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Ata da reunião nº 294 do Departamento de Educação Musical realizada em 05 de março
de 2015, às 10:00 horas, na Sala dos Professores do IVL. Estiveram presentes os
professores Luiz Otávio Braga, Roberto Gnatalli, Pedro Aragão, Vincenzo Cambria,
Sílvia Sobreira, Josimar Carneiro, José Nunes Fernandes e Álvaro Neder.
O professor Álvaro Neder fez um relato de sua luta iniciada na data de 03 de fevereiro
de 2014 junto aos nossos órgãos superiores (por meio do processo 23102.000567/201447) e também via ADUNIRIO, no sentido de que lhe sejam concedidos os direitos que
já são da pertença da sua trajetória acadêmica, as quais deveriam ser reconhecidas no
âmbito da UNIRIO. Como se sabe, e conforme dispositivos legais publicados em 2012,
o professor, não obstante a sua trajetória acadêmica e titulações foi alocado em estágio
inferior da carreira docente - o que praticamente inviabiliza todas as suas ambições
acadêmicas futuras dentro da nossa universidade. A alternativa que lhe resta, caso a
UNIRIO não envide esforços no sentido de corrigir tal aberração, é a sua volta à
instituição de origem, o que constituiria uma perda lamentável para o quadro docente do
IVL. É assim que o Departamento de Educação Musical sugere moção de apoio ao
professor, solicitando que a direção e decania do CLA se juntem a esse esforço no
sentido de sensibilizar o Magnífico Reitor da UNIRIO a intervir na solução da questão.
Foi nomeada Comissão de Avaliação de Desempenho formada pelos professores Luiz
Otávio Braga, Álvaro Neder e Sílvia Sobreira para analisar o pedido de progressão da
prof. Paula Faour de Assistente III para IV e de promoção do prof. Luiz Eduardo
Domingues - de Adjunto IV para Associado I.
Os professores Luiz Otávio Braga e Álvaro Neder foram indicados para formar um
grupo de trabalho para atualizar a tabela de pontuação do Departamento para fins de
progressão e promoção.
O professor Luiz Eduardo Domingues informou que aguarda memorando da Direção do
IVL em resposta ao memorando 01-2015-DEM.
A professora Sílvia Sobreira informou sobre a necessidade de se afastar no período de
agosto de 2015 a julho de 2016, caso se confirme o Pós-Doutorado no Instituto de
Educação da Universidade de Londres. O professor Pedro Aragão fez informe com o
mesmo teor, com a diferença que seu Pós-Doutorado deverá ser na Universidade de
Aveiro.

O colegiado referendou a aprovação do Projeto de Extensão "UNIRIO Jazz Trio Laboratório de Perfomance em Música Popular" da prof. Paula Faour e a renovação do
Projeto de Extensão "Arranjoteca em MPB/Arranjo Musical" da prof. Paula Faour.

Foi aprovado o Projeto de Pesquisa intitulado "Kizomba Angola: música, memória e
identidades entre África e Brasil" do prof. Vincenzo Cambria.
Nada mais havendo a tratar, eu, Luiz Eduardo Domingues, chefe do DEM, dei por
encerrada a reunião, lavrando e assinando esta ata.
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