
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO

RESOLUÇÃO Nº 115, DE 29 DE AGOSTO DE 2019

  
Reformulação do Projeto Pedagógico do
Curso de Licenciatura em Música -
campus José Ribeiro Filho

O Conselho Superior Acadêmico - CONSEA, no uso das atribuições conferidas pelo ar go 1º Regimento
Interno e considerando:

Parecer nº 54/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, do relator Jonas Cardoso -
Documento nº 0100915;

Decisão da Câmara de Graduação, em 08.08.2019 (documento nº 0202973);

Homologação da Presidência dos Conselhos Superiores (documento 0203695);

Deliberação na 101ª sessão Plenária em 27.08.2019.

 

R E S O L V E :

 

Art. 1º  Aprovar a proposta de reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em
Música, do campus José Ribeiro Filho, contida no anexo de número 0140223, com os seguintes dados:

a) Nome do curso: Licenciatura em Música

b) Endereço de funcionamento do curso: Campus Universitário José Ribeiro Filho, Porto Velho, RO,
BR 364, Km 9,5, sentido Rio Branco/Acre

c) Ato Autorizativo Anterior: Não há.

d) Número de vagas oferecidas: 20 vagas

e) Conceito Preliminar: Não há.

f) Turnos de funcionamento do curso: Matutino.

g) Carga horária total do curso: 3.220 horas.

h) Tempos mínimo e máximo para integralização: quatro e seis anos, respectivamente.

i) Titulação conferida ao egresso: Licenciado em Música.

j) Tipo de Ingresso: Processo sele vo próprio, que u liza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM).
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Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
Conselheiro Presidente 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
23/09/2019, às 18:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0219547 e o código CRC 304D287F.

 

 

 

Referência: Proces s o nº 9991196202.000010/2019-32 SEI nº 0219547
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É f undamen t a lmen t e
importante que em todos os
p a í s e s a s a u t o r i d a d e s
e d u c a c i o n a i s s e j a m o
suficientemente lúcidas para
poder resgatar uma vez mais a
música e colocá-la a serviço
ativo da educação, ou seja, no
desenvolvimento integral do
homem. 

(Violeta H. de Gainza)
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APRESENTAÇÃO 

A dimensão estética é uma das grandes dimensões do ser humano, ao

lado de outras, como a técnica, a científica, a religiosa, a política a filosófica e a

lúdica. É estruturante. O homem no decorrer da sua história sempre se

manifestou artístico. As expressões artísticas da humanidade vêm desde os

tempos mais remotos, como atesta a diversidade da arte rupestre.

A educação que se interessa e se ocupa em “trabalhar” e desenvolver só

uma ou outra dessas dimensões estruturais é, ou tende ser, uma educação

sem integralidade.  A formação artística é tão importante quantas outras

formações. A educação pelas artes se ocupa da formação da sensibilidade,

componente imprescindível constituição da cidadania.

A educação, nos últimos séculos, deu grande ênfase à formação

científica e tecnológica, não observando a formação artística. No entanto, é

fundamental frisar que o ensino de arte alcançou, nos últimos anos,

importância na legislação sobre a educação básica no país, bem como para a

formação de docentes. O Estado de Rondônia ainda se encontra em situação

de deficiência em seu sistema escolar, uma vez que a disciplina de educação

artística, quando aparece ministrada em algumas unidades escolares, é, com

frequência, feita por profissionais não qualificados, conforme consigna a Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Considere-se, ainda, que não é

possível contar apenas com o esforço individual dos professores encarregados

de ministrar a disciplina Arte na Educação Básica, posto que ela não cumpre

sua função como componente curricular regular. 

Para ser professor de Arte é necessário adquirir conhecimentos

específicos sobre os conteúdos e/ou conceitos inerentes a este saber. Isso

significa compreender que cabe ao professor desse componente curricular o

mesmo tipo de formação dado aos demais professores, isto é, o domínio de um

determinado conhecimento, além de o do domínio pedagógico inerente ao

exercício do magistério.

Considerar que algumas oficinas de arte, projetos isolados e eventos

dentro do ambiente escolar, ou, ainda, alguns programas efêmeros definidos

gestores de educação nas coordenações pedagógicas das escolas ou nas
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políticas governamentais de fomento à cultura, vão substituir o papel destinado

à formação dos alunos no conhecimento específico de Arte é não apenas um

equívoco, mas uma irresponsabilidade e não cumpre com a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação. 

Foi para reverter tal quadro qua a UNIR propôs a criação do Curso de

Licenciatura em Música como ação afirmativa fundamental para suprir ausência

de educadores do ensino de Música bem como profissionais nas áreas de

produção, pesquisa e crítica.

No que diz respeito à educação, essa área de conhecimento não tem

recebido do ensino público o status de atividade essencial e contínua na

formação dos educandos. Somente a partir da lei nº 9394/96, a Arte passou a

ser considerada componente curricular obrigatório nos diferentes níveis da

educação básica.

Rondônia está em franco crescimento socioeconômico e cultural, em

especial Porto Velho, e as perspectivas de desenvolvimento serão atingidas

caso se cumpram os requisitos necessários, onde a cultura artística é condição

relevante. O Estado de Rondônia conta hoje com uma população de

aproximadamente 1.808.990 habitantes. Destes, 68.339 são alunos

matriculados no ensino médio. A educação superior possui um total aproximado

de 34.000 alunos matriculados, dos quais apenas 9.424 foram matriculados no

último ano na Universidade Federal de Rondônia, restando cerca de 24.500

alunos que se matriculam no ensino superior privado.

Na Lei no 5.692/71, a arte fora incluída no currículo escolar com o título

de Educação Artística, considerada, porém, como “atividade educativa” e não

como disciplina. A consequência foi a perda da qualidade dos saberes

específicos das diversas formas de arte, dando lugar a uma aprendizagem

reprodutiva. Com a constituição do movimento arte-educação, multiplicaram-se

os encontros, os professores se organizaram em entidades, buscando nova

orientação para o ensino da arte.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) sancionada em

1996 (Lei no 9.394/96), por sua vez, significou um avanço para a área. Em

primeiro lugar, foi concedido caráter de obrigatoriedade à Arte. A arte passa a

ser considerada obrigatória na Educação Básica – e não apenas uma atividade

complementar à própria educação –: “O ensino da arte constituirá componente
6

Projeto PPC (0140223)         SEI 9991196202.000010/2019-32 / pg. 8



curricular obrigatório nos diversos níveis da Educação Básica, de forma a

promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. (art. 26, § 2o). Em segundo

lugar, a denominação de “Educação Artística” veio a ser substituída por “Ensino

da Arte”.

Nesse mesmo caminho, o Ministério da Educação, respaldado por essa

lei, lançou as propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Os

PCNs atualmente ocupam talvez o único lócus de referência para os

profissionais de educação que pretendem utilizar a Arte na elaboração de seus

projetos pedagógicos, na reflexão da prática educativa cotidiana, na análise de

materiais pedagógicos e na própria discussão sobre educação. Os PCNs

contemplam a área de arte, dando-lhe mais abrangência e complexidade.

Embora não apresentem caráter de obrigatoriedade, os Parâmetros

Curriculares Nacionais vêm servindo para a elaboração de planos e projetos

pedagógicos nas escolas das redes pública e privada, em todos os níveis de

ensino. Os PCNs destacam ainda em suas diretrizes as quatro linguagens:

Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. A nova denominação preconizada tende

a fortalecer a proposta que vê o ensino da arte como uma área específica do

saber humano, partindo do raciocínio de que a importância da arte está na arte

em si mesma e no que ela pode oferecer, e não porque serviria para atingir

outros fins. Com o respaldo da LDB, essa mudança outorga a permissão às

redes públicas, no âmbito de sua autonomia, em receber os licenciados em

Arte em quaisquer linguagens específicas, Artes Visuais, Teatro, Música e

Dança, que utilizarão os seus conhecimentos específicos, com a finalidade de

atingirem os objetivos preconizados pela legislação em vigor para o Ensino

Fundamental e, de modo mais direto, o objetivo do ensino da arte, que é

promover o desenvolvimento cultural dos alunos.

Criado após adesão da UNIR, em 19 de dezembro de 2007, ao REUNI

(Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das

Universidades Federais, Decreto N° 6.096, de 24 de abril de 2007), o Curso de

Licenciatura em Música da UNIR tem como parâmetros os dispositivos da

legislação federal: Lei no 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional –; as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de

Professores da Educação Básica, em nível superior; e, nesta versão atualizada

de seu PPC, vem a adequar-se à Resolução 278/CONSEA, de 04 de dezembro
7
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de 2012, e à resolução Nº 2 do CNE/MEC, conselho pleno de 1º de julho de

2015.
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

1.1. Contextualização da Universidade Federal de Rondônia

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) é formada por 8 Campi em

Rondônia localizados nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-

Paraná, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena. A UNIR foi

criada pela Lei no 7.011, de 08 de julho de 1982, publicada no DOU de 9 de

julho de 1982, após a criação do Estado de Rondônia, pela Lei Complementar

no 47, de 22 de dezembro de 1981.

A sede administrativa da UNIR localiza-se na Av. Presidente Dutra, N.

2965 – Centro, Porto Velho, CEP: 76.801-059, onde estão a Reitoria e as Pró-

Reitorias de Administração e Gestão de Pessoas (PRAGEP) e de

Planejamento (PROPLAN). As Pró-reitorias de Cultura, Extensão e Assuntos

Estudantis (PROCEA), de Graduação (PROGRAD), e de Pesquisa e Pós-

Graduação (PROPESQ) localizam-se no Campus José Ribeiro Filho, situado à

BR 364, Km 9,5, CEP 76801-059, Porto Velho/RO.

O estado de Rondônia possui uma população de 1.808.990 habitantes

(IBGE, 2017), com densidade demográfica de 6,58 hab/km2, taxa de

urbanização de 73,22%, índice de desenvolvimento urbano de 0,78% (BC,

2007), PIB per capita de R$ 18.466,00 (IBGE, 2012) e uma taxa de

analfabetismo de 8,7% (2010) da população. A economia é baseada na

agropecuária e se destaca pela produção de bovinos, aves, suínos, equinos e

ovinos e, na agricultura, pela produção de arroz, banana, cacau, café, feijão,

mandioca, milho e soja.

