
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

CONSELHO SUPERIOR

RESOLUÇÃO Nº 22.2022, DE 05 DE MAIO DE 2022

  
Institui a Escola de Artes Pró-Música
da Universidade Federal de Juiz de
Fora (UFJF) e dá outras providências.

O Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora, no uso de
suas atribuições legais e regulamentares, tendo em vista o que consta do Processo SEI
23071.904116/2022-05 e o que foi deliberado, por maioria, em sua reunião realizada no
dia 04 de maio de 2022, em  continuidade à  reunião ordinária do dia 29 de abril de
2022, de forma presencial, no auditório das Pró-Reitorias da Universidade Federal de
Juiz de Fora, e de forma remota para os (as) Conselheiros (as) de Governador Valadares
e para os (as) que comunicaram, previamente, impedimentos para participar de forma
presencial, nos termos do artigo 7º da Resolução 13.2022 do Conselho Superior,

 

RESOLVE:

 

Instituir a Escola de Artes Pró-Música da UFJF e aprovar seu Regimento, conforme se
segue.

 

TÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO E SEUS FINS

 

Art. 1º. A Escola de Artes Pró-Música configura-se como espaço acadêmico
da UFJF vinculado administrativamente ao Centro Cultural Pró-Música, órgão
suplementar da Pró-reitoria de Cultura da UFJF, aberto à comunidade e vocacionado
para o desenvolvimento de atividades culturais tendo como principais finalidades:

I - Promover atividades de docência, extensão e pesquisa em artes,
contribuindo para a formação pedagógica dos alunos dos cursos de licenciatura em
Música e em Artes Visuais da UFJF;

II - Oferecer à comunidade cursos livres de arte em geral, em especial de
música;

III - Promover eventos acadêmicos, científicos e culturais, como
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concertos, recitais, saraus, exposições, palestras, debates, seminários, encontros e afins;

IV - Estabelecer parcerias com a comunidade para a realização de cursos,
oficinas e eventos externos.

 

§ 1 º . Os cursos de que trata o inciso II serão ministrados,
preferencialmente, por bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação
Artística (PIBIART) da Pró-reitoria de Cultura da UFJF, conforme as modalidades
"Mediação Artística" e “Projeto Artístico Cultural”, que têm por objeto a mediação e
produção de conhecimentos em artes através de projetos de cunho educativo e cultural
que visam à iniciação artística da comunidade acadêmica da UFJF e do público
externo.

 

§ 2 º . A inserção e/ou desenvolvimento de cursos, eventos, projetos,
programas ou serviços coordenados por servidoras/es vinculadas/os a outras unidades
acadêmicas e a outras áreas de conhecimento será analisada pela coordenação da
Escola e pela supervisão do Centro Cultural Pró-Música, mediante avaliação da
capacidade instalada e da proposta encaminhada, conforme inciso II do art. 4º.

 

§ 3 º . As atividades culturais a que se refere o Art. 1º refletirão a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, uma vez que a Escola de Artes
Pró-Música abrigará atividades abertas à comunidade interna e externa à UFJF, bem
como práticas de ensino e estágio – dentre outros – ligadas em especial, mas não
exclusivamente, aos cursos de Música e Artes da UFJF.

 

TÍTULO II

DA ESTRUTURA

 

Art. 2º. A Escola de Artes Pró-Música funcionará no imóvel situado à Av.
Rio Branco, nº 3372, abrangendo o prédio histórico, o auditório com 80 lugares, os
jardins, a "Casa de Vidro" e o imóvel conhecido por "Casa da Carminha".

 

Art. 3º. Essas instalações, adjacentes ao conjunto denominado "Casa
Helenira Preta", situado à Rua Severino Meireles, 260 – Alto dos Passos, e vinculado
administrativamente à Faculdade de Serviço Social – Universidade Federal de Juiz de
Fora (UFJF), têm acesso pela Av. Rio Branco, 3372 e pela Rua Severino Meirelles, 260.

 

Parágrafo único: Considerada a convivência entre a "Casa Helenira Preta"
e a Escola de Artes Pró-Música, e as necessidades de ambas, haverá o uso
compartilhado do estacionamento, com entrada pela Rua Severino Meirelles, 260, e
acesso livre pelas duas vias, bem como a utilização compartilhada do auditório
vinculado à Escola de Artes Pró-Música, conforme disponibilidade de agenda e
aprovação da Administração da Escola.

 

Art. 4º. A Escola de Artes Pró-Música poderá disponibilizar suas
dependências para atender a demandas de ações e projetos da Pró-reitoria de Cultura
de cunho patrimonial, artístico e cultural, bem como para a execução de atividades
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culturais da comunidade acadêmica e/ou externa.

Parágrafo único: As normas para disponibilização serão definidas em
regramento interno (disponível em forma transparente aos interessados).

 

Art. 5º. Os programas ou projetos, e as atividades a eles pertinentes,
desenvolvidos pela Escola de Artes Pró-Música e pela Pró-reitoria de Cultura, terão
precedência sobre a inserção de novas ações, considerando a capacidade instalada e
sua utilização nas atividades ali realizadas.

 

Art. 6º. A Escola de Artes Pró-Música manterá a vocação cultural histórica
do espaço, respondendo pelas atividades desenvolvidas nas suas dependências.

 

TÍTULO III

DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

 

Art. 7º. A gestão da Escola de Artes Pró-Música será realizada por uma
coordenação indicada pela Supervisão do Centro Cultural Pró-Música, nos termos do
regimento deste Centro Cultural (Resolução n. 41/2011 – CONSU).

 

Art. 8º. A equipe necessária ao funcionamento da Escola de Artes Pró-
Música será assegurada pela  Administração Superior da UFJF, sempre considerando as
disponibilidades orçamentária e  de pessoal.

 

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 9º. Os casos omissos nesta resolução serão analisados pela Pró-reitoria
de Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora (Procult).

 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Juiz de Fora, 05 de maio de 2022.

 

Edson Vieira da Fonseca Faria

 Secretário Geral

 

Marcus Vinicius David

Presidente do CONSU
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Documento assinado eletronicamente por Edson Vieira da Fonseca Faria,
Secretário(a) Geral, em 05/05/2022, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Marcus Vinicius David, Reitor, em
06/05/2022, às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-Ufjf
(www2.ufjf.br/SEI) através do ícone Conferência de Documentos, informando o
código verificador 0768698 e o código CRC 7C552F25.

Referência: Processo nº 23071.903102/2022-29 SEI nº 0768698
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