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Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e treze, às catorze horas e vinte e cinco 

minutos,  no  Departamento  de  Artes  da  Faculdade  de  Letras  e  Artes  –  FALA/UERN, 

situado na Avenida Professor Antônio Campos, s/n – Costa e Silva, realizou-se reunião 

ordinária departamental, onde se fizeram presentes os docentes: Isac Rufino de Araújo, 

Maxsuel  Allson  de  Paiva  Galvão,  José  de  Oliveira  Miranda  Júnnior,  Giann  Mendes 

Ribeiro,  Henderson  de  Jesus  Rodrigues  dos  Santos,  Alexandre  Milne-Jones  Náder, 

Thiago Augusto Canuto Queiroz e Antônio Carlos Batista de Souza que presidiu a mesma 

expondo a pauta: 1 – Aprovação do Pedagógico do Curso de Música; 2 – Informes. Em 

relação  ao  primeiro  ponto,  os  docentes  aprovaram em plenária,  por  unanimidade  de 

votos, o PPC do Curso de Graduação em Música para ser encaminhado a Pró-Reitoria de 

Ensino e Graduação-PROEG e, posteriormente, ao Conselho Estadual de Educação.  A 

título  de  informes,  professor  Júnnior  Miranda  disse  que  foi  aberto  o  prazo  para 

agendamento do curso O'Passo do professor Lucas Ciavatta. De início, professor Júnnior 

disse que pensou a realização do referido curso no mês de setembro, possivelmente 

numa quinta ou sexta feira.  Sendo assim, o docente ficou de elaborar o projeto para 

posterior apreciação pelo Departamento de Artes-DART. Em seguida, professor Maxsuel 

Allson falou da dificuldade da aluna Natanny nas aulas de prática instrumental II, pois a 

discente  está  com problemas de  saúde  que  está  afetando  suas  mãos.  Os  docentes 

sugeriram que o professor Maxsuel realizasse mais atividades de cunho teórico enquanto 



não se resolve o problema da discente. Professor Henderson Rodrigues comunicou que 

irá requerer a revogação de sua portaria de liberação. O motivo se dá em virtude das  

dificuldades encontradas no quadro docente do Departamento.  Em não havendo nada 

mais a acrescentar, foi lavrada a seguinte ata, que após lida e aprovada, será assinada 

por mim, ___________________________, TNS e secretário do Departamento de Artes-

DART, e por todos os participantes.