As principais contribuições, para a constituição do PIB, são:

administração, saúde e educação públicas: 25%; comercio e serviços de

manutenção e reparação: 13,2%; pecuária e pesca: 10,9%; agricultura

silvicultura e exploração vegetal: 10,1%; atividades imobiliárias e de aluguel:

6,6%; indústria de transformação: 5,7%.
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1.1.1. Missão, Princípios e Valores

A UNIR é uma instituição pluridisciplinar de formação dos quadros

profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo

do saber humano, tendo como finalidade precípua a promoção do saber

científico puro e aplicado, e, atuando em sistema indissociável de ensino,

pesquisa e extensão, possui os seguintes objetivos que se caracterizam por:

 Promover a produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo

sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de

vista científico e cultural, quanto regional e nacional;

 Formar profissionais que atendam aos interesses da região amazônica;

 Estimular e proporcionar os meios para criação e a divulgação científica,

técnica, cultural e artística, respeitando a identidade regional e nacional;

 Estimular os estudos sobre a realidade brasileira e amazônica, em

busca de soluções para os problemas relacionados com o

desenvolvimento econômico e social da região;

 Manter intercâmbio com universidades e instituições educacionais,

científicas, técnicas e culturais nacionais ou internacionais, desde que

não afetem sua autonomia, obedecidas as normas legais superiores.
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1.1.2. Breve Histórico da Fundação Universidade Federal de Rondônia

A Fundação Universidade Federal de Rondônia iniciou suas atividades

acadêmicas em 1982 com três cursos de Bacharelado (Administração,

Ciências Contábeis e Ciências Econômicas), com a estrutura herdada da

Fundação Centro de Ensino Superior de Rondônia – FUNDACENTRO,

vinculada à Prefeitura Municipal de Porto Velho.

Adotando uma política de interiorização e de regionalização de suas

atividades acadêmicas durante o quadriênio 1986-1989, a UNIR, por meio do

1o Projeto Norte de Interiorização (1988), atendeu não apenas as necessidades

emergenciais da comunidade rondoniense, mas também, ao Art. 60, parágrafo

único, do ato das disposições transitórias da Constituição Federal, promulgada

em 05 de outubro de 1988, que determinava: “Nos dez primeiros anos da

promulgação da Constituição (...) as universidades públicas descentralizarão

suas atividades, de modo a estender suas unidades de ensino às cidades de

maior densidade populacional".

A partir desse dispositivo constitucional, criaram-se os Campi de Vilhena

e Ji-Paraná (1988), com os cursos de Ciências e, em 1989, foram criados os

Campi de Guajará-Mirim, Cacoal e Rolim de Moura, oferecendo os cursos de

Letras, Pedagogia e Ciências Contábeis. Esses cursos, de caráter permanente,

são destinados ao atendimento de demandas contínuas das principais cidades

do interior do Estado.

A partir de 1992, o processo de interiorização é intensificado com a

criação dos “Cursos Parcelados”, e a UNIR passa a ter 1.580 alunos, sendo

1.100 no interior e 480, na capital. Os cursos parcelados são cursos de

graduação, ministrados nas férias letivas, viabilizados por convênios com a

Secretaria de Estado da Educação de Rondônia e com as Prefeituras dos

Municípios beneficiados.

No ano de 2000 iniciam, novamente através de convênios (Prefeitura,

Estado e posteriormente SINTERO), as turmas do Programa de Habilitação e

Capacitação de Professores Leigos – PROHACAP, cujas turmas foram

graduadas, entre 2004 e 2007.
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Em 2007, com a aprovação do Projeto REUNI, pela Resolução

09/CONSUN, de 24 de outubro de 2007, foram criados dezessete Cursos,

possibilitando o aumento de 715 vagas discentes, nesse ano, totalizando 2.860

vagas até o quarto ano, bem como possibilitou a contratação de 236

professores, até 2010. Em 2007, ainda, em Convênio com o governo federal,

são criados os Pólos de Educação a Distância, que atendem, em 2010, um

total de 1.488 alunos. Em 2010, são criados os Cursos do Plano Nacional de

Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR.

No total, a UNIR atende a 15.346 alunos de graduação, conforme

registrado no SINGU, em 20 de junho de 2012. A UNIR possui 11 (onze) cursos

de mestrados acadêmicos e 05 mestrados profissionais, e 02 (dois) doutorados

e 03 (três) doutorados (DINTER) em convênio com outras IFES, além de

manter regularmente o PIBIC e inúmeros projetos de pesquisa institucionais.

A UNIR atua na extensão com o PROEXT e PIBEC, e diversos

programas de assistência e apoio estudantil, entre os quais Transporte,

Alimentação, Moradia, Trabalho, Conexão de Saberes, Esporte e Cultura, e

Indígena, além do apoio a eventos de natureza cultural e esportiva.

Os quadros a seguir explicitam um panorama da UNIR em números,

mostrando como ela se apresenta atualmente em relação à quantidade de

discentes matriculados nos diversos campi (quadro 1), aos programas de Pós-

graduação (quadro 2), e ao quantitativo de servidores (quadro 3).
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QUADRO 1 – Quantitativo de alunos nos cursos da UNIR em todos os campi

13

 

Projeto PPC (0140223)         SEI 9991196202.000010/2019-32 / pg. 15



QUADRO 2 – Quantitativo de discentes nos programas de pós-graduação da  UNIR

FONTE: PROPESQ – 2015
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1.2. Contextualização da realidade econômica e social da região de
abrangência do Campus

Situado na Região Norte, o estado de Rondônia possui extensão territorial de

237.590,864 quilômetros quadrados e população total de 1.808.990 habitantes,

conforme dados divulgados em 2018 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE). A economia de Rondônia, assim como nos outros estados do

Norte, está em processo de desenvolvimento. Em 2015, o Produto Interno Bruto

(PIB) estadual foi de mais de 36 bilhões de reais, correspondendo a 0,6% de toda

riqueza gerada no Brasil naquele ano; no âmbito regional, a contribuição foi de

11,4%, sendo a terceira maior, atrás somente do Pará (40,9%) e Amazonas (26,8%). 

O PIB per capita é de R$20.677,95. A composição do PIB de Rondônia é:

Agropecuária – 13,4% 

Indústria – 18,5% 

Serviços – 68,1%

O desenvolvimento agrícola da região se inicia no final da década de 70, com

a decisão do governo federal de abrir nova fronteira agrícola no então Território

Federal de Rondônia, como meio ocupar e desenvolver essa região segundo os

princípios da segurança nacional vigentes. Além de aliviar tensões fundiárias

principalmente nos estados do sul, por meio da transferência de grandes

contingentes populacionais para o novo Eldorado, quase 1 milhão de pessoas

migrou para Rondônia, e Porto Velho, sua capital evoluiu rapidamente, de 90.000

para 300.000 habitantes. 

A cidade (e o estado) tornou-se um novo caldeirão cultural, onde se misturam

hábitos e sotaques de todos os quadrantes do país. Juntaram-se ao Boi-bumbá e

forró (de origem nordestina), o vaneirão (gaúcho); ao tacacá e açaí, o chimarrão; à

alpercata, a bota e o chapéu de vaqueiro. O desenvolvimento da pecuária

incorporou as festas de peões e os rodeios aos folguedos juninos. 

Esta migração intensa provocou um explosivo crescimento da cidade,

particularmente na década de 80. Hoje a urbe mostra as feridas decorrentes desse

crescimento desordenado. Os bairros periféricos são pouco mais que um

aglomerado de casebres de madeira cobertos de palha, sem ordenação ou infra-

estrutura. Em grande parte resultam de invasões de terras ainda não ocupadas, por

parte de uma população sem teto, que aqui chegava num ritmo não acompanhado
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pelas instituições públicas. Os nomes desses bairros expressam bem as condições

de sua criação. São o Esperança da Comunidade, o Pantanal, o Socialista, etc.

Apenas o centro, uma herança dos desbravadores, apresenta características de

urbanização definidas. Os bairros que se interpõem entre o centro e a periferia,

mostram bem essa condição. Ruas ainda por asfaltar e sem calçadas, rede de

esgotos inexistente, casebres de madeira ao lado de belas residências. A redução

na taxa de crescimento demográfico da década atual, por outro lado, tem permitido

que rapidamente os moradores e os órgãos públicos implementem melhorias que já

são visíveis. 

    Além da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), que dispõe de campi

avançados em diversas cidades do interior, a cidade conta ainda com quatro

faculdades particulares, formando, entre outros profissionais, advogados,

economistas, matemáticos, contabilistas, administradores, geógrafos, odontólogos,

biólogos e processadores de dados. Nenhuma delas apresenta a formação para

profissionais da música, seja licenciado ou bacharel, ou para qualquer outra área

artística. 1

A rede escolar de ensino básico absorve a população estudantil. Segundo

dados do IBGE (2018), dos 519.531 habitantes de Porto Velho, 18,8% são alunos

matriculados no Ensino Fundamental e Médio. Com a promulgação da Lei

11.769/2008 que torna obrigatório o ensino de música nas escolas de ensino básico,

todo o país tem se movimentado em prol de pensar ações para a implementação da

lei, sobretudo no que tange ao aspecto de oferecer um ensino de música que faça

valer os penosos 30 anos de hiato no ensino brasileiro deste importante fundamento

para o desenvolvimento do ser humano.

Os egressos do curso de Licenciatura em Música têm a importante missão de

colaborar de maneira concreta, eficaz e imprescindível para o início de um trabalho

em educação musical, a partir do contexto integralizador que a universidade

propicia, que pode e deve ser um divisor de águas na transformação social e cultural

da comunidade de Porto Velho e em toda a sua abrangência.

1 Fonte - http://www.portovelho.ro.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=5&Itemid=18 (acesso em 12/03/2013).
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2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

2.1. Objetivos do Curso

Objetivo Geral

 Implantar e operar um curso de graduação para formação de

licenciados na área da Música na Universidade Federal de

Rondônia (UNIR), contribuindo na promoção do conhecimento

e desenvolvimento da educação musical, do fazer artístico, da

sensibilidade estética e cultural.

Objetivos específicos

 Formar l i cenc iados em Mús ica , com hab i l i dades para o

desenvolv imento da educação musica l nas suas d iversas

vertentes e amplitudes;

 Desenvolver nos futuros educadores musicais o espírito crítico

em relação às artes e à cultura como elementos essenciais ao

desenvolvimento de uma nação;

 Preparar profissionais cientes da carência musical e cultural

em que se encontra o estado de Rondônia e imbuídos de forte

espírito de atuação;

 D e s e n v o l v e r a r t i c u l a d a m e n t e a s a t i v i d a d e s d e e n s i n o ,

pesquisa e extensão de maneira a promover intensa mudança

no quadro c ien t í f i co em re lação às a t i v idades mus ica is

i n e r e n t e s à r e g i ã o , s e j a d e c u n h o c o m p o s i c i o n a l ,

mus ico lóg ico , pe r fo rmát i co , e tnomus ico lóg ico , soc ia l , ou

outros;
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 A t e n d e r a d e m a n d a a n í v e l m u n i c i p a l e e s t a d u a l d e

professores na Educação Básica, conforme a lei 11.769/2008;

 Atender as demandas de profissionais atuantes no que diz

respeito à pesquisa, à crítica, e à produção artística;

 Promover a educação musical, a musicalização e a formação

de platéia no Estado de Rondônia.

19

Projeto PPC (0140223)         SEI 9991196202.000010/2019-32 / pg. 21



2.2. Concepção do Curso

O curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal de Rondônia tem

preenchido uma demanda de busca por uma formação pessoal e social geradora de

identidade e autonomia, resgatando os vários potenciais e vocações sociais-

artísticos-musicais da região.

