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Ata da reunião número 307 do Departamento de Educação Musical realizada em 01 de julho de
2016, às 10:30 em segunda convocação. Estiveram presentes o s professores Luiz Otávio
Braga, chefe em exercício, Paula Faour, Cliff Korman, Álvaro Neder. Justificaram ausência os
professores Roberto Gnattali, Monica Duarte, Lilia Justi, Paulo Pinheiro, Josimar Carneiro,
Vincenzo Cambria e Haroldo Mauro. O colegiado aprovou por unanimidade o afastamento do
professor Cliff Korman para participar da coordenação de Grupo de Trabalho Pedagogia de
Performance no Ensino Superior, a ser realizado em Belo horizonte entre 22 e 27 de agosto
próximo vindouro. O colegiado referendou por unanimidade a pontuação relativa à progressão
do professor Álvaro Neder para o nível II da classe Professor Associado. Aprovou por
unanimidade o resultado da Avaliação do Estágio Probatório Docente da professora Lilia Justi. A
professora obteve resultado final máximo, conforme avaliação feita pela comissão constituída
para aquele fim. O colegiado do departamento aprovou por unanimidade a banca para o
concurso público simplificado para Violão Popular/Prática de Conjunto que ficou constituída
pelos professores Luiz Otávio Braga, Josimar Carneiro e Cliff Korman, ficando como suplente a
professora Paula Faour. O colegiado deliberou unanimemente que os critérios estabelecidos
para a pontuação da prova de títulos do concurso em tela sejam construídos pela banca de
avaliação supra referida. Em seguida os professores presentes avaliaram as inscrições dos
candidatos do concurso Violão Popular/Prática de Conjunto tendo chegado ao seguinte
resultado: foram deferidas as inscrições dos candidatos Arthur de Freitas, Juliano Câmara
Santos e luri Lima Bittar; foram indeferidas as inscrições dos candidatos Gabriel Muniz Improta
França (não inclusão do Histórico Escolar), Leonardo Corrêa Bonfim (não inclusão de CPF),
Alexandre Gismonti (faltaram as comprovações de currículo, declaração que conhece e aceita
as instruções) e Filipe dos Santos Lima de Barros (faltaram o CPF, comprovante de pagamento
das inscrições). Nada mais havendo a tratar foi redigida esta ata que segue por mim assinada e
à qual se faz acompanhar a lsta de presença.

