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ATA DA 47ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE MÚSICA – UFSJ

Aos 14 (quatorze) dias do mês de março de 2017 (dois mil e dezessete), às 15

(quinze) horas e 30 (trinta) minutos, iniciou-se a reunião do Colegiado do Curso

de Música da Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ, na sala 2.05-

M, do Campus Tancredo Neves (CTAN) desta Universidade, conforme

convocação, via e-mail, do dia 09 (nove) de março de 2017 (dois mil e

dezessete). Sob a presidência da Profa. Débora Andrade, Coordenadora do

Curso de Graduação em Música - CMUSI, reuniram-se os professores Carla

Silva Reis, Jayme Cabral Guimarães e Leonardo Barreto Linhares. Participou

da reunião, como representante discente, Octávio Ferreira Deluchi Cerqueira

da Silva. Foi justificada a ausência da professora Valéria Leite Braga, que

estava em gozo das férias regulamentares. A justificativa de ausência foi aceita

por unanimidade pelo Colegiado. Em seguida, foi aprovada a pauta da reunião.

Havendo quórum e não havendo informes, a presidente deu início a reunião.

Item 1. Apreciação da ata da 46° reunião do Colegiado, realizada no dia 16

(dezesseis) de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete). A supracitada ata foi

aprovada por unanimidade. Item 2. Aprovação dos Planos de Ensino das

seguintes unidades curriculares: Didática da Musicalização IV, Percepção

Musical I, Oficina Pedagógica III, Oficina Pedagógica IV, Fundamentos da

Educação Musical e Solfejo Relativo. Item 3. Apresentação da proposta de

normatização de recitais de conclusão do Curso de Música. A Profa. Carla

Silva Reis trouxe à baila uma proposta acerca das diretrizes para a realização

do Recital (apresentação pública) de formatura dos discentes do Curso de

Graduação em Música da UFSJ. Tal proposta foi apreciada pelos membros do

Colegiado, os quais votaram favoravelmente à sua aprovação. Como parte dos

requisitos necessários à obtenção do título de Licenciado(a) em Música, os(as)

discentes do curso de Licenciatura em Música nas habilitações instrumento ou

canto da Universidade Federal de São João del-Rei apresentarão,

obrigatoriamente, um recital de conclusão de curso, que contemplará a

seguinte normatização: a apresentação deverá ser aberta ao público e ter a

duração mínima de 30 minutos; sugere-se que o repertório escolhido seja um

reflexo da trajetória acadêmica e dos interesses musicais do aluno; é permitida
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(e desejável) a participação de músicos convidados, mas no caso dos

instrumentos solistas (violão e piano), parte do programa deverá ser dedicado

ao repertório solo; o repertório da apresentação pública de encerramento do

curso deverá ser decidido em comum acordo com o professor de instrumento

responsável pela orientação do aluno; a banca será composta por três

professores convidados pelo formando, incluindo obrigatoriamente seu

professor de instrumento. Na oportunidade, discutiu-se, ainda, acerca da

“natureza” do termo “Recital”, o qual está vinculado à música erudita. Em

virtude de o Projeto Político Pedagógico do Curso de Música estar sendo

reelaborado pelos membros do Núcleo Docente Estruturante – NDE, ventilou-

se a possibilidade de alterar o referido termo, todavia, não se chegou a um

consenso sobre a questão. Item 4. Parecer de requerimentos de discentes

referentes a Terceira Etapa de Inscrição Periódica. Foram deferidos os

seguintes requerimentos: 33643/2017, 33497/2017, 33141/2017, 33436/2017,

33413/2017, 33410/2017, 33393/2017, 33283/2017, 33266/2017, 33257/2017,

33053/2017, 33058/2017, 33050/2017, 33036/2017, 33095/2017, 33136/2017,

33137/2017, 33169/2017, 33183/2017, 33192/2017, 33033/2017, 32188/2017,

33042/2017, 33248/2017, 33462/2017 e 33461/2017. Item 5. Foram deferidos

parcialmente os seguintes requerimentos: 33063/2017, 32995/2017,

33450/2017 e 33175/2017. Item 6. Foram indeferidos os seguintes

requerimentos: 33189/2017, 33557/2017, 33256/2017 e 33317/2017. Item 7.

Parecer de requerimentos de discentes referentes a Equivalência de Unidade(s)

Curricular(es). Foram deferidos os seguintes requerimentos: 32996/2017,

33459/2017, 33277/2017, 31843/2017, 31842/2017, 31846/2017, 31845/2017,

31844/2017, 31841/2017, 32894/2017, 32893/2017, 32892/2017, 32890/2017,

32891/2017. Item 8. Foi indeferido o seguinte requerimento: 31049/2017. Item

9. Deliberação acerca da nomeação da Profa. Maria Amélia de Resende

Viegas como coordenadora do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à

Docência (PIBID) financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de

Pessoal de Nível Superior (Capes). Os membros do Colegiado votaram

favoravelmente à sua nomeação. Item 10. Anuência do Colegiado para firmar

parceria entre a Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ e a

Universidade de Koblenz, localizada na Alemanha. Foi discutida e aprovada

pelo Colegiado a proposta de convênio entre a UFSJ e a Universidade de
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Koblenz, o qual viabilizará o desenvolvimento de diversos projetos em parceria

bem como o intercâmbio acadêmico de discentes. Item 11. Discussão acerca

da criação da unidade curricular “VI Semana de Educação Musical”. Debateu-

se sobre a criação da unidade curricular “VI Semana de Educação Musical”. A

criação de unidades curriculares vinculadas ao referido evento constituía-se

prática da Coordenadoria do Curso de Graduação em Música. Todavia, os

membros do Colegiado destacaram o fato de uma Universidade Federal

possuir um viés público, o que vai de encontro à cobrança da participação no

evento implicar em créditos aos discentes. Assim, decidiu-se que não mais

serão criadas unidades curriculares atreladas ao supracitado evento. No que

tange à criação da unidade curricular “VI Semana de Educação Musical”,

ressalta-se que, conforme decidido pelos membros do Colegiado, o diário da

referida unidade curricular foi criado, com carga horária 0 (zero), no nome da

atual Coordenadora do Curso de Graduação em Música, Profa. Débora

Andrade. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual eu,

Patricia Palma Santos, secretária 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, 14 de março de 2017.
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