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Ata da reunião nº 304 do Departamento de Educação Musical realizada em 19 de fevereiro de
2016, às 10 horas, na Sala dos Professores do IVL. Estiveram presentes os professores Álvaro
Neder, Mônica Duarte, Vincenzo Cambria, José Nunes Fernandes, Lilia Justi, Paulo Pinheiro,
Luiz Otávio Braga, Roberto Gnattali, Paula Faour e Haroldo Mauro Jr. Justifica-se a ausência
do professor Josimar Carneiro por estar na Suécia atuando pelo Programa de Mobilidade
Acadêmica com a Universidade de Örebro. A comissão nomeada para avaliar o pedido de
progressão funcional de associado 3 para 4 do prof. Paulo Pinheiro, formada pelos professores
Luiz Eduardo Domingues, Haroldo Mauro Jr. e Lilia Justi, chegou à nota nota 100 (cem) após
analisar o seu relatório de atividades. A avaliação da comissão foi referendada pelo colegiado
do departamento. Formada pelos professores Luiz Eduardo Domingues, Álvaro Neder e
Vincenzo Cambria foi constituída comissão de avaliação do relatório de atividades para fins de
progressão funcional do prof. Luiz Otávio Braga de associado 2 para 3. Foi constituída
comissão composta pelos professores Luiz Eduardo Domingues, José Nunes Fernandes e Paulo
Pinheiro para avaliar o relatório de atividades do segundo ano de estágio probatório do prof.
Vincenzo Cambria. O colegiado aprovou o projeto da atividade de extensão coordenada pelo
prof. Roberto Gnattali intitulada: "Pratica de Orquestra de Música Popular". O professor
Josimar Carneiro se ofereceu para ser o representante do DEM nas MAPAs de 2016, o que foi
aceito por unanimidade pelo departamento. O professor Luiz Otávio Braga manifestou seu
desejo de não continuar como representante do DEM na comissão de matrícula. Foi sugerido o
nome do professor Josimar Carneiro, o qual aceitou assumir a função no ano de 2016. No
decorrer de 2016 deverá ser escolhido por este colegiado outro professor para substituí-lo no
ano de 2017. O colegiado referendou as aprovações ad referendum dos afastamentos da profª.
Paula Faour para lecionar como professor convidado da Escola de Música, Teatro e Arte da
Universidade de Orebrö (Intercâmbio UNIRIO-Örebro) durante o período de 14de março a 16
de abril de 2016 e para realizar o “Concerto comentado – Jazz Brasileiro com o Duo Paula
Faour Guga Mendonça” no Auditório do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade
de Aveiro – Portugal, no dia 20 de abril de 2016. Nada mais havendo a tratar, eu, Luiz Eduardo
Domingues, lavrei esta ata que segue por mim assinada e acompanhada das assinaturas dos
professores que presentes à reunião.
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