






















 

 

 

 

 

PARECER/RELATÓRIO 013/2018 

Origem: Pró-reitoria de Ensino de Graduação 

Para: Curso Superior de Instrumento – Bacharelado - Campus 
Curitiba I / EMBAP 

Assunto: Alterações na matriz curricular vigente do curso de Superior de 
Instrumento – Bacharelado - Campus Curitiba I / EMBAP 

Protocolo nº: 15.138.330-0 

 

1 – Histórico 

Por meio do ofício no. 012/2018, o Diretor de Centro de Música do Campus Curitiba 
II / EMBAP, prof. Alisson Alípio Cardoso Monteiro, solicitou a essa Pró-Reitoria a 
inclusão de pauta no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, indicando as 
alterações necessárias, já acordadas pelo Colegiado, o qual encaminhou cópia da 
ata e de folha de assinaturas dos presentes na reunião de aprovação da proposta 
de alteração.  
 

2 – Análise 

Entendemos que tais alterações se justificam pelas características técnicas que 
envolvem as disciplinas envolvidas (inclusão de pré-requisito, mudança de ementas 
e inclusão de disciplina). Quanto às solicitações de alterações de carga horária de 
disciplina e inclusão de disciplina, não vemos problemas em aprova-las, já que, na 
soma da carga horária total do curso, não haverá alterações (foi feita uma 
compensação).  
 

3 – Parecer 

Somos de parecer favorável às alterações que seguem listadas abaixo: 
 Inclusão da disciplina Música de Câmara I como pré-requisito da disciplina 

Música de Câmara II; 
 Inclusão da disciplina Música de Câmara I como pré-requisito da disciplina 

Música de Câmara III; 
 Inclusão da disciplina Música de Câmara I como pré-requisito da disciplina 

Música de Câmara IV; 
 Correção na ementa da disciplina de Música de Câmara I, conforme 

processo, à folha 4; 
 Correção na ementa da disciplina de Música de Câmara II, conforme 

processo, à folha 4; 
 Correção na ementa da disciplina de Música de Câmara III, conforme 

processo, à folha 4; 



 

 

 

 

 Correção na ementa da disciplina de Música de Câmara IV, conforme 
processo, à folha 4; 

 Redução da carga-horária da disciplina Música de Câmara I, de 68 h/a para 
34 h/a; 

 Implantação da disciplina “Leitura à primeira vista” no primeiro ano da atual 
matriz curricular, com carga horária de 34 h/a.  

 
É o parecer.  
 

 

 
Fábio Alexandre Borges 

Diretor de Ensino da PROGRAD 


