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DEPARTAMENTO DE COMPOSIÇÃO E REGÊNCIA
Ata da primeira reunião ordinária em dois mil e quinze do Colegiado do Departamento de
Composição e Regência realizada as dezessete horas, em segunda convocação, aos nove dias do
mês de abril de dois mil e quinze na Sala dos Professores, sob a presidência do Professor Caio
Senna, estando presentes os professores Bryan Holmes, Cândida Borges, Carlos Alberto Figueiredo,
Cláudia Caldeira Simões, Eduardo Lakschevitz, José Wellington, Júlio Moretzsohn e Marcos
Lucas. Os professores Adriana Miana de Faria, Avelino Romero, Carole Gubernikoff, Cibeli
Reynaud, Guilherme Bernstein Seixas, H. Dawid Korenchendler, Marcelo Carneiro, Paulo Dantas e
Sammy Fuks justificaram sua ausência. Não houve representação discente. Foram tratados os
seguintes assuntos: (a) A ata da reunião extraordinária de 26 de março foi aprovada. (b) Foi
discutido e aprovado um novo horário para as reuniões desse departamento que serão, a partir dessa
data, realizadas na primeira quinta-feira útil de cada mês às dezoito horas e trinta minutos em
primeira convocação e às dezenove horas em segunda convocação. (c) Foram nomeadas comissões
de avaliação para as progressões e promoções funcionais de cinco professores do departamento. A
comissão de avaliação para a progressão funcional de assistente III para assistente IV da Profa.
Cândida Borges será formada pelos professores Caio Senna (relator), José Wellington e Cláudia
Caldeira; a comissão de avaliação para a progressão funcional de adjunto III para adjunto IV do
Prof. José Wellington será formada pelos professores Eduardo Lakschevitz (relator), Cláudia
Caldeira e Cândida Borges; a comissão de avaliação para a promoção funcional de adjunto IV para
associado I do Prof. Caio Senna será formada pelos professores Marcos Lucas (relator), Carlos
Alberto Figueiredo e Júlio Moretzsohn; a comissão de avaliação para as progressões funcionais
múltiplas, especificamente de adjunto III até associado II, do Prof. Eduardo Lakschevitz será
formada pelos professores Carlos Alberto Figueiredo (relator), Marcos Lucas e Júlio Moretzsohn; a
comissão de avaliação para as progressões funcionais múltiplas, especificamente de adjunto II até
adjunto IV do Prof. Avelino Romero será formada pelos professores José Wellington (relator), Caio
Senna e Eduardo Lakschevitz. (d) Foi aprovado o afastamento do Prof. Carlos Alberto Figueiredo
no período de 15 a 20 de junho de 2015 para participar como conferencista e ministrante de curso
no V Simpósio Internacional de Musicologia/ VII Encontro de Musicologia Histórica na
Universidade Federal de Goiás em Pirenópolis, Goiás, com reposição de aulas na primeira semana
de julho de 2015. Foi também aprovado um segundo afastamento do mesmo Prof. Carlos Alberto
Figueiredo no período de 22 a 28 de junho para participar como regente convidado do concerto do
Côro da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP) na sede da OSESP em São Paulo,
com reposição de aulas na segunda semana de julho de 2015. (e) Foi aprovado o Projeto de
Pesquisa Aplicada à Composição “Idiomatismo, timbre e textura na escrita musical para percussão
múltipla”, sob a responsabilidade do Prof. Caio Senna. (f) Foi aprovada a permanência do Prof.
Caio Senna na chefia do Departamento de Composição e Regência por mais dois anos a contar
dessa data. (g) Foi aprovado o novo Projeto Pedagógico de Curso (PPC) para o Bacharelado em
Composição apresentado pelo NDE de Composição. E nada mais havendo a tratar, às dezenove
horas, eu, Caio Nelson de Senna Neto, como Chefe do Departamento de Composição e Regência,
lavro e assino a presente Ata.
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