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Ata da reunião nº 305 do Departamento de Educação Musical realizada em 07 de abril de 2016,
às 10 horas, na Sala Nova do IVL. Estiveram presentes os professores Álvaro Neder, Vincenzo
Cambria, Lilia Justi, Luiz Otávio Braga, Clifford Korman e Josimar Carneiro. Os professores
José Nunes Fernandes, Paulo Pinheiro e Roberto Gnattali justificaram suas ausências. A
professora Paula Faour encontra-se na Suécia atuando no programa de intercâmbio acadêmico
firmado entre a UNIRIO e a Universidade de Örebro. A comissão nomeada para avaliar o
relatório de atividades para fins de progressão de associado 2 para 3 do prof. Luiz Otávio Braga,
formada pelos professores Luiz Eduardo Domingues, Álvaro Neder e Vincenzo Cambria,
chegou à nota nota 100 (cem) após analisar o relatório de atividades. A avaliação da comissão
foi referendada pelo colegiado do departamento. A comissão composta pelos professores Luiz
Eduardo Domingues, José Nunes Fernandes e Paulo Pinheiro para analisar e pontuar os
relatórios de atividades do segundo ano de estágio probatório dos professores Vincenzo
Cambria e Álvaro Neder concedeu a ambos 16 pontos (nota máxima). O colegiado aprovou o
afastamento do prof. Luiz Otávio Braga nos dias 25 de maio, 1º, 15 e 22 de junho de 2016 para
participar em Belo Horizonte – MG, do projeto “A paixão segundo Catulo: um olhar sobre a
modinha e a canção brasileira” sob a chancela do MEC/Centro Cultural Banco do Brasil. Não há
necessidade de apresentar plano de reposição de aulas, pois as datas referidas estão nas quartasfeiras e o professor não ministra disciplinas nesses dias. O colegiado referendou a aprovação ad
referendum do projeto de pesquisa “O acervo Paulo Moura: Elaboração e Pesquisa” a ser
coordenado pelo prof. Clifford Hill Korman. O Colegiado aprovou por unanimidade o projeto
de extensão “Práticas Pedagógicas em Música” sob responsabilidade da profª. Dra. Lilia do
Amaral Manfrinato Justi. Por encaminhamento da Direção do IVL para o DEM foi discutida a
concessão do título de Doutor Honoris Causa para o músico João Donato, solicitado pelo
Instituto João Donato. O colegiado deliberou que se sente impedido de iniciar o processo, uma
vez que a UNIRIO não dispõe de regulamentação para atender solicitações externas de
concessão de títulos honoríficos. Comissão constituída pelos professores Luiz Eduardo
Domingues, Vincenzo Cambria e Luiz Otávio Braga avaliará o relatório de atividades para fins
de progressão de adjunto 3 para 4 do prof. Josimar Carneiro. 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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