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Ata da reunião nº 297 do Departamento de Educação Musical realizada em 21 de maio
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,
Haroldo Mauro Jr., José Nunes Fernandes, Álvaro Neder, Paula Four e Paulo Pinheiro.
A prof. Mônica Duarte, o prof. Roberto Gnattali e o prof. Josimar Carneiro justificaram
as ausências. O colegiado decidiu permitir que disciplinas pertencentes ao departamento
podem ter como responsáveis professores de outros departamentos. Em seguida foi
atualizada e aprovada a tabela de disciplinas do DEM e de seus responsáveis (anexo 1).
Foram aprovadas as criações das disciplinas Práticas Pedagógicas em Música I e II
(PPM I - PPM II) - prof. responsável Silvia Sobreira e Harmonia de Violão I, II, III e
IV (HARV I - IV) - prof. responsável Luiz Otávio Braga. Por orientação da Decana do
CLA, prof. Carole Gubernikoff, os professores do DEM elaboraram uma lista com os
softwares que consideram importantes ter à disposição no IVL: prof. Luiz Otávio Adobe PDF, Encore e Finale para os computadores dos departamentos e salas de aula;
prof. José Nunes - InDesign; prof. Roberto Gnattali - Finale, Sibelius e Encore para o
computador do LIC-M2 (LECIM). O prof. Gnattali também solicitou uma impressora
laser para ser conectada a este computador. O colegiado deliberou sobre a proposta
apresentada pelo professor José Nunes Fernandes e aprovou as normas e procedimentos
do DEM para a progressão à Classe E - Titular (anexo 2). Após a apresentação do
resultado do grupo de trabalho formado pelos professores Luiz Otávio Braga e Álvaro
Neder, responsáveis pela atualização da tabela de pontuação do departamento para fins
de progressão e promoção, o colegiado sugeriu que os cinco grupos nos quais ela
atualmente se apresenta, embora contemplem a resolução 4430, fossem rearticulados de
modo a corresponder explicitamente aos oito grupos previstos na mesma. Foi aprovada
a avaliação da Comissão Departamental formada para o julgamento do 1º relatório de
atividades do estágio probatório dos Profs. Álvaro Neder e Vincenzo Cambria. Ambos
obtiveram a pontuação máxima de 16 pontos, de acordo com a Resolução 3875. Foram
aprovados os seguintes afastamentos: do prof. Haroldo Mauro Jr. para participar de
“Concerto de lançamento de cd e ministração de Master Class”, a realizar-se no
Montclair State University, New Jersey – Estados Unidos de 21 de setembro a 1º de
outubro de 2015 e do prof. Pedro Aragão para participar do “XXIII Festival
Internacional de Música de Belém do Pará”, a ser realizado de 08 a 12 de junho de
2015. Foram aprovados os eventos de extensão “Para além da Zona de Conforto:
Música em Sociedades Diversificadas” sob a coordenação dos professores Álvaro
Neder, Mônica Duarte, Vicenzo Cambria e Silvia Sobreira e “Workshop Dani & Debora
Gurgel Quarteto” sob a responsabilidade da prof. Paula Faour. O departamento tomou
ciência do motivo da ausência nesta reunião da nova professora Lilia Justi, oriunda da
UFES para este departamento, por estar cumprindo compromisso assumido quando

ainda era docente daquela instituição. Atendendo ao pedido da professora, o chefe do
departamento informou que ela está participando do “Encontro de Oboé e Fagote” que
acontece de 18 a 21 de maio de 2015, na cidade de Santa Maria – RS. 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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