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Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, ao meio-dia, reuniu-se o 1 

Corpo Deliberativo do Departamento de Composição da Escola de Música da 2 

Universidade Federal do Rio de Janeiro com a presença dos seguintes membros: 3 

professores Marcos Nogueira, Pauxy Gentil-Nunes, Carlos Almada, Rodrigo Cicchelli, 4 

Rodolfo Caesar e Liduino Pitombeira e do representante discente, Max Kühn. Registrou-5 

se ainda a presença do Prof. Roberto Macedo. Na qualidade de presidente da sessão, o 6 

chefe do departamento, Prof. Liduino Pitombeira, deu início à reunião, cumprimentando 7 

todos os presentes e, em seguida, passou-se às deliberações da ORDEM DO DIA: 1) 8 

Aprovação da ata da Reunião Ordinária de 11.11.16 – A ata da Reunião Ordinária de 9 

11.11.16 foi lida e aprovada por unanimidade. 2) Previsão de turmas – foi aprovada a 10 

previsão de turmas para o semestre 2017.1; 3) Aprovação do conteúdo da modalidade 11 

‘Artigo’ do TCC  – o Corpo Deliberativo, após discutir o tópico, entendeu que essa 12 

modalidade tem dois aspectos de igual importância: (a) Teórico, com 50% do peso e (b) 13 

Artístico – com 50% do peso, diferentemente das outras duas modalidades disponíveis 14 

(‘Recital’ – 100% artístico e ‘Monografia’ – 100% teórico); decidiu-se que, em termos de 15 

conteúdo, o ‘Artigo’ descreva aspectos teóricos e artísticos associados a obras 16 

desenvolvidas durante o curso e que essa obras (partitura e áudio) estejam 17 

necessariamente anexadas ao trabalho; o Corpo Deliberativo não discutiu os detalhes 18 

referentes ao formato do ‘Artigo’, devendo a discussão acontecer posteriormente; 4) 19 

Aprovação de banca de TCC de Alexandre Avellar – Foi aprovada a banca de TCC de 20 

Alexandre Avellar: Pauxy Gentil-Nunes (orientador), Liduino Pitombeira (coorientador) 21 

e Fábio Adour. Nada mais havendo a tratar, eu, Pauxy Gentil-Nunes, lavrei a presente 22 

ata, que vai por mim datada e assinada. Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2016. 23 


