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Ata da reunião nº 306 do Departamento de Educação Musical realizada em 09 de junho de
2016, às 10 horas, na sala dos professores do IVL. Estiveram presentes os professores Alvaro
Neder, Vincenzo Cambria, Lilia Justi, Luiz Otávio Braga, Clifford Korman e Paulo Pinheiro. O
professor José Nunes Fernandes justificou sua ausência. O colegiado do departamento aprovou
por unanimidade o plano trienal do professor Clifford Korman. O plano prosseguirá agora para
homologação do Colegiado do IVL. A comissão formada pelos professores Luiz Eduardo
Domingues, Vincenzo Cambria e Luiz Otávio Braga chegou à nota 100 (cem) ao avaliar o
relatório de atividades para fins de progressão de adjunto III para IV do professor Josimar
Carneiro. O colegiado referendou a pontuação dada pela comissão. Foi instituída comissão
integrada pelos professores Luiz Eduardo Domingues, Luiz Otávio Braga e Alvaro Neder para
avaliar o relatório de atividades do terceiro ano de estágio probatório da professora Lilia Justi.
Comissão formada pelos professores Luiz Eduardo Domingues, Vincenzo Cambria e Clifford
Korman analisará o relatório de atividades para fins de progressão do professor Alvaro Neder de
associado I para II. Após a apresentação do projeto e do plano de cobertura de sua carga horária,
o colegiado do DEM deliberou por unanimidade pela aprovação do pedido de afastamento do
professor Paulo Pinheiro para cursar seu pós-doutorado na Universidade de Paris IV – Sorbonne
no período compreendido entre de 15 de agosto de 2016 e 30 de julho de 2017. O colegiado
concordou unanimemente com a proposta comunicada ao chefe do DEM pelo professor Haroldo
Mauro Jr. de passar a sua responsabilidade pela disciplina Harmonia da Música Popular –
HARP para professor Clifford Korman. Foi aceita por unanimidade a proposta feita pelo
professor Luiz Eduardo Domingues de que os professores do departamento passem a fazer um
revezamento anual como representantes do DEM na comissão de matrícula. No ano de 2015 a
tarefa ficou a cargo do professor Luiz Otávio Braga. No corrente ano o representante do DEM é
o professor Josimar Carneiro. Segundo a proposta, se não houver voluntário para assumir a
incumbência no ano de 2017 até o mês de outubro de 2016 haverá um sorteio entre todos os
professores do departamento e os sorteados um a um deverão se comprometer com a tarefa
anual. O atual e o anterior representante na comissão de matrícula estão excluídos do sorteio.
Nada mais havendo a tratar, eu, Luiz Eduardo Domingues, lavrei esta ata que segue por mim
assinada e acompanhada das assinaturas dos professores presentes à reunião.
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