UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
Centro de Letras e Artes - CLA
Departamento de Educação Musical - DEM
Ata da reunião nº 314 do Departamento de Educação Musical realizada em 30 de março de
2017, às dez horas, na Sala dos Professores do IVL. Estiveram presentes os professores Alvaro
Neder, Almir Côrtes, Lilia Justi, Sílvia Sobreira, Mônica Duarte, Josimar Carneiro, José Nunes
Fernandes, Thiago Trajano, Pedro Aragão, Clifford Korman e Paula Faour. Os professores
Vincenzo Cambria e Haroldo Mauro Jr. têm ausências justificadas. Esteve na reunião como
convidado o professor recém-aposentado deste departamento Luiz Otávio Braga, que teve
direito a fala e como sempre contribuiu com sua boa vontade, lisura e experiência para a tomada
de decisões deste colegiado. Ao se retirar antes do término da reunião o professor foi aclamado
com uma salva de palmas por seus colegas de departamento. Foi designada comissão
constituída pelos professores Luiz Eduardo Domingues, Lilia Justi e Clifford Korman para
avaliar o relatório de atividades para fins de promoção de professor assistente IV para professor
adjunto I da professora Paula Faour. Outra comissão, formada pelos professores Alvaro Neder,
Lilia Justi e Josimar Carneiro avaliará o relatório de atividades para fins de progressão de
professor adjunto III para professor adjunto IV da professora Silvia Sobreira. A comissão
formada para analisar o relatório de atividades para fins de progressão de professor adjunto III
para professor adjunto IV do professor Pedro Aragão lhe atribuiu a nota 100 (cem). Também
recebeu a nota 100 (cem) o professor Luiz Eduardo Domingues em sua avaliação de
desempenho para fins de progressão de professor associado I para professor associado II. O
colegiado do departamento aprovou o afastamento da professora Lilia Justi para proferir
palestra/oficina e dar recital no Workshop de oboé e pedagogia instrumental, no período de 18 a
20 de maio de 2017 nas dependências do Demús/CCTA/UFPB em João Pessoa - PB. Obteve
aprovação unânime o projeto de pesquisa “Conhecendo os alunos da licenciatura do IVL” da
professora Sílvia Sobreira. Foi aprovada a prorrogação do prazo de afastamento da UNIRIO,
com ônus limitado, de 31 de julho de 2017 até 31 de julho de 2018, do professor Paulo Pinheiro,
para que este possa dar continuidade ao seu pós-doutorado na Universidade de Paris IVSorbonne. O prof. Eduardo Vieira, da Faculdade de Filosofia da UNIRIO, se apresentou para
substituir o professor Paulo Pinheiro na disciplina Estética Clássica nesse semestre (2017/1) e
em 2008/1. Vai substituí-lo em 2017/2 o prof. Bruno Py, orientando de doutorado do professor
Paulo Pinheiro (PPGM). Foi escolhido como representante do DEM na MAPA 2017 o professor
Josimar Carneiro. A comissão de matrícula do DEM no período que vai de abril de 2017 a
março de 2018 ficará a cargo dos professores Luiz Eduardo Domingues e Mônica Duarte. Após
debater sobre o aproveitamento da vaga aberta pela aposentadoria do professor Luiz Otávio
Braga o colegiado do departamento decidiu unanimemente sobre a pertinência da realização
urgente de um concurso. O perfil do professor a ser contratado será discutido em uma reunião
extraordinária levando-se em consideração as necessidades prioritárias do DEM neste momento
e as dos próximos anos. 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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