Os vários ciclos econômicos pelos quais Rondônia, de uma maneira geral  – e

Porto Velho, especificamente –, passou e tem passado intensificam, de tempos em

tempos, a migração de pessoas das mais diversas partes do país. Este fator aliado à

desvalorização cultural, a falta de políticas públicas continuadas, ao emprego da

cultura midiática de massas, acabou por gerar uma grande perda das manifestações

populares que mantinham os vínculos com as raízes e tradições do povo que aqui

inicialmente se assentou e fundou Porto Velho. A falta que esta identidade sócio-

cultural faz tem consequências que muitas vezes não podem ser vistas a olho nu,

mas que estudos e pesquisas adequadamente dirigidas poderão identificar,

sobretudo olhando-se para a sua face mais explícita, a violência entre os jovens.

A Universidade tem por obrigação ocupar este espaço, sendo o lugar, por

excelência, da reflexão, do debate, da investigação, da crítica, e do aporte às

mudanças sociais. O curso de Licenciatura em Música traz para dentro da

Universidade esta responsabilidade, uma vez que visa formar professores em

Educação Musical aptos a difundirem os valores de cidadania que resgatam a

identidade, reconstruindo a autoestima, através do desenvolvimento de habilidades

inerentes a um fazer musical comprometido com o velho e o novo, a tradição e a

experimentação, o empírico e o científico, na construção de uma sociedade nobre

em espírito porque rica em saberes artísticos.
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2.3. Justificativa

A Amazônia Ocidental, que se constitui dos estados do Amazonas, Acre,

Rondônia e Roraima, segundo estimativas de 2017 e 2018, teria cerca de 7.243.000

habitantes. Rondônia, com 1,8 milhão de habitantes em 2018, é o segundo Estado

mais populoso da Amazônia Ocidental, ficando atrás apenas do Amazonas. Sua

capital, Porto Velho, possui cerca de 520 mil habitantes. Dentre todos os Estados da

Região Norte, mesmo sendo o 3o estado mais rico da região, responsável por

11,43% do PIB (IBGE – 2015), Rondônia sofre ainda com um baixo desenvolvimento

artístico-cultural e científico-acadêmico. Todavia, o curso de Licenciatura em Música

da UNIR, aliado aos cursos de Licenciatura em Teatro e Licenciatura em Artes

Visuais, vem contribuindo sobremaneira para a mudança dessa realidade. 

Desde 1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (n. 9.394/96), todo o país se prepara para, mais uma vez, adotar novas

condutas educacionais. No caso da música, especificamente, um avanço primordial

se dera em 2008, com a promulgação da Lei 11.769, que tornava obrigatório o

ensino de música na educação básica. Se todo o país se movimenta desde então a

fim de encontrar as melhores soluções que atendam a legislação, Rondônia

necessita dar passos largos para perfazer um caminho ainda há pouco começado. A

formação de professores em Educação Musical é hoje no Brasil uma realidade a ser

urgentemente atendida e o curso de Licenciatura em Música da Universidade

Federal de Rondônia vem permitir que nosso Estado dê sua melhor colaboração na

construção de uma sociedade brasileira diversa, que promove, através de contínua

aprendizagem, a sedimentação de sua identidade.
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2.4. Legislação

Seguindo a resolução n° 278/CONSEA, de 04 de junho de 2012, que regulamenta
os parâmetros para a elaboração de Projetos Político-Pedagógicos de Cursos de
Graduação da Universidade Federal de Rondônia, foi listada a seguir a legislação
utilizada ou citada na reconstrução do projeto.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes e
Bases de 1º e 2º graus. Lei 5.962, de 11 de agosto de 1971.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes e
Bases da Educação Nacional. Lei 5.962, de 11 de agosto de 1971.

BRASIL. Presidência da República. Lei no 9.394/1996, que estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB). 20 de dezembro de 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros
Curriculares Nacionais: Arte: ensino fundamental. Brasília: MEC / SEF, 1997.

BRASIL. Presidência da República. Lei no 9.795/1999, que dispõe sobre a educação
ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras
providências. 27 de abril de 1999.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica.
Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio. Brasília: MEC / SEMTEC, 1999.

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais. Enem: Documento Básico. Brasília: INEP, 2000.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Referencial para
as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação. Parecer CNE/CES
nº 583/2001.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores de Educação Básica, em
nível superior, curso de licenciatura, graduação plena. Parecer CNE/CP nº 9, de 08
de maio de 2001.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP
nº 27, de 02 de outubro de 2001, que altera a definição do estágio.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP
nº 28, de 02 de outubro de 2001, que dá nova redação ao Parecer 21 que institui
carga horária e duração dos cursos de Formação de Professores da Educação
Básica.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores de Educação Básica, em
nível superior, curso de licenciatura, graduação plena. Resolução CNE/CP nº 1, de
18 de fevereiro de 2002.
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BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores de Educação Básica, em
nível superior, curso de licenciatura, graduação plena. Resolução CNE/CP nº 2, de
18 de fevereiro de 2002.

BRASIL. Presidência da República. Decreto no 4.281/2002, que regulamenta a Lei
no 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação
Ambiental, e dá outras providências. 25 de junho de 2002.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução
CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002, que institui duração e carga horária dos
cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da
Educação Básica em nível superior.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Música, Teatro, Dança e
Design. Parecer CNE/CES nº 195, de 05 de agosto de 2003.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Referencial para
as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação. Parecer CNE/CES
nº 67, de 11 de março de 2003.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer
CNE/CES nº 213, de 1º de outubro de 2003, que responde a consulta da UFPA
sobre Resoluções CNE/CP nº 1 e 2, sobre cargas horárias das Licenciaturas.

BRASIL. Presidência da República. Lei no 10.639/2003, que altera a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDB). 9 de janeiro de 2003.

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria no 3.284/2003, que dispõe sobre requisitos
de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos
de autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições.
07 de novembro de 2003.

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria no 4.059/2004, que dispõe sobre oferta na
modalidade semi-presencial. 10 de dezembro de 2004.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Música. Resolução
CNE/CES nº 4, de 08 de março de 2004.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer sobre
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Parecer CNE/CP nº 3,
de 17 de junho de 2004.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Resolução CNE/CP nº 1, de
17 de junho de 2004.
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BRASIL. Presidência da República. Lei no 10.861/2004, que institui o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências. 14
de abril de 2004.

BRASIL. Presidência da República. Decreto no 5.296/2004, que regulamenta as Leis
nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às
pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 02
de dezembro de 2004.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer
CNE/CES nº 15, de 02 de fevereiro de 2005, que responde a consulta do Governo
do Estado da Bahia e da Universidade do Sudoeste da Bahia, sobre prática como
componente curricular e regras de transição das Licenciaturas.

BRASIL. Presidência da República. Decreto no 5.622/2005, art. 4o, inciso II, § 2o,
sobre a prevalência da avaliação presencial de EAD. 19 de dezembro de 2005.

BRASIL. Presidência da República. Decreto no 5.626/2005, que dispõe sobre a
Língua Brasileira de Sinais – Libras. 22 de dezembro de 2005.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução
CNE/CES no 02/2007, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos
relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na
modalidade presencial. 18 de junho de 2007.

BRASIL. Presidência da República. Lei no 11.645/2008, que altera a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDB) para incluir no currículo oficial da rede de
ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.
10 de março de 2008.

BRASIL. Presidência da República. Lei no 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio
de estudantes. 25 de setembro de 2008.

BRASIL. Presidência da República. Decreto no 6.949/2009, que promulga a
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu
Protocolo Facultativo. 25 de agosto de 2009.

BRASIL. Presidência da República. Lei no 12.056/2009, que acrescenta parágrafos
ao art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional. 13 de outubro de 2009.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Avaliação da Educação
Superior. Resolução no 01/2010, que normatiza o Núcleo Docente Estruturante. 17
de junho de 2010.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução
CNE/CEB no 04/2010, que define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Básica. 13 de julho de 2010.
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BRASIL. Presidência da República. Decreto no 7.611/2011, que dispõe sobre a
educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras
providências. 17 de novembro de 2011.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP
nº 8, de 30 de maio de 2012, sobre as Diretrizes Nacionais para a Educação em
Direitos Humanos.  30 de maio de 2012.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução
CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece as Diretrizes Nacionais para a
Educação em Direitos Humanos.  30 de maio de 2012.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução
CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Ambiental.  15 de junho de 2012.

BRASIL. Presidência da República. Lei no 12.764/2012, que institui a Política
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
27 de dezembro de 2012.

BRASIL. Presidência da República. Lei no 12.796/2013, que altera a Lei no 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras
providências. 04 de abril de 2013.

BRASIL. Presidência da República. Lei no 13.005/2014. Plano Nacional de Educação
(PNE). 25 de junho de 2014.

BRASIL. Ministério da Educação. Coordenação Geral de Direitos Humanos. Nota
Técnica no 24, de 17 de agosto de 2015, a qual apresenta a dimensão de gênero e
orientação sexual nos planos de educação. 17 de agosto de 2015.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP
nº 2, de 25 de junho de 2015, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica.
25 de junho de 2015.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução
CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Formação Inicial em Nível Superior. 1º de julho de 2015.

BRASIL. Presidência da República. Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui
o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 6 de julho de 2015.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Orientação
Normativa no 2, de 24 de junho de 2016, que estabelece orientações sobre a
aceitação de estagiários no âmbito da Administração Pública federal direta,
autárquica e fundacional. 24 de junho de 2016.
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BRASIL. Presidência da República. Lei no 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que
altera a Lei no 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação. 16 de
fevereiro de 2017.
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2.5. Perfil do Egresso do Curso de Licenciatura em Música

O Curso de Licenciatura em Música, da UNIR, forma profissionais

aptos a atuar como agentes de educação, criação e produção musical,

promovendo o desenvolvimento do conhecimento musical junto ao

sistema de ensino, às instituições culturais e aos grupos artísticos.

Os egressos serão licenciados para atuar em todos os níveis da

Educação bem como nos diversos ramos que abrange o trabalho

musical: execução instrumental e vocal, regência coral, composição e

arranjo, pesquisa musicológica etc. O profissional deverá construir sua

formação vo l tada para o desenvolvimento da percepção, da reflexão, do

potencial criativo e da valorização humana.

