
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
CAMPUS BAGÉ 

(Lei nº. 11.640, de 11 de janeiro de 2008) 

 
 

CONVITE 
 

Na função de Coordenadora do Curso de Licenciatura em Música, eu, Adriana 

Bozzetto, convido para a 36ª Reunião da Comissão de Curso da Licenciatura em Música 

a ser realizada no dia 06 de abril de 2016, quarta-feira, às 14h30min, na sala 2106 do 

Campus Bagé. 

 

PAUTA: 
 

1. Aprovação das atas de número 34 e 35, ordinárias; aprovação das atas de 

número 11 e 12, extraordinárias; 

2. Participação, como convidada, da Pró-Reitora de Extensão da UNIPAMPA, 

professora Nádia Fátima dos Santos Bucco, e demais membros da PROEXT, 

para propor e discutir ações de parceria junto ao Curso de Música; 

3. Discentes aprovados na prova de proficiência em instrumentos musicais: 

violão e flauta doce, realizada em 17 de março de 2016; 

4. Memorando de concessão de horário especial de trabalho a pedido da 

professora Elaine Martha Daenecke devido ao segundo ano de Mestrado no 

PPGMUS/UFRGS; 

5. Calendário de reuniões ordinárias da Comissão de Curso; 

6. Proposta de aquisição de material bibliográfico da área de Música para a 

biblioteca do Campus Bagé, com recursos do projeto "Narrativas sônicas do 

Pampa: estudo etnomusicólogico sobre as interpretações sociais em torno da 

dimensão sonoro-musical em Bagé/RS", coordenado pela professora Luana 

Zambiazzi dos Santos e contemplado pela chamada CNPq/ MCTI Nº 25/2015; 

7. Proposta de adequação do PPC do Curso às exigências legais de aumento da 

carga horária total para 3200 horas, a partir de trabalho desenvolvido no Núcleo 

Docente Estruturante do Curso – NDE e outras demandas;  

7.1 Apresentação e proposta da área de Educação a ser discutida nas 

Comissões de Curso e NDE para colaborar com as reformas e 

readequações dos PPCs das Licenciaturas; 

8. Memorando entregue ao Diretor do Campus Bagé, professor Fernando Junges, 

apontando justificativas para a construção de um prédio próprio para o Curso de 

Música, conforme sua solicitação; 



8.1 Conversa com o Reitor, professor Marco Antônio F. Hansen, sobre 

espaço físico para o Curso de Música, devidos esclarecimentos e 

perspectivas para o prédio da Música; 

9. Proposta de retirada do piano Essex/Steinway do auditório para a sala 4304, 

para que possa ser aproveitado em aulas, estudos e extensão; 

10. Uso das salas de aula pelos alunos do Curso de Música e solicitação de uma 

discente do Curso de Engenharia de Computação para estudo na sala 4203; 

11. Horários e atividades dos servidores TAEs do Curso de Música para 2016/1; 

12. Professor responsável pelas ACGs; 

12.1 Solicitação dos discentes do Diretório Acadêmico sobre como 

computar as horas de gestão pelo tempo de atuação junto ao mesmo; 

13. Assuntos gerais. 

 

 

 

 

________________________________ 

Profa. Dra. Adriana Bozzetto 
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Música 

(Portaria nº 131, de 29 de janeiro de 2015) 

Campus Bagé 


