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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARTES - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

     Aos vinte e cinco dias de junho de dois mil e vinte e um, via Google Meet, reuniu-se o corpo docente
do Curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal de Rondônia.  Às quatorze horas iniciou-se a
sessão com a presença dos professores membros do NDE: Alexandre de Negreiros Mo�a, Cris�ano Sousa
dos Santos (membro e coordenador do curso), Edilson Schultz, Ezenice Costa de Freitas Bezerra (vice-
coordenadora do curso), e Francisco Zmekhol Nascimento de Oliveira.  O professor Cléber Maurício de
Lima esteve ausente. Informes: 1. Execução de Plano do Melhorias: situação das demandas.  Cris�ano
Sousa, como coordenador do curso de Música, informa que as ordens de serviço ao professor Cléber para
elaboração de regulamentos dos laboratórios e a�vidades complementares foram emi�das; que as
solicitações de instalação de so�wares junto à DTI foram realizadas e foram finalizadas segundo a DTI;
que, sobre a situação estrutural das salas do curso, consultas foram realizadas por e-mail à DIREA,
PROPLAN e NCH, e que as respostas foram falta de recurso, atribuição ao orçamento do NCH via Plano de
Ação, e atribuição à administração superior via despesas de Capital, respec�vamente.  Como docente,
Cris�ano Sousa atualizou seu currículo na Plataforma La�es e encaminhou informações sobre avaliações,
bem como de uso de recursos tecnológicos, restando ainda a atualização bibliográfica de suas disciplinas. 
O professor Francisco Zmekhol informa que o relatório foi aprovado pela CEPAV.  Os docentes concordam
em verificar a existência de diretrizes para determinação da bibliografia das disciplinas no PPC. 2.
Aprovação do projeto "À Flor da Letra" de Francisco Zmekhol no PIBEC: o professor Francisco Zmekhol
informa que o referido projeto foi contemplado com bolsas neste programa ins�tucional e que o edital de
seleção foi publicado hoje na página do DARTES.  Pautas: 1. Detalhamento para o processo de TCC.  Os
professores decidiram que serão pré-requisitos para o TCC: a disciplina Metodologia, estar apto a cursar o
terceiro Estágio, estar apto a cursar o sé�mo período e um pré-projeto ou proposta inicial pode ser
solicitada pelo orientador.  Os professores concordam que orientador e orientando devem iniciar
conversas antes do início da A�vidade de TCC, com a formulação de um documento de requisição de
orientação e que é necessária a adequação com a área de atuação e pesquisa do orientador.  Os
professores concordam com o prazo para entrega do documento final de 15 dias após recital e 30 dias
após a defesa.  O professor Alexandre Negreiros fará consulta à DIRCA para verificar a possibilidade de
vínculo da entrega do documento à aprovação final.  A coordenação fará uma consulta para verificar a
entrega dos trabalhos realizados até o momento; 2. Adequação das AACCs no PPC do curso à resolução
de 2015 ou de 2019.  Os professores concordam em seguir as instruções da resolução de 2015; 3.
Disciplinas de Instrumento e caráter obrigatório: adequação da natureza opta�va das disciplinas
Instrumento Principal I/II e Instrumento Complementar I/II.  O professor Francisco informa que a
eventual falta de componente em instrumento é acusada no histórico do aluno sob a e�queta de
"opta�va".  Os professores concordam em discu�r os termos "opta�vo" e "obrigatório" para estas
disciplinas em próximas reuniões; 4. Piano de cauda e convênio com o Governo do Estado.  O professor
Francisco fez pequeno histórico sobre a ida do piano de cauda para o Teatro do Governo do Estado.  O
professor Alexandre e o professor Francisco suspeitam que o piano tenha sido danificado durante o
período em que esteve no Teatro do Governo do Estado.  O NDE do Curso de Licenciatura de Música pede
que ocorra uma vistoria com profissional técnico especializado e um docente do próprio curso no local
atual onde o piano está localizado.  Assim, eu Cris�ano Sousa dos Santos, tendo lavrado esta ata, declaro
a reunião encerrada às dezesseis horas e dezesseis minutos.

 

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO SOUSA DOS SANTOS, Docente, em
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25/06/2021, às 17:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO ZMEKHOL NASCIMENTO DE OLIVEIRA,
Docente, em 28/06/2021, às 10:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE DE NEGREIROS MOTTA, Docente, em
28/06/2021, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EZENICE COSTA DE FREITAS BEZERRA, Docente, em
28/06/2021, às 12:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EDILSON SCHULTZ, Docente, em 29/06/2021, às 01:48,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
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