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ATA DA 63ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE MÚSICA - UFSJ

Aos 11 (onze) dias do mês de agosto de 2020 (dois mil e vinte), às 15 (quinze) horas, iniciou-se a

reunião do Colegiado do Curso de Música da Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ, via

remotamente conforme convocação, via e-mail, no dia 7 (agosto) de 2020 (dois mil e vinte) estendida à

todos  os professores do Departamento  do  Curso de  Música.  Sob a  presidência  da  Profª.  Liliana

Pereira  Botelho, Coordenadora  do  Curso  de Música  -  CMUSI,  reuniram-se  os  professores Abel

Raimundo  de  Moraes  Silva,  Antônio  Carlos  Guimarães e Nichola  Dittrich  Viggiano. Participou  da

reunião, como representante discente, Matheus Filipe Lopes Silva. Participaram também da reunião os

professores  Bruno  Soares  Santos,  Maria  Amélia  de  Resende  Viegas,  Carla  Silva  Reis,  Edilson

Assunção  Rocha,  Marcelo  Parizzi  Marques  Fonseca,  Marcos  Edson  Cardoso  Filho,  Sérgio  de

Figueiredo Rocha, Guilherme Caldeira Loss Vincens, Vladmir Agostini Cerqueira, Valéria Leite Braga,

Elisabete Mendonça Silva do Carmo, Sofia Leandro Ferreira, Fabrício Malaquias Alves, Luciana Carina

Joly e Modesto Flávio Chagas Fonseca. Os professores Leonardo Barreto Linhares e Mariana Rennó

Jelen justificaram a ausência. A participação dos professores se justifica em virtude do delineamento

da proposta para o primeiro período remoto emergencial. Havendo quórum, a presidente deu início a

reunião. Informes:  A  presidente Liliana Pereira  Botelho informou que o Núcleo  de  Tecnologia  da

Informação (NTInf) disponibilizará equipamentos aos professores e técnicos para o período remoto

emergencial, aos interessados, a solicitação deve ser enviada diretamente ao setor. Informou sobre a

vaga a ser preenchida para o cargo de Membro Docente de Colegiado de curso. Comunicou sobre o

memorando que trata sobre o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC- G) enviado

pela  ASSIN  -  Assessoria  para  assuntos  Internacionais,  solicitando  o  envio  do  número  de  vagas

oferecidas para os alunos estrangeiros para o ano de 2021(dois mil e vinte um), o parecer deve ser

enviado até o dia 28(vinte-oito) de setembro de 2020(dois mil e vinte). Solicitou aos professores das

ênfases de instrumento/canto que façam uma triagem dos discentes que estão para colar grau no

período remoto emergencial.  A  Profª  Carla  Silva Reis  informou que o  período de afastamento do

técnico(Pianista) Gabriel Casara finaliza no dia 30(trinta) de agosto de 2020(dois mil e vinte). O Prof.

Marcos Edson Cardoso Filho informou que o Diretório Central dos Estudantes (DCE) se manifestou

sobre  a  Resolução  CONEP nº007,  de  03  de  agosto  de  2020  que  regulamenta  o  ensino  remoto

emergencial  para  os  cursos  de  graduação  da  UFSJ  durante  o  período  de  pandemia  da  doença

COVID-19.  Itens de pauta:  Item 1. Delineamento da  proposta para o primeiro  período letivo

emergencial do curso de Música. Foi aprovado por unanimidade pelo colegiado a proposta para o

primeiro período letivo emergencial do curso de Música, divididas em 4(quatro) módulos consecutivos

(unidades curiculares por enfâse e coletivas) com duração de 3(três) semanas cada e 1(um) módulo

contínuo e concomitante (aulas individuais de instrumento) com duração de 12(doze) semanais. Cada
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módulo abrigará atividades correlatas a unidades curriculares obrigatórias que apresentam interseções

dentro de um tema comum proposto e que poderão ser consideradas equivalentes futuramente. Para

isso, serão necessárias: a consulta, a avaliação e escolha de objetivos e conteúdos dos planos de

ensino das unidades curriculares correlatas. Assim, será possível a equivalência entre as atividades de

cada  módulo  e  as  unidades  curriculares  correlatas  futuras.  Os  professores  responsáveis  pelos

módulos reuniram-se para estudar as atividades e oferecer as considerações para a próxima reunião

de  colegiado  que  ocorrerá  no  dia  19(dezenove)  de  agosto  de  2020(dois  mil  e  vinte).  Item  2.

Levantamento  do  cenário  cibernético  dos  discentes  do  curso  de  Música.  Foi  discutido  e

analisado  pelo  colegiado  as  considerações,  estratégias  para  a  realização  das  atividades  e

instrumentos de utilização para o período remoto emergencial. Nada mais havendo a tratar, encerrou-

se a reunião da qual eu, Najara Isis Cardoso, Recepcionista - Auxiliar de secretaria da Coordenadoria

do Curso de Música, lavrei esta ata que será lida e, se for aprovada, será por todos os presentes

assinada. São João del-Rei, 11 (onze) de agosto de 2020 (dois mil e vinte).

Profª. Liliana Pereira Botelho
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Prof. Antônio Carlos Guimarães

Prof. Nichola Dittrich Viggiano
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