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Ata da reunião nº 311 do Departamento de Educação Musical realizada em 16 de
novembro de 2016, às 10 horas, na Sala dos Professores do IVL. Estiveram presentes os
professores Almir Côrtes, Alvaro Neder, Clifford Korman, Lilia Justi, Josimar Carneiro,
Mônica Duarte, Paula Faour, Pedro Aragão e Sílvia Sobreira. Os professores Luiz
Otávio Braga e Vincenzo Cambria justificaram suas ausências. Foram apresentados e
aprovados pelo colegiado do departamento os seguintes projetos de monitoria: Prática
de Orquestra Popular – responsável - professor Josimar Carneiro; “Construindo saberes
para a prática de conjunto do IVL” – responsável – professor Pedro Aragão; “Big Band
do IVL” - Prática de Conjunto I a IV e Música de Câmara I a IV– responsável professor
Clifford Korman. “A formação do licenciando em parceria com a escola” - disciplina
Estágio Curricular Supervisionado – responsável – professora Sílvia Sobreira; disciplina
Processos de Musicalização – responsável – professora Lilia Justi. Comissão formada
pelos professores Alvaro Neder, Mônica Duarte e Sílvia Sobreira analisará o relatório
de atividades para fins de progressão de associado I para associado II do professor Luiz
Eduardo Domingues. A comissão formada pelos professores Alvaro Neder, Lilia Justi e
Josimar Carneiro atribuiu nota 100 (cem) ao aplicar a tabela do DEM ao relatório de
atividades para fins de progressão de associado I para associado II e nota 100 (cem) ao
pontuar o relatório de atividades para fins de progressão de associado II para associado
III da professora Mônica Duarte. A comissão supracitada também foi encarregada de
pontuar as atividades para fins de progressão da professora Sílvia Sobreira de Adjunto II
para adjunto III tendo chegado à nota 100 (cem) ao término da avaliação. O professor
Clifford Korman obteve a nota 100 (cem) na avaliação de sua progressão de XXX para
XXX. Atuaram nesta comissão os professores Sílvia Sobreira, Pedro Aragão e Mônica
Duarte. O colegiado aprovou os trabalhos das comissões e referendou todas as
solicitações de progressão. A comissão instituída pelos professores Luiz Eduardo
Domingues, Alvaro Neder e Clifford Korman analisou e pontuou o relatório de
atividades do terceiro ano de Estágio Probatório do professor Vincenzo Cambria. A
comissão considerou que o professor obteve a pontuação máxima de 16 (dezesseis)
pontos. O professor Pedro Aragão, presidente do NDE do Bacharelado em Música
Popular Brasileira trouxe para apreciação do professores do DEM a criação de várias
disciplinas. O colegiado deliberou pela criação das disciplinas Viola Caipira
complementar I a IV, Acordeon complementar I a IV; Guitarra Elétrica Complementar I
a IV; Baixo Elétrico complementar I a IV e Editoração Musical I e II. Nada mais
havendo a tratar, eu, Luiz Eduardo Domingues, chefe do DEM, encerrei a reunião,
lavrando esta ata que vai por mim assinada e pelos demais professores presentes.
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