2.5.1. Competências e habilidades

 Desenvolver as competências musicais, pedagógicas, intelectuais,

sociais e políticas inerentes à formação do professor;

 Enfrentar mudanças no campo de trabalho em diversos níveis, tanto

no que se refere a questões tecnológicas quanto sociológicas;

 Colocar seu conhecimento musical a serviço da construção da

autonomia e da cidadania de seus alunos, bem como fomentar a

solidariedade em seu meio de atuação;

 Saber l idar com repertórios procedentes de diferentes períodos,

es t i los e cu l tu ras , sem de ixar que seu gosto pessoa l se ja o

norteador dessas escolhas, refletindo em suas escolhas musicais a

pluralidade cultural da sociedade em que vive;

 Atuar na área do ensino, da pesquisa e extensão, procurando

sobretudo partir de material primário para explorar todo campo de

pesquisa em música que a região tem a oferecer;
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 Elaborar projetos musicais;

 Atuar como agente cultural;

 Dominar os fundamentos da música, conhecer a sua história e as

manifestações musicais nas diversas culturas;

 Desenvolver pesquisas nas áreas de educação musical, práticas

interpretativas, etnomusicologia, musicologia, história da música e

composição, procurando sobretudo partir de material primário uma

vez que se encont ram, no es tado de Rondônia, prat icamente

inexplorados;

 R e g i s t r a r e d i s t r i b u i r b e n s c u l t u r a i s m u s i c a i s , a t r a v é s d a

a t u a l i z a ç ã o , d o c o n h e c i m e n t o e d o m a n u s e i o d e r e c u r s o s

desenvolvidos pelas novas tecnologias;

 C o n h e c e r a m ú s i c a b r a s i l e i r a d a r e g i ã o n o r t e e m s u a s

manifestações sociológicas e etnomusicológicas.

Espera-se que, ao final do curso, o egresso se sinta capaz de

a t u a r c o m o u m a g e n t e i m p u l s i o n a d o r d o p r o c e s s o d e e n s i n o -

aprendizagem na área da música, em seus diversos campos, desde a

sala de aula à produção musical , de acordo com as habi l idades

anteriormente descritas.
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2.6.  Perfil do Curso

2.6.1. Contextualização e funcionamento do curso

2.6.1.1. Nome, endereço de funcionamento, histórico do curso e Ato de Criação

O curso de Música (Licenciatura) da Universidade Federal de Rondônia situa-

se no Campus Universitário José Ribeiro Filho, Porto Velho, RO, BR 364, Km 9,5,

sentido Rio Branco/Acre; sua sede administrativa, a sala do Departamento

Acadêmico de Música (DAM), na sala 222 do bloco 2C do mesmo campus. A reitoria

da UNIR Centro situa-se na Av. Presidente Dutra, 2965 – Centro –, CEP: 76801-974

- Porto Velho – RO. E-mail do Departamento Acadêmico de Música: dam@unir.br.

Website: www.musica.unir.br.

 Criado em 20 de agosto de 2009, no Ato Decisório nº108/CONSEA, onde,

considerando a Resolução 214/CONSEA, o Processo 23118.000840/2209-05 e o

Memorando 118/NED de 14/08/2009, o Presidente do Conselho Superior Acadêmico

(CONSEA) altera em parte a Resolução 214/CONSEA que aprova o Projeto Político

Pedagógico dos cursos de Artes, Música e Teatro, e o curso de Música passa a ter a

nomenclatura Licenciatura em Música.
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2.6.1.2. Número de vagas autorizadas, turno de funcionamento, tempo para

integralização e carga horária total do curso

O curso oferece anualmente à comunidade vinte (20) vagas, em turno

matutino, com hora-aula de 50 minutos (em conformidade com resolução

500/2017/CONSEA/UNIR), podendo-se considerar mudança de oferecimento de

turno caso a comunidade apresente demanda. Pretende-se futuramente elevar o

número de vagas anuais para quarenta e cinco (45) mediante contratação de novos

professores. Atualmente, com 6 docentes lotados no Departamento Acadêmico de

Música, estando um afastado para pós-graduação stricto sensu, um total hipotético

de 90 alunos matriculados no curso significaria uma relação de 18 alunos por

professor, número condizente com a meta estabelecida no parágrafo 1o do artigo 1o

do Decreto no 6.096, de 24 de abril de 2007, o qual instituiu o REUNI. Considerando-

se que o curso tem duração mínima de quatro anos; considerando-se que os alunos

têm prazo de integralização de até 150% de tal duração mínima; e considerando-se

que vagas ociosas deverão ser ocupadas por meio de formas alternativas de

ingresso (elencadas adiante, no item 2.6.1.7 deste PPC), entendemos que a oferta

anual de 20 vagas tenda a estabelecer uma relação de alunos por professor próxima

ou superior à supracitada meta estabelecida pelo Decreto no 6.096/2007.

A carga horária total do curso é, atualmente, de 3.180h. Com a reformulação

do Projeto Pedagógico Curricular que ora se apresenta, o curso virá a ter carga

horária total de 3.220h, organizadas em conformidade com a resolução nº

02/CNE/CP, de 1o de julho de 2015.

Com duração mínima de quatro anos – e tempo máximo para a integralização

de seis anos –, o curso segue o calendário escolar e horário estabelecido pela

UNIR, conforme resolução nº 02/CNE/CP, de 19 de fevereiro de 2002, artigo 1 inciso

IV parágrafo único que enuncia: os alunos que exerçam atividade docente regular na

educação básica poderão ter redução da carga horária do estágio curricular

supervisionado até o máximo de 200(duzentas) horas.

2.6.1.3. Conceito Preliminar de Curso

O atual CPC do curso, atribuído em 2017, é 2.

2.6.1.4. Avaliação do curso pelo ENADE
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Em acordo com a Lei 10.861/2004, o ENADE é considerado componente

curricular obrigatório para integralização curricular e a ele o discente deve ser

submetido, conforme legislação em vigor, conforme ciclo avaliativo definido pelo

INEP. Em 2017, o curso obteve nota 2 no ENADE.
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2.6.1.5. Integração entre Teoria e Prática e entre Ensino, Pesquisa e Extensão

A matriz curricular do curso de Licenciatura em Música visa promover um

aprofundamento no conhecimento específico de música, propiciando também, neste

sentido, uma flexibilização quanto ao perfil a ser definido pelo próprio aluno. Em

consonância com a concepção levistraussiana sobre arte, entendemos a arte – e,

portanto, a música – como uma forma de conhecimento caracterizada por uma

interação e equilibração entre “estrutura e fato, necessidade e contingência,

interioridade e exterioridade” (LÉVI-STRAUSS: 1989[1962], p. 45; ver pp. 38-46), em

que a dimensão teórica oferece modelos e técnicas para o fazer artístico e em que é

inerente ao fazer artístico lidar com contigências de execução e com singularidades

do objeto artístico – por definição inapreensíveis por qualquer modelo teórico. Desse

modo, entendemos a prática como complementar à teoria e crucial para o

desenvolvimento do conhecimento musical e, em diversas disciplinas constituintes

de nossa matriz curricular (reproduzida no item 2.7.4, adiante), prevemos e

especificamos carga horária prática.

Quanto à dimensão pedagógica a ser trabalhada no curso – posto tratar-se de

uma licenciatura –, propiciamos ao aluno possibilidades de aprofundamento das

teorias e metodologias desenvolvidas pelos principais educadores musicais

estrangeiros e brasileiros, de ontem e de hoje, assumimos a responsabilidade de

promover ações científicas e de extensão que permitam a observação e a imersão

prática na realidade educacional local.

Os laboratórios criados (e ainda em desenvolvimento) são e serão os pólos

aglutinadores do conhecimento que perpassa de forma transversal o ensino, a

pesquisa e a extensão, e retroalimenta cada um desses processos. As criações

artísticas, bem como as práticas pedagógico-musicais devem envolver os alunos da

graduação, de maneira que atuem quer como pesquisadores, através da iniciação

científica, como alunos experienciadores das práticas dos laboratórios, ou ainda em

diversos projetos de pesquisa e extensão, criados a fim de transpor os muros da

universidade, estendendo para a comunidade a vida acadêmica.

O curso conta atualmente com as seguintes atividades integradas de ensino,

pesquisa e extensão:

Grupo de estudos em criação musical. Coord. Prof. Dr. Francisco Zmekhol

Nascimento de Oliveira (DAM/UNIR) e Profa. Dra. Jussara Trindade Moreira
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(DARTES/UNIR). O grupo tem por principal objetivo a criação de trilhas sonoras para

peças montadas pelo curso de licenciatura em Teatro da UNIR, sendo objetivos

secundários: (a) aprofundar pesquisa sobre técnica composicional; (b) oferecer aos

acadêmicos do curso de licenciatura em Música experiência em um campo de

possível atuação profissional ulterior – a criação de trilhas sonoras –; (c) a aplicação,

por parte dos acadêmicos do curso de licenciatura em Música, de técnicas de ensino

de música aprendidas na graduação, ao estimularem que também os acadêmicos do

curso de licenciatura em Teatro envolvidos nos projetos de montagem cênica

participem da criação musical, improvisando com objetos de cena, discutindo

decisões estéticas e poéticas etc.; (d) produzir espetáculos, os quais possam, em

caráter de extensão, externar à comunidade conhecimento desenvolvido no interior

da universidade.

Simpósios Internacionais de Música na Amazônia (SIMA). Comissão

interinstitucional, envolvendo o Prof. Dr. Francisco Zmekhol Nascimento de Oliveira,

coordenador da subárea de Teoria e Análise no evento. Realizado anualmente em

IFES situadas na Amazônia Legal, o  SIMA tem por principal objetivo do SIMA

promover a integração e a expansão da pesquisa em música na região amazônica.

São ainda objetivos específicos, vinculados à produção acadêmica em música desta

região: (a) debater as especificidades da pesquisa em música da Amazônia; (b)

fornecer um ambiente para a divulgação de resultados de projetos musicais

relevantes para a região amazônica; (c) incentivar a troca entre as universidades e

institutos da região; (d) incentivar a produção acadêmica dos discentes de

graduação e de pós-graduação em música das universidades amazônicas; (e)

estabelecer um espaço de diálogo com pesquisadores de outras regiões do Brasil e

com grupos de pesquisa dos países amazônicos e da região do Caribe. Em sua

edição de 2015, o evento foi realizado na UNIR, com coordenação de Prof. Dr. Luiz

Daniel Lerro (DARTES/UNIR), Prof. Dr. Francisco Zmekhol Nascimento de Oliveira

(DAM/UNIR), Prof. Me. Cléber Maurício de Lima (DAM/UNIR) e Prof. Dr. Damián

Keller (UFAC).

Coral universitário. Coord. Prof.a Me. Ezenice Costa de Freitas Bezerra

(DAM/UNIR), em parceria com a PROCEA/UNIR. O coral, para além de aberto à

participação de membros de toda a comunidade acadêmica e para além de

promover apresentações artísticas, oferece espaço para que acadêmicos do curso

de licenciatura ponham em prática conhecimentos de regência e de técnica vocal,
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trabalhados na graduação, e façam estágio (voluntário ou remunerado, conforme

disponibilidade de bolsas pela PROCEA).

Centro de Pesquisa Interdisciplinar em Artes. Coord. Prof. Dr. Cristiano Sousa

dos Santos.

Projeto de extensão Desdobramentos (processos criativos na junção de

diferentes linguagens). Em parceria com o DARTES/UNIR.

Recitais semestrais, os quais, em caráter de extensão, externam à

comunidade a produção realizada em disciplinas de graduação do curso.
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2.6.1.6. Titulação conferida aos egressos

A titulação conferida aos egressos do curso é de Licenciado em Música.

