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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARTES - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Reunião do corpo docente do curso de licenciatura em música. Em seis de julho de dois mil e vinte, via
Google Meet, às nove horas e trinta minutos, se reuniu o corpo docente do curso de licenciatura em música.
Pauta: viabilidade e plano do retorno remoto de atividades de ensino. Seguindo orientação da direção do
Núcleo de Ciências Humanas, o corpo docente prioriza as disciplinas de último período. 1. Condição para
retomada das atividades. Prof. Francisco observa que, posto que o calendário acadêmico está suspenso até
31 de Agosto, parece ser necessário algum respaldo institucional claro e público para que atividades sejam
retomadas ainda em Agosto. Caso contrário, a iniciativa da retomada parecerá arbitrária e será certamente
questionável. Unanimemente, o corpo de professores do curso de licenciatura em música condiciona um
retorno das atividades remotas em Agosto a um respaldo institucional claro, público, válido e formal para
que atividades sejam retomadas ainda em Agosto, seja por uma revogação da suspensão do calendário
acadêmico, seja por uma manifestação clara, pública, válida e formal de que as atividades estão autorizadas
mesmo durante o período de suspensão do calendário acadêmico. 2. Sobre as atividades e disciplinas de 8o

período que possam, em tese, ser ofertadas a partir de Agosto. Estágio Supervisionado IV: Profa.
Ezenice, responsável pela atividade, observa que os alunos do 8o período estão estagiando como professores
em escolas de música e estão correntemente em atividade remota, de modo que é possível a finalização desse
estágio neste momento. Trabalhos de Conclusão de Curso: monografias não têm problema de se finalizar,
posto que orientações e bancas podem ser on-line, caso todos os envolvidos tenham acesso à conexão.
Segundo Profa. Ezenice, os alunos correntemente matriculados que antes planejavam fazer recital já
decidiram por realizar monografias. Optativa 8a fase. Prof. Cléber considera que seria possível seguir a partir
de Agosto, observada a condição anotada no item 1 da pauta. Regência: Profa. Ezenice considera que seria
possível seguir a partir de Agosto, observada a condição anotada no item 1 da pauta. História da Música
Popular Brasileira. Prof. Edilson considera que seria possível seguir a partir de Agosto, observada a condição
anotada no item 1 da pauta. Processos de Ensino em Música IV: Prof. Edilson considera que seria possível
seguir a partir de Agosto, observada a condição anotada no item 1 da pauta. 3. Encaminhamentos. Prof.
Edilson sugere verificar históricos de alunos próximos de se formar e verificar se não há alunos devendo
disciplinas de períodos anteriores. Prof. Francisco observa que ainda não tem acesso como coordenador ao
SIGAA; que o Prof. Luciano, chefe do departamento, aguarda publicação da portaria para permitir esse
acesso ao coordenador (Prof. Francisco) e ao vice-coordenador (Prof. Cléber)do curso; e que, assim que tiver
o acesso, verificará os históricos. Prof. Francisco solicitará aos alunos que disseminem entre si, via
WhatsApp, questionário sobre possibilidade e disposição de acesso. Há já modelos de questionários
apresentados pela Profa. Pritama e pelo Prof. Edilson. 4. Questionamentos. Prof. Cristiano observa que é
necessário listar os requisitos técnicos para que os alunos possam cursar as referidas disciplinas; que, no
mais, de sua parte, não vê sentido algum no debate sobre retorno se não há um plano da Instituição, que
deveria levar esses requisitos em consideração, aliados à suspensão do calendário acadêmico. Prof. Edilson
pergunta sobre como proceder com relação a alunos que não atendam às atividades, nem respondam e-mails
ou contatos por outros meios, posto que tais alunos podem não responder precisamente por falta de acesso.
Prof. Edilson pergunta se as disciplinas de um mesmo período devem voltar ao mesmo tempo, ou se
disciplinas de períodos anteriores àqueles já previstos para retorno podem também já ser ofertadas caso o
professor responsável se disponibilize. Prof. Edilson pergunta se não há talvez alunos que, contando com
uma suspensão do calendário até 31 de agosto, tenham assumido outras atividades em período matutino (em
que regularmente ocorre o curso) e Profa. Ezenice observa que, de seus orientandos de TCC, nenhum está
disponível durante o dia, de modo que reuniões de orientação têm sido à noite. Prof. Francisco observa que
uma aluna sua de TCC, por sua vez, está disponível para orientações apenas aos domingos. Desse modo,
questionamos: os professores terão autonomia para, junto aos alunos, encontrar formatos e horários
alternativos que atendam a estes?
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Posto que a reunião, até este ponto, ultrapassou duas horas e trinta minutos, encerra-se aqui a discussão ainda
sem abordar a situação de períodos anteriores ao 8o. Assim, às doze horas e quatro minutos, eu, Francisco
Zmekhol Nascimento de Oliveira, encerro esta ata, lavrada por mim e assinada pelos presentes.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO ZMEKHOL NASCIMENTO DE OLIVEIRA,
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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