o Colegiado definiu a semana de 5 a 9 de abril para realizar a 
semana pedagógica e o NDE irá detalhar a programação e apresentar ao Colegiado. 4. Calendário anual de reuniões: 
foram marcadas as reuniões ordinárias para quintas-feiras de manhã, nos dias 4/3; 1/4; 6/5; 10/6; 8/7; 5/8; 2/9; 7/10; 
4/11; 2/12. 5. Vestibular: os docentes que poderão participar das bancas dia 19/4 são: Álvaro, Danilo, Francisco, 
Indioney, Rosane, Rafael. O prof Francisco vai conversar com o NC para definir se serão duas ou três bancas e se há 
possibilidade de contratar avaliadores externos. 6. Informes: o prof Rafael informou que há dois concursos abertos, 
mas a PROGEPE ainda não autorizou a realização dos concursos pois a UFPR está em condição de máxima restrição. A 
profª Silvana lembrou que não poderá continuar como titular no concurso na vaga do prof Norton pois um dos 
candidatos está sob a supervisão dela. Terá de entrar um dos suplentes. A profª Zélia também está impedida. O prof 
Francisco irá disponibilizar a lista com todos os candidatos para que os docentes avaliem possíveis impedimentos. 
Quanto aos testes seletivos, os pedidos foram encaminhados no final de 2020 e poderão ser realizados remotamente. 
O curso de música não tem condição de oferecer todas as disciplinas obrigatórias e optativas aos atuais discentes com 
o reduzido corpo docente atual. Sem três substitutos não poderá haver oferta de quase nenhuma disciplina aos novos 
alunos, motivo pelo qual informamos em outubro de 2020, ao departamento e ao setor, que não teríamos condições 
de receber mais do que 10 novos alunos em 2021. Quanto à secretaria da graduação de música, o prof Rafael 
informou que ainda não se apresentou nenhuma pessoa interessada em vir para o DeArtes. O prof Indioney afirmou 
que é uma situação que o setor terá que resolver, pois estamos em uma situação crítica sem uma secretaria no curso, 
com toda a burocracia sendo resolvida pelo coordenador e o vice-coordenador, que têm diversas outras atribuições. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11:45, da qual eu, Hugo Melo, lavrei a presente ata que, após 
aprovada, será assinada por mim, e pelos demais presentes à reunião. 
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