Observamos que a área de música se insere na área de Artes e que o curso

contempla conhecimentos gerais de Artes, de modo que o diploma deve ser

apostilado com a informação de que a Licenciatura em Música tem equivalência à

Licenciatura em Educação Artística com Habilitação em Música.

2.6.1.7. Modos, períodos e formas de ingresso, regime de oferta e matrícula

De acordo com o Ato Decisório n° 160/CONSEA, de 29 de agosto de 2011 e o

Ato Decisório nº108/CONSEA, de 20 de agosto de 2009, o acesso ao curso de

Licenciatura em Música ocorre via o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A

fim de ampliarmos o ingresso de novos alunos, eliminamos o teste de habilidades

específicas. Dessa forma, a acessibilidade atitudinal é contemplada de modo mais

contundente.  A oferta do curso é anual e seu período de ingresso ocorre no

segundo semestre do ano letivo; o regime de matrícula é semestral.

Anualmente são ofertadas vinte vagas. Havendo vagas remanescentes do

processo seletivo via ENEM, a UNIR, com vistas ao preenchimento destas vagas,

oferece também outras formas de ingresso no curso, conforme estabelecido pelo

Regimento Geral, a saber:

Processo Seletivo Complementar (Vestibulinho);

Processo Seletivo Simplificado;

Transferência compulsória.

Há ainda a possibilidade de ingresso no curso mediante transferência ex-

oficio conforme regulamentado pelo Regimento Jurídico Único (RJU).

No que concerne a acessibilidade pedagógica, mais especificamente a nível

de atuação metodológica docente junto aos discentes, há a necessidade de sua

implantação, por parte da UNIR, por meio de cursos de capacitação, de elaboração

de material didático institucional e com a observação e colocação em prática das leis

de capacitação do servidor.

35

Projeto PPC (0140223)         SEI 9991196202.000010/2019-32 / pg. 37



Em termos de acessibilidade de comunicação para os alunos com

necessidades especiais, a UNIR possui um núcleo de tradução em Braille e

profissionais especializados em linguagem brasileira de sinais. Aliás, a disciplina

LIBRAS, atendendo ao Artigo 3o e seus incisos do Decreto no 5.626, de 22 de

dezembro de 2005, é obrigatória para o curso de Licenciatura em Música. Outra

forma de ampliar a acessibilidade de comunicação é com a eliminação de barreiras

na comunicação escrita por meio de publicação de apostilas, jornais, revistas, livros

etc. e com a supressão da barreira de comunicação virtual, através de políticas

contundentes de acessibilidade digital.
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2.6.1.8. Calendário acadêmico

O calendário acadêmico é regido conforme orientação do calendário aprovado

pelos conselhos superiores da Universidade Federal de Rondônia. O curso deverá

contar com, no mínimo, uma semana de evento acadêmico-científico específico da

área de Educação Musical, com Oficinas de Musicalização semestrais, mostras e

aulas abertas, bem como eventos artístico-culturais que visem o intercâmbio e

enriquecimento artístico e musical dos discentes.

2.6.1.9. Distribuição de carga horária

A distribuição da carga horária está estabelecida de acordo com a Resolução

CNE/MEC nº 2, de 1º de julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares

Nacionais para a formação inicial em nível superior e estabelece o mínimo de três

mil e duzentas (3200) horas, distribuídas nas seguintes dimensões:

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular;

II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado;

III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades

formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I (núcleo de estudos de

formação geral, das áreas específicas e interdisciplinares, e do campo educacional,

seus fundamentos e metodologias, e das diversas realidades educacionais) e II

(núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação

profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos, priorizadas pelo

projeto pedagógico das instituições, em sintonia com os sistemas de ensino) do

artigo 12 da Resolução em questão;

IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento

em áreas específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo definido no

inciso III do artigo 12 da Resolução em questão.

Assim, tomando-se por base as Diretrizes Curriculares Nacionais para a

formação inicial em nível superior (Resolução CNE/MEC 2/2015) e as Diretrizes

Curriculares Nacionais para do Curso de Graduação em Música (Resolução

CNE/CES 2/2004), a carga horária estrutura-se da seguinte maneira (página

seguinte):
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Estudos de formação geral (cf. inciso I do artigo 12 da
Resolução CNE/MEC 2/2015)

                620h
(620h das quais Obrigatórias de

Núcleo Comum)

Aprofundamento e diversificação de estudos das
áreas de atuação profissional (cf. inciso II do artigo 12
da Resolução CNE/MEC 2/2015)

                1.840h
(1440h das quais Obrigatórias

de Núcleo Específico; 400h das
quais Optativas)

Subtotal (cf. inciso III do parágrafo 1o do artigo 13 da
Resolução CNE/MEC 2/2015)

2460h

Estágio supervisionado (cf. inciso II do parágrafo 1o do
artigo 13 da Resolução CNE/MEC 2/2015)

                           400h
(Componente Obrigatório)

Trabalho de Conclusão de Curso    160h
(Componente Obrigatório)

Atividades teórico-práticas de aprofundamento em
áreas específicas de interesse dos estudantes
(conforme inciso III do artigo 12 da resolução
CNE/CP/02/2015 e inciso IV do parágrafo 1o do artigo
13 da mesma Resolução)

200h
(Componente Obrigatório)

CARGA HORÁRIA TOTAL 3.220h
(sendo 440h, distribuídas ao longo
d o p r o c e s s o f o r m a t i v o e
especificadas na matriz do curso,
de prática como componente
curricular, atendendo ao inciso I
do parágrafo 1o do artigo 13 da
Resolução CNE/MEC 2/2015)
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2.7. Estrutura Curricular

O curso de Licenciatura em Música foi criado juntamente com os cursos de

Licenciatura em Teatro e Licenciatura em Artes Visuais. O currículo previa que as

três licenciaturas independentes teriam disciplinas comuns aos três cursos. Essa

concepção visava dimensionar o curso com base em um núcleo comum que atendia

às três licenciaturas e um núcleo especifico, tendo como base as especificidades de

cada habilidade artística. É importante ressaltar que os três cursos, desde o

momento da implantação, foram concebidos como três licenciaturas diferentes que

já se definiam pelo vestibular específico para cada área. Este Projeto Pedagógico de

Curso, ciente da resolução CNE/CES 4/2004, procurou pautar a estrutura curricular

de maneira a atender uma concepção especificamente voltada para a formação do

educador. A estrutura do currículo segue o recomendado configurando-se em

disciplinas obrigatórias de núcleo comum, obrigatórias específicas e optativas. 
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2.7.1 Componentes curriculares obrigatórios

2.7.1.1. Obrigatórias de Núcleo Comum

Manteve-se assim a ideia germe de núcleo comum, objetivando fomentar a

integração através do convívio com os discentes dos demais cursos de Artes –

Licenciatura em Teatro e em Artes Visuais – e fazendo parte da grade curricular

obrigatória. As disciplinas de núcleo comum mantidas foram: História da Arte I e II

(80h cada), Psicologia da Educação (60h), Didática (60h), Filosofia (60h), Legislação

(60h), Metodologia (40h) e Antropologia (60h). A estas disciplinas foram somadas a

disciplina de LIBRAS (60h), atendendo ao Artigo 3º e seus incisos, do Decreto nº

5.626, de 22 de dezembro de 2005, e a disciplina História e Cultura Afro-brasileira e

Indígena (60h) conforme explicitado no Parecer CNE/CP nº 3, de 10 de março de

2004, e na Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de Junho de 2004. Ao todo as disciplinas

obrigatórias de núcleo comum perfazem um total de 620h. 

2.7.1.2. Obrigatórias de Núcleo Específico

As disciplinas obrigatórias do núcleo específico buscam atender à Resolução

CNE/CES/2004 das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em

Música que define:

II – Conteúdos específicos: estudos que particularizam e

dão consistência à área de Música, abrangendo os

relacionados com o Conhecimento Instrumental,

Composicional e de Regência.

As disciplinas desse Núcleo são: Percepção Musical I e II (80h cada); Técnica

Vocal I e Il (80h cada); Instrumento Principal I e II (80h cada) e Instrumento

complementar I e II (80h cada), nas diferentes opções possíveis de serem ofertadas

pelo corpo docente atual: violão, piano, canto e contrabaixo, podendo ser ampliada

essa oferta mediante a contratação de novos professores com habilidades em outros

instrumentos; História da Música I e II (80h cada); Fundamentos da Educação

Musical (80h); Harmonia e Morfologia I e II (80h cada); Prática Instrumental I e II

(80h cada); Processos de Ensino em Música I, II, III e IV (80h cada); Flauta Doce

(80h); Regência (80h); História da Música Popular Brasileira (80h).
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As disciplinas visam dar consistência e aprofundamento à formação

pedagógico musical do futuro professor, apresentando-se como disciplinas

fundamentais ao desenvolvimento das práticas pedagógicas específicas da área

musical. Esta dinâmica estrutural se faz necessária para cumprir o disposto no inciso

IV do Art. 5º das DCN para Formação de Professores: “os conteúdos a serem

ensinados na escolaridade básica devem ser tratados de modo articulado com suas

didáticas específicas.” 

2.7.1.3. Estágio Supervisionado, TCC e Prática como Componente Curricular

A formação docente ganhou nova significação quando lhe foi adicionada o

aumento de horas destinadas às práticas pedagógicas, a partir da Lei 9394/96, que

estabeleceu um mínimo de trezentas horas (Art. 65). Tal exigência foi ampliada pela

Resolução do CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, que instituiu quatrocentas

(400h) de prática e quatrocentas horas (400h) de estágio supervisionado. A presente

matriz curricular mantém as 400h de Estágio Supervisionado distribuídas em quatro

períodos de 100h cada, a partir do 5º período, ou seja, a partir da segunda metade

do curso (§ 3º, Art.13).

As disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso I e Trabalho de Conclusão

de Curso II, por sua vez, têm carga horária de 80h, cada período.

As DCN para a Formação de Professores determina que “a prática, na matriz

curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, que a restrinja ao estágio,

desarticulado do restante do curso” (Art. 12, § 1º). Segundo esta determinação as

400h de prática como componente curricular devem ser vivenciadas ao longo do

curso, e o Parecer CNE/CES nº 213/2003, de 1º de outubro de 2003, esclarece que

as referidas 400 horas de prática devem estar presentes no interior das disciplinas,

devendo figurar detalhadamente no desenho curricular. Desta forma, para o cômputo

da carga horária de prática, foram considerados os créditos práticos das disciplinas

especificados na matriz curricular totalizando 440 horas.

2.7.2. Componentes Curriculares Complementares – Optativas

Pautou-se no princípio de flexibilização e integralização do curso, bem como

na construção da autonomia intelectual do aluno. Relaciona-se à oferta de
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disciplinas optativas, com o cumprimento obrigatório de carga horária mínima, que

dá ao aluno a oportunidade de construir um perfil profissional de acordo com suas

aptidões e interesses. Há dois grupos de optativas na matriz. O primeiro grupo trata

da oferta de um instrumento principal e de um instrumento complementar: piano,

violão, canto ou contrabaixo. O segundo grupo propicia a construção de diferentes

perfis e formas de complementar a formação profissional do aluno ofertando-se os

Tópicos Especiais em Música, os quais visam desenvolver o interesse por assuntos

que versem sobre a pesquisa em música desenvolvida pelo corpo docente. O

quadro de disciplinas optativas, conforme sua concepção de gerar a construção de

um perfil desejado pelo aluno,  se mantém aberto à entrada de novas disciplinas. 

