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Ata da reunião nº 296 do Departamento de Educação Musical realizada em 15 de abril
de 2015, às 10:00 horas, na Sala dos Professores do IVL. Estiveram presentes os
professores Luiz Otávio Braga, Pedro Aragão, Vincenzo Cambria, Sílvia Sobreira,
Josimar Carneiro, José Nunes Fernandes, Álvaro Neder e Paulo Pinheiro. A professora
Mônica Duarte justificou a ausência.
A Comissão de Avaliação de Desempenho formada pelos professores Luiz Otávio
Braga, Álvaro Neder e Sílvia Sobreira chegou à pontuação de 8,1 (oito vírgula um) ao
aplicar a tabela do Departamento ao relatório de atividades da prof. Paula Faour e o
Colegiado aprovou sua progressão de Assistente III para IV.
A Comissão de Avaliação de Desempenho formada pelos professores Luiz Otávio
Braga, Álvaro Neder e Sílvia Sobreira chegou à pontuação de 8,1 (oito vírgula um) ao
aplicar a tabela do Departamento ao relatório de atividades do prof. Luiz Eduardo
Domingues e o Colegiado aprovou sua promoção de Adjunto IV para Associado I.
O grupo de trabalho formado pelos professores Luiz Otávio Braga e Álvaro Neder
apresentou suas propostas de atualização da tabela de pontuação do Departamento para
fins de progressão e promoção. Ficou que decidido que o Colegiado analisará e
deliberará sobre o formato final da tabela na próxima reunião.
O Colegiado do Departamento recomendou a contratação de professor substituto para a
disciplina Violão Popular, uma vez que o contrato do atual substituto termina no início
do segundo semestre e não há a menor previsão de quando se poderá contratar um
professor efetivo.
Devido à falta de tempo hábil para a contratação do novo professor efetivo para Análise
em Música Popular (o concurso para professor efetivo ainda não teve início) o
Colegiado pede a contratação de um professor substituto para atuar no segundo semestre
de 2015.
Foi constituída uma comissão única para proceder às avaliações de Estágio Probatório
dos professores Vincenzo Cambria e Álvaro Neder. Os professores nomeados foram:
Luiz Eduardo Domingues, Paulo Pinheiro e José Nunes Fernandes.
O prof. Luiz Eduardo Domingues foi escolhido pelo Colegiado do Departamento para
ser seu representante nas MAPAs de 2015-I e 2015-II. O prof. Josimar Carneiro se
ofereceu para cumprir esta função em 2016.

Foram aprovados os seguintes afastamentos:
do prof. Pedro Aragão para participar do I Encontro Brasileiro de Música Popular na
Universidade, a realizar-se em Porto Alegre - RS, no período de 11 a 15 de maio de
2015;
do prof. Pedro Aragão para participar do Ciclo Mário de Andrade e a Música, a realizarse em São Paulo – SP de 05 de maio de 2015 a 06 de maio de 2015;
do prof. Vincenzo Cambria para participar do VII Encontro Nacional da Associação
Brasileira de Etnomusicologia, a realizar-se em Florianópolis, - SC de 25 a 28 de maio
de 2015;
do prof. Álvaro Simões Corrêa Neder para participar do VII Encontro Nacional da
Associação Brasileira de Etnomusicologia, a realizar-se em Florianópolis, - SC de 25 a
28 de maio de 2015;
do prof. Josimar Carneiro para participar do IV Festival Scénes du Monde em Paris e Le
Pradet, no período de 26 de maio a 01 de junho de 2015.
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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