
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

INSTITUÍDA PELA LEI Nº 10.425, DE 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN 

COORDENADORIA DO CURSO DE MÚSICA 

 

 

ATA DA 43ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE MÚSICA – UFSJ 

 
Aos 13 dias do mês de Setembro de 2016, às quinze horas e trinta minutos, reuniram-se os 

seguintes membros do Colegiado do Curso de Música da Universidade Federal de São João Del 

rei, na sala 2.07 do prédio do curso supracitado – Campus Tancredo Neves: a Profa. Débora 

Andrade, presidente do Colegiado e coordenadoria, a Profa. Carla Silva Rei e o professor 

Edilson Assunção Rocha. Havendo quorum e não havendo informes, a presidente deu inicio a 

reunião. Item único. Apreciação de Requerimentos: Foram deferidos os seguintes 

requerimentos: 22911/2016, 22974/2016, 22897/2016, 22654/2016, 22652/2016, 22650/2016,  

22593/2016, 22494/2016 e 22286/2016. Foram indeferidos os seguintes requerimentos: 

22188/2016. Motivo: Não consta a unidade curricular "Estágio B", no Histórico do aluno. Ficou 

sem deliberação o requerimento 22851/2016. Motivo: Sobre o pedido de matrícula em 

Recuperação, o Colegiado não consegue deliberar. O sistema CONTAC 2007 não aceita a 

inscrição do discente, por ele não atender ao artigo 3º da Resolução nº 008 Conep 12/02/14, que 

Dispõe Sobre o Regime de Recuperação – RER. De acordo com o Colegiado do Curso de 

Música, reunido no dia 13 de setembro de 2016, o pedido de matrícula na unidade curricular 

desejada, em caráter extemporâneo, fica sujeito à entrega, na coordenação, de uma declaração 

do discente se comprometendo em concluir o curso, ao final do primeiro semestre de 2017. Na 

declaração, ele deverá informar sua situação de curso, informando as unidades curriculares que 

ainda restam a ser cursadas até esse período. Essa declaração deve ser entregue até o dia 22 de 

setembro de 2016. Só a partir disso, a coordenação lançará edital, de acordo com a 

RESOLUÇÃO No 024, de 9 de julho de 2014, § 2º. E, para constatar, eu, Eduardo Cordeiro de 

Oliveira, atuando como secretário da coordenadoria de Música, lavrei a presenta ata que, se 

aprovada, será assinada por todos os membros presentes. São João Del Rei, 13 (treze) de 

Setembro de 2016 (dois mil e dezesseis). 
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