2.7.3 Educação Ambiental, Educação em Direitos Humanos e Educação das

Relações Étnico-Raciais

A Educação Ambiental (EA), Educação em Direitos Humanos (EDH) e a

Educação das Relações Étnico-Raciais são contemplados no currículo do curso de

forma contínua, permanente e transversal, como conteúdo.

A Educação das Relações Étnico-Raciais é contemplada sobretudo na

disciplina de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, implementada em

conformidade com o Parecer CNE/CP nº 3, de 10 de março de 2004, e a Resolução

CNE/CP nº 1, de 17 de Junho de 2004. Nesta reformulação do PPC, as relações

étnico-raciais são ademais especificadas como conteúdo nas ementas das

disciplinas de Antropologia e História da Música Popular Brasileira e inerentemente

abordadas nas disciplinas de História da Arte I e Processos de Ensino em Música III.

Compreendendo-se a Educação Ambiental em seu sentido amplo, em que se

entenda o meio ambiente como um espaço de relações, como um campo de

interações culturais, sociais e naturais (a dimensão física e biológica dos processos

vitais), e em conformidade com o Artigo 11 (capítulo II) da lei nº 9.795 de 27 de abril

de 1999, a EA deve ser contemplada ao longo de todo o curso, propondo-se,

apoiando-se e colaborando-se com todas as iniciativas da universidade que

objetivem ações concretas para a implementação de atitudes sustentáveis, de

formação de consciência cidadã e ecológica e com atenção especial para as

questões pertinentes à região amazônica, na qual nos inserimos e temos por

obrigação atender. Mais especificamente, contudo, a EA consta como conteúdo,
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nesta reformulação do PPC, nas ementas das disciplinas de Processos de Ensino

em Música I, Processos de Ensino em Música II e Prática Instrumental I.

Finalmente, orientando-nos pelas Diretrizes Nacionais para a Educação em

Direitos Humanos (Parecer CNE/CP no 8 de 2012), o curso deve continuamente

conscientizar os acadêmicos dos princípios de dignidade humana, igualdade de

direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, laicidade

do Estado, democracia na educação, sustentabilidade socioambiental,

transversalidade, vivência e globalidade. Assim, afora a supracitada promoção da

Educação Ambiental e da Educação das Relações Étnico-Raciais no curso – ambas

as quais, por sua vez, promovem a Educação em Direitos Humanos – e as

respectivas disciplinas em que tais questões se abordam como conteúdo, os vários

princípios da EDH estão ainda especificados nas ementas de Didática,

Fundamentos da Educação Musical e nos Estágios Supervisionados I a IV.
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2.7.4 MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE MÚSICA

GRADE CURRICULAR – LICENCIATURA EM MÚSICA
1ª FASE

 Nome e código de disciplina Tipo CH Créd Teórica Prática Pré- Requisitos

NC
História da Arte I – MUS30001 OB 80 4 80

LIBRAS - MUS30002 OB 60 3 60

NE
Técnica Vocal I - MUS30003 OB 80 4 40 40

Percepção Musical I - MUS30004 OB 80 4 80

 Grupo de Optativas - Carga Horária exigida: 80h

OP

Instrumento Principal - Piano I - MUS30006 OP 80 4 40 40

Instrumento Principal - Violão I - MUS30007 OP 80 4 40 40

Instrumento Principal - Canto I - MUS30008 OP 80 4 40 40

Instrumento Principal - Contrabaixo I - 
MUS30009

OP 80 4 40 40

2ª FASE
 Nome e código de disciplina Tipo CH Créd Teórica Prática Pré- Requisitos

NC
História da Arte II - MUS30010 OB 80 4 80 História da Arte I

Psicologia da Educação - MUS30011 OB 60 3 60

NE
Percepção Musical II - MUS30012 OB 80 4 80 Percepção Musical I

Técnica Vocal II - MUS30013 OB 80 4 40 40  Técnica Vocal I

 Grupo de Optativas - Carga Horária exigida: 80h  

OP

Instrumento Principal - Piano II - MUS30015 OP 80 4 40 40 Instrumento Principal - Piano I

Instrumento Principal - Violão II - MUS30016 OP 80 4 40 40 Instrumento Principal - Violão I

Instrumento Principal - Canto II - MUS30017 OP 80 4 40 40 Instrumento Principal - Canto I

Instrumento Principal - Contrabaixo II - 
MUS30018

OP 80 4 40 40
Instrumento Principal - Contrabaixo I

3ª FASE
 Nome e código de disciplina Tipo CH Créd Teórica Prática Pré- Requisitos

NC
Didática - MUS30019 OB 60 3 60  

Metodologia - MUS30020 OB 40 2 40  

NE
História da Música I - MUS30021 OB 80 4 80

Fundamentos da Educação Musical - MUS30022 OB 80 4 80

 Grupo de Optativas - Carga Horária exigida: 80h     

OP

Instrumento Complementar - Piano I - 
MUS30024

OP 80 4 40 40

Instrumento Complementar - Violão I - 
MUS30025

OP 80 4 40 40

Instrumento Complementar - Canto I - 
MUS30026

OP 80 4 40 40

Instrumento Complementar - Contrabaixo I - 
MUS30027

OP 80 4 40 40

4ª FASE
 Nome e código de disciplina Tipo CH Créd Teórica Prática Pré- Requisitos

NC

História e Cultura Afro Brasileira e Indígena - 
MUS30028

OB 60 3
60  

Legislação - MUS30029 OB 60 3 60  

Filosofia - MUS30030 OB 60 3 60

NE História da Música II - MUS30031 OB 80 4 80 História da Música I

 Grupo de Optativas - Carga Horária exigida: 80h     

OP

Instrumento Complementar - Piano II - 
MUS30033

OP 80 4 40 40 Instrumento Complementar - Piano I

Instrumento Complementar - Violão II - 
MUS30034

OP 80 4 40 40 Instrumento Complementar - Violão I

Instrumento Complementar - Canto II - 
MUS30035

OP 80 4 40 40 Instrumento Complementar - Canto I

Instrumento Complementar - Contrabaixo II - 
MUS30036

OP 80 4 40 40 Instrumento Complementar - Contrabaixo II
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5ª FASE
 Nome e código de disciplina Tipo CH Créd Teórica Prática Pré- Requisitos

NC Antropologia - MUS30037 OB 60 3 60  

NE

Estágio Supervisionado I - MUS30038 OB 100 5

Processos de Ensino em Música I - MUS30039 OB 80 4 80

Harmonia e Morfologia I - MUS30040 OB 80 4 60 20 Percepção Musical I e II

Prática Instrumental I - MUS30041 OB 80 4 40 40  

6ª FASE
 Nome e código de disciplina Tipo CH Créd Teórica Prática Pré- Requisitos

NE

Estágio Supervisionado II - MUS30042 OB 100 5

Processos de Ensino em Música II - MUS30043 OB 80 4 80

Prática Instrumental II - MUS30044 OB 80 4 40 40

Harmonia e Morfologia II - MUS30045 OB 80 4 60 20   Harmonia e Morfologia I

 Grupo de Optativas - Carga Horária exigida: 40h     

OP
Tópicos Especiais em Música I - MUS30047 OP 40 2 40

Tópicos Especiais em Música II - MUS30048 OP 40  2 40  

7ª FASE
 Nome e código de disciplina Tipo CH Créd Teórica Prática Pré- Requisitos

NE

Estágio Supervisionado III - MUS30049 OB 100 5

Trabalho de Conclusão de Curso I - MUS30050 OB 80 3 80 Metodologia

Processos de Ensino em Música III - MUS30051 OB 80 4 80

Flauta Doce - MUS30052 OB 80 4 40 40

Grupo de Optativas  - Carga Horária exigida: 40h

OP
Tópicos Especiais em Música III - MUS30059 OP 40 2 40

Tópicos Especiais em Música IV - MUS30060 OP 40 2 40

8ª FASE
 Nome e código de disciplina Tipo CH Créd Teórica Prática Pré- Requisitos

NE

Estágio Supervisionado IV - MUS30054 OB 100 5

Trabalho de Conclusão de Curso II - MUS30055 OB 80 3 80 Trabalho de Conclusão de Curso I

Processos de Ensino em Música IV - MUS30056 OB 80 4 80

História da Música Popular Brasileira - 
MUS30057

OB 80 4
80

Regência - MUS30053 OB 80 4 40 40

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais -
MUS30061

OB 200 10

NC – Núcleo comum
NE – Núcleo específico
OP – Optativas
OB  - Obrigatórias
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2.7.4.1. Quadro de Equivalência das disciplinas
PPC vigente (2013) PPC proposto (2019)

História da Arte I – MUS30001 História da Arte I – MUS30001

LIBRAS - MUS30002 LIBRAS - MUS30002

Técnica Vocal I - MUS30003 Técnica Vocal I - MUS30003

Percepção Musical I - MUS30004 Percepção Musical I - MUS30004

Instrumento Principal - Piano I - MUS30006 Instrumento Principal - Piano I - MUS30006

Instrumento Principal - Violão I - MUS30007 Instrumento Principal - Violão I - MUS30007

Instrumento Principal - Canto I - MUS30008 Instrumento Principal - Canto I - MUS30008

Instrumento Principal - Contrabaixo I - MUS30009 Instrumento Principal - Contrabaixo I - MUS30009

História da Arte II - MUS30010 História da Arte II - MUS30010

Psicologia da Educação - MUS30011 Psicologia da Educação - MUS30011

Percepção Musical II - MUS30012 Percepção Musical II - MUS30012

Técnica Vocal II - MUS30013 Técnica Vocal II - MUS30013

Instrumento Principal - Piano II - MUS30015 Instrumento Principal - Piano II - MUS30015

Instrumento Principal - Violão II - MUS30016 Instrumento Principal - Violão II - MUS30016

Instrumento Principal - Canto II - MUS30017 Instrumento Principal - Canto II - MUS30017

Instrumento Principal - Contrabaixo II - MUS30018 Instrumento Principal - Contrabaixo II - MUS30018

Didática - MUS30019 Didática - MUS30019

Metodologia - MUS30020 Metodologia - MUS30020

História da Música I - MUS30021 História da Música I - MUS30021

Fundamentos da Educação Musical - MUS30022 Fundamentos da Educação Musical - MUS30022

Instrumento Complementar - Piano I - MUS30024 Instrumento Complementar - Piano I - MUS30024

Instrumento Complementar - Violão I - MUS30025 Instrumento Complementar - Violão I - MUS30025

Instrumento Complementar - Canto I - MUS30026 Instrumento Complementar - Canto I - MUS30026

Instrumento Complementar - Contrabaixo I - MUS30027 Instrumento Complementar - Contrabaixo I - MUS30027

História e Cultura Afro Brasileira e Indígena - MUS30028 História e Cultura Afro Brasileira e Indígena - MUS30028

Legislação - MUS30029 Legislação - MUS30029

Filosofia - MUS30030 Filosofia - MUS30030

História da Música II - MUS30031 História da Música II - MUS30031

Instrumento Complementar - Piano II - MUS30033 Instrumento Complementar - Piano II - MUS30033

Instrumento Complementar - Violão II - MUS30034 Instrumento Complementar - Violão II - MUS30034

Instrumento Complementar - Canto II - MUS30035 Instrumento Complementar - Canto II - MUS30035

Instrumento Complementar - Contrabaixo II - MUS30036 Instrumento Complementar - Contrabaixo II - MUS30036

Antropologia - MUS30037 Antropologia - MUS30037

Estágio Supervisionado I - MUS30038 Estágio Supervisionado I - MUS30038

Processos de Ensino em Música I - MUS30039 Processos de Ensino em Música I - MUS30039

Harmonia e Morfologia I - MUS30040 Harmonia e Morfologia I - MUS30040

Prática Instrumental I - MUS30041 Prática Instrumental I - MUS30041

Estágio Supervisionado II - MUS30042 Estágio Supervisionado II - MUS30042

Processos de Ensino em Música II - MUS30043 Processos de Ensino em Música II - MUS30043

Prática Instrumental II - MUS30044 Prática Instrumental II - MUS30044
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Harmonia e Morfologia II - MUS30045 Harmonia e Morfologia II - MUS30045

Tópicos Especiais em Música I - MUS30047 Tópicos Especiais em Música I - MUS30047

Tópicos Especiais em Música II - MUS30048 Tópicos Especiais em Música II - MUS30048

Estágio Supervisionado III - MUS30049 Estágio Supervisionado III - MUS30049

Trabalho de Conclusão de Curso I - MUS30050 Trabalho de Conclusão de Curso I - MUS30050

Processos de Ensino em Música III - MUS30051 Processos de Ensino em Música III - MUS30051

Flauta Doce - MUS30052 Flauta Doce - MUS30052

Tópicos Especiais em Música III - MUS30059 Tópicos Especiais em Música III - MUS30059

Tópicos Especiais em Música IV - MUS30060 Tópicos Especiais em Música IV - MUS30060

Estágio Supervisionado IV - MUS30054 Estágio Supervisionado IV - MUS30054

Trabalho de Conclusão de Curso II - MUS30055 Trabalho de Conclusão de Curso II - MUS30055

Processos de Ensino em Música IV - MUS30056 Processos de Ensino em Música IV - MUS30056

História da Música Popular Brasileira - MUS30057 História da Música Popular Brasileira - MUS30057

Regência - MUS30053 Regência - MUS30053

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais - MUS30061 Atividades Acadêmico-Científico-Culturais - MUS30061

2.7.4.2. Critérios de Migração de Matriz
Os alunos que tiverem ingressado antes da implementação do PPC ora

proposto poderão: (a) permanecer na matriz curricular em que haviam ingressado;
(b) ou migrar para a matriz curricular ora proposta mediante solicitação escrita
encaminhada à chefia de Departamento, a ser apreciada pelo Conselho do
Departamento.
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2.7.5. Alterações da Matriz Curricular

Na matriz acima proposta (item 2.7.4 deste PPC) há as seguintes alterações
com relação ao PPC anterior, de 2013:

- ampliação da carga horária de Trabalho de Conclusão de Curso I (MUS30050) de
60h para 80h;
- ampliação da carga horária de Trabalho de Conclusão de Curso II (MUS30055) de
60h para 80h;
- passagem da oferta das disciplinas de Tópicos Especiais em Música III e IV da 8a

Fase para a 7a Fase;
-  passagem da oferta da disciplina de Regência da 7a Fase para a 8a Fase;
- subtração dos pré-requisitos das disciplinas de Estágio Supervisionado I a IV e de
Processos de Ensino em Música I a IV. No PPC anterior, cada semestre de Estágio
Supervisionado era pré-requisito para o semestre seguinte; e cada semestre de
Processos de Ensino em Música, igualmente, era pré-requisito para o semestre
seguinte. Compreendendo-se, contudo, que: (1) os vários semestres de Estágio
Supervisionado, bem como de Processos de Ensino em Música, distinguem-se
antes por se darem em – ou serem voltados para – níveis diferentes do ensino (e. g.,
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA, Extensão etc.) do que
por um crescente conceitual; (2) e que, na vigência do PPC anterior, reprovações
nessas disciplinas tendiam a resultar em significativos atrasos na integralização de
alunos – e, em decorrência disso, também em casos de evasão –; decidiu-se então
não mais vincular por meio de pré-requisitos as sucessivas disciplinas de Estágio
Supervisionado e de Processos de Ensino em Música.

Ademais, as ementas e/ou objetivos (dispostas adiante, no item 2.7.8 deste
PPC) das seguintes disciplinas foram atualizadas, conforme anotado abaixo:

Percepção Musical I
PPC de 2013:
Ementa: “Vivência tonal, modal e contemporânea das estruturas musicais, dando ênfase ao
trabalho prático e criativo, de leitura, grafia e execução musicais”;
Objetivo: “Estudo dos aspectos melódicos; Estudo dos aspectos rítmicos; Apreciação de
timbres de instrumentos individuais; Estudo dos aspectos harmônicos envolvendo a
identificação de tríades, tétrades e suas inversões, e encadeamentos funcionais. Audições
comentadas com ênfase em ritmos de diferentes culturas e no repertório de música popular
brasileira.”

PPC ora proposto:
Ementa: “Introdução ao sistema de notação musical, incluindo-se suas bases teóricas e o
desenvolvimento das habilidades de leitura cantada à primeira vista (solfejo) e de registro
escrito a partir da audição”;
Objetivos: “Introduzir os alunos ao sistema ocidental de notação musical; introduzir os
alunos às bases da teoria musical ocidental, incluindo-se a série harmônica, o sistema
temperado, a nomenclatura dos intervalos, as escalas e modos diatônicos e a rítmica por
prolação; desenvolver as habilidades de solfejar e anotar melodias predominantemente
diatônicas; desenvolver as habilidades de solfejar e anotar estruturas rítmicas em
compassos binários, ternários e quaternários tanto simples como compostos.”

Instrumento Principal – Violão I
PPC de 2013:
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Ementa: “Aprendizado, desenvolvimento e aperfeiçoamento da capacidade técnico-
interpretativa”;
Objetivos: “Estudo e desenvolvimento de habilidades técnicas e interpretativas; estudo de
repertório da literatura específica de distintos períodos e gêneros; relações entre
consciência corporal e instrumento; processos de construção da realização interpretativa;
estudo estilístico.”

PPC ora proposto:
Ementa: “Elementos básicos do violão clássico: leitura de partituras, performance e
digitação”;
Objetivos: “Aplicação de teoria musical básica: localização de notas, coordenação rítmica,
andamento, compassos e claves; Digitação: elementos básicos de utilização de dedos e
cordas; Performance: coordenação motora entre mão direita e esquerda, processo de
preparação de peças simples, memorização e apresentação.”

Percepção Musical II
PPC de 2013:
Ementa: “Vivência tonal, modal e contemporânea das estruturas musicais, dando ênfase ao
trabalho prático e criativo, de leitura, grafia e execução musicais”;
Objetivo: “Estudo dos aspectos melódicos; Estudo dos aspectos rítmicos; Apreciação de
timbres de instrumentos individuais; Estudo dos aspectos harmônicos envolvendo a
identificação de tríades, tétrades e suas inversões, e encadeamentos funcionais. Audições
comentadas com ênfase em ritmos de diferentes culturas e no repertório de música popular
brasileira.”

PPC ora proposto:
Ementa: “Aprofundamento das habilidades de leitura cantada à primeira vista (solfejo) e de
registro escrito a partir da audição, com inclusão de aspectos harmônicos e estudo de bases
morfológicas da harmonia ocidental.”
Objetivos: “Aprofundar o conhecimento dos alunos sobre as bases morfológicas da música
ocidental, incluindo-se a construção de acordes, as fórmulas cadenciais típicas e as
fórmulas convencionais de tratamento de dissonâncias; introduzir os alunos a morfologias
musicais não ocidentais, incluindo-se modos não-diatônicos e rítmicas aditivas; aprofundar
as habilidades de solfejo e ditado incluindo-se melodias não diatônicas, estruturas métricas
mistas ou irregulares e quiálteras; apreciação de timbres de instrumentos individuais;
identificação de tríades, tétrades e fórmulas cadenciais.”

Instrumento Principal – Violão II
PPC de 2013:
Ementa: “Aprendizado, desenvolvimento e aperfeiçoamento da capacidade técnico-
interpretativa”;
Objetivos: “Estudo e desenvolvimento de habilidades técnicas e interpretativas; estudo de
repertório da literatura específica de distintos períodos e gêneros; relações entre
consciência corporal e instrumento; processos de construção da realização interpretativa;
estudo estilístico.”

PPC ora proposto:
Ementa: “Elementos básicos do violão clássico: digitação, elementos estilísticos e
performance”;
Objetivos: “Digitação: elementos básicos de utilização de dedos e cordas, bem como
elaboração de digitação própria; Elementos estilísticos: informações básicas sobre períodos,
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compositores e estilos musicais; Performance: técnica de mão direita e esquerda, processo
de preparação de peças simples, memorização e apresentação.”

Didática
PPC de 2013:
Ementa: “Conceituação, pressupostos teóricos e contextualização da didática a partir de
uma visão multi-interdisciplinar de análise do processo de ensino-aprendizagem e da prática
pedagógica no cotidiano escolar. Abordando ainda, planejamento de ensino, a prática
escolar e suas etapas, sistemas de avaliação, relação educação e sociedade.”

PPC ora proposto:
Ementa: “Conceituação, pressupostos teóricos e contextualização da didática a partir de
uma visão multi- e interdisciplinar de análise do processo de ensino-aprendizagem e da
prática pedagógica no cotidiano escolar, abordando ainda planejamento de ensino, a prática
escolar e suas etapas, sistemas de avaliação, gestão escolar democrática e relação
educação e sociedade.”

Fundamentos da Educação Musical
PPC de 2013:
Ementa: “Abordagem histórica e crítica dos princípios filosóficos e pedagógicos da educação
musical.”

PPC ora proposto:
Ementa: “Abordagem histórica e crítica dos princípios filosóficos e pedagógicos da educação
musical; panorama sobre as diferentes abordagens à educação musical e à sua relevância
no contexto escolar, na promoção da sociabilização e valorização das diferenças e na
promoção da dignidade humana.”

História da Música I
PPC de 2013:
Ementa: “Visão panorâmica das práticas e da produção musical do ocidente, dos primórdios
ao Barroco, em seus aspectos técnicos e estéticos, através da audição de obras e de
estudos históricos e analíticos”;
Objetivos: “Oferecer oportunidade de escuta de repertório musical abrangido pelas unidade
programáticas; Examinar os aspectos técnicos das práticas musicais no período abrangido
pelas unidades programáticas; Incentivar estudos históricos e analíticos relacionados com
as unidades programáticas.”

PPC ora proposto:
Ementa: “Estudo da música Ocidental canônica com ênfase na Idade Média, Renascimento
e Barroco”;
Objetivos: “Domínio dos marcos temporais dos períodos citados; Estudo das formas e
teorias empregadas; Compreensão auditiva da produção em questão.”

Instrumento Complementar – Violão I
PPC de 2013:
Ementa: “Aprendizado, desenvolvimento e aperfeiçoamento da capacidade técnico-
interpretativa”;
Objetivos: “Estudo e desenvolvimento de habilidades técnicas e interpretativas; estudo de
repertório da literatura específica de distintos períodos e gêneros; relações entre
consciência corporal e instrumento; processos de construção da realização interpretativa;
estudo estilístico.”
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PPC ora proposto:
Ementa: “Elementos básicos do violão clássico: leitura de partituras, performance e
digitação”;
Objetivos: “Aplicação de teoria musical básica: localização de notas, coordenação rítmica,
andamento, compassos e claves; Digitação: elementos básicos de utilização de dedos e
cordas; Performance: coordenação motora entre mão direita e esquerda, processo de
preparação de peças simples, memorização e apresentação.”

História da Música II
PPC de 2013:
Ementa: “Visão panorâmica das práticas e da produção musical do ocidente, do Barroco a
contemporaneidade, em seus aspectos técnicos e estéticos, através da audição de obras e
de estudos históricos e analíticos”;
Objetivos: “Oferecer oportunidade de escuta de repertório musical abrangido pelas unidade
programáticas; Examinar os aspectos técnicos das práticas musicais no período abrangido
pelas unidades programáticas; Incentivar estudos históricos e analíticos relacionados com
as unidades programáticas.”

PPC ora proposto:
Ementa: “Estudo da música Ocidental canônica com ênfase no Classicismo, Romantismo e
música do Século XX”;
Objetivos: “Domínio dos marcos temporais dos períodos citados; Estudo das formas e
teorias empregadas; Compreensão auditiva da produção em questão.”

Instrumento Complementar – Violão II
PPC de 2013:
Ementa: “Aprendizado, desenvolvimento e aperfeiçoamento da capacidade técnico-
interpretativa”;
Objetivos: “Estudo e desenvolvimento de habilidades técnicas e interpretativas; estudo de
repertório da literatura específica de distintos períodos e gêneros; relações entre
consciência corporal e instrumento; processos de construção da realização interpretativa;
estudo estilístico.”

PPC ora proposto:
Ementa: “Elementos básicos do violão clássico: digitação, elementos estilísticos e
performance”;
Objetivos: “Digitação: elementos básicos de utilização de dedos e cordas, bem como
elaboração de digitação própria; Elementos estilísticos: informações básicas sobre períodos,
compositores e estilos musicais; Performance: técnica de mão direita e esquerda, processo
de preparação de peças simples, memorização e apresentação.”

Antropologia
PPC de 2013:
Ementa: “As relações entre arte, cultura e sociedade. As matrizes culturais brasileiras sob o
enfoque das identidades. A produção antropológica e social no mundo contemporâneo.”

PPC ora proposto:
Ementa: “As relações entre arte, cultura e sociedade. As matrizes culturais brasileiras, sob o
enfoque das identidades, e suas inter-relações. A produção antropológica e social no mundo
contemporâneo.”

Processos de Ensino em Música I
PPC de 2013:
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Ementa: “Definições de música e competências do músico; seleção e organização de
saberes. Os múltiplos espaços de ensino e aprendizagem musical no Brasil e no âmbito
internacional. Paradigmas e tendências de orientação de currículo na educação básica
( infant i l , ensino fundamental e médio), na educação prof issional e nas
escolas/conservatórios de música: retrospectiva histórica e visão prospectiva. Os múltiplos
espaços para atuação do educador musical. Cultura e Educação: os materiais da cultura e
as práticas musicais na educação. O lugar da criação no processo educacional na relação
integrada da Música com outros campos do conhecimento, incluído o estudo das Artes
Integradas. Leitura e escrita musical, experiência vocal e instrumental, criação e apreciação
musical nos diferentes projetos pedagógico-musicais. Estudos em cognição e currículo. A
contribuição das diversas ciências para o desenvolvimento das práticas musicais em várias
instâncias: cognitiva, sociológica, histórica, filosófica, antropológica, física, neurocientífica,
psicológica entre outras que atendam às demandas da formação do profissional em música
atuante na contemporaneidade;”
Objetivos: “1. Analisar, a partir de diversas perspectivas (histórica, psicológica,
neurocientífica, filosófica, antropológica, física, entre outras) os conceitos e funções da
educação musical nos contextos de educação escolar e nos contextos não escolares. 2.
Debater, no âmbito de diversos campos científicos, sobre a natureza do conhecimento
musical e sobre processos de transmissão e criação em música. 3. Compreender o
funcionamento dos processos de educação musical nos diversos contextos em que
ocorrem. 4. Analisar materiais de diversos grupos culturais e suas práticas musicais visando
identificar processos de ensino e de aprendizagem próprios a eles, repensando as práticas
de ensino em ambientes escolares. 5. Avaliar a concepção e condução de processos de
musicalização, considerando seus marcos referenciais - situacional, teórico e operativo. 6.
Capacitar o aluno a uma participação consciente e autônoma, crítica e embasada em
espaços de prática de educação musical.”

PPC ora proposto:
Ementa: “Estudo sobre a música na Educação Infantil e os métodos para sua inserção
nesse nível da educação, considerando-se documentação do MEC vigente e pertinente ao
tema, autores referenciais e os estágios de desenvolvimento mental próprios à primeira e
segunda infâncias”;
Objetivos: “Analisar documentação do MEC pertinente à Música na Educação Infantil ou ao
campo de experiência “traços sons, cores e formas”; estudar o desenvolvimento mental do
lactente e da criança em primeira e segunda infâncias, com atenção aos interesses,
afeições e capacidades cognitivas comuns a essas faixas etárias; estudar e praticar
propostas de abordagens e atividades destinadas às faixas etárias em questão e elaboradas
por autores referenciais, incluindo-se, entre outras: brincadeiras musicais, sonorização de
histórias, desenho subjetivo de sons e construção de instrumentos de sucata.”

Prática Instrumental I
PPC de 2013:
Ementa: “Prática instrumental e/ou vocal em grupo, com base no repertório de música
brasileira ou estrangeira, de diferentes épocas, em sua diversidade de gêneros, formas e
estilos”;
Objetivos: “Propiciar a participação consciente, crítica e criativa na prática de música em
grupo; Oportunizar a prática dos principais gêneros de música popular brasileira através de
seus repertórios mais representativos; Oportunizar a inclusão de composições e arranjos de
alunos do curso de arranjo e de integrantes do grupo, incentivando-os a dirigir seus
trabalhos.”

PPC ora proposto:
Ementa: “Prática instrumental e/ou vocal em grupo, com base no repertório de música
brasileira ou estrangeira – de diferentes épocas, gêneros, formas e estilos – e em torno de
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composições desenvolvidas pelos próprios alunos, em colaboração interdisciplinar com
Harmonia e Morfologia I, ofertada no mesmo semestre”;
Objetivos: “Propiciar a participação consciente, crítica e criativa na prática de música em
grupo; oportunizar a prática dos principais gêneros de música popular brasileira através de
seus repertórios mais representativos; oportunizar a inclusão de composições e arranjos de
alunos do curso, incentivando-os a dirigir seus trabalhos; incentivar a composição de micro-
canções para ulterior trabalho pedagógico com crianças, com textos imbuídos de
intencionalidade educativa em torno de temas ligados à convivência e sociabilização, ao
meio-ambiente (EA), a aspectos culturais regionais, entre outros.”

Harmonia e Morfologia I
PPC de 2013:
Ementa: “Conhecimento, desenvolvimento e enriquecimento da linguagem harmônica”;
Objetivo: “Conhecimento de acordes, sua estrutura e cifragem; harmonização no tom maior
e menor; domínio sobre as escalas dos acordes para harmonização e enriquecimento do
vocabulário harmônico; estudo de encadeamentos básicos e técnicos de condução de
vozes.”

PPC ora proposto:
Ementa: “Introdução aos sistemas de organização harmônica modais e tonal-funcionais,
incluindo nomenclaturas e formas de notação; atividades práticas de criação musical
estimuladas pelo conhecimento teórico adquirido;”
Objetivos: “Compreender a origem da tonalidade funcional a partir do modalismo medieval e
d a musica ficta; compreender as bases diatônica e triádica da tonalidade funcional, bem
como as alterações cromáticas implicadas em sensíveis individuais e dominantes
secundárias; conhecer notações harmônicas funcional e por cifragem de acordes; conhecer
as dissonâncias características; desenvolver técnica de condução de vozes; exercitar
criação de progressões harmônicas e de melodias escritas sobre progressões dadas.”

Processos de Ensino em Música II
PPC de 2013:
Ementa: “Definições de música e competências do músico; seleção e organização de
saberes. Os múltiplos espaços de ensino e aprendizagem musical no Brasil e no âmbito
internacional. Paradigmas e tendências de orientação de currículo na educação básica
( infant i l , ensino fundamental e médio), na educação prof issional e nas
escolas/conservatórios de música: retrospectiva histórica e visão prospectiva. Os múltiplos
espaços para atuação do educador musical. Cultura e Educação: os materiais da cultura e
as práticas musicais na educação. O lugar da criação no processo educacional na relação
integrada da Música com outros campos do conhecimento, incluído o estudo das Artes
Integradas. Leitura e escrita musical, experiência vocal e instrumental, criação e apreciação
musical nos diferentes projetos pedagógico-musicais. Estudos em cognição e currículo. A
contribuição das diversas ciências para o desenvolvimento das práticas musicais em várias
instâncias: cognitiva, sociológica, histórica, filosófica, antropológica, física, neurocientífica,
psicológica entre outras que atendam às demandas da formação do profissional em música
atuante na contemporaneidade;”
Objetivos: “1. Analisar, a partir de diversas perspectivas (histórica, psicológica,
neurocientífica, filosófica, antropológica, física, entre outras) os conceitos e funções da
educação musical nos contextos de educação escolar e nos contextos não escolares. 2.
Debater, no âmbito de diversos campos científicos, sobre a natureza do conhecimento
musical e sobre processos de transmissão e criação em música. 3. Compreender o
funcionamento dos processos de educação musical nos diversos contextos em que
ocorrem. 4. Analisar materiais de diversos grupos culturais e suas práticas musicais visando
identificar processos de ensino e de aprendizagem próprios a eles, repensando as práticas
de ensino em ambientes escolares. 5. Avaliar a concepção e condução de processos de
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musicalização, considerando seus marcos referenciais - situacional, teórico e operativo. 6.
Capacitar o aluno a uma participação consciente e autônoma, crítica e embasada em
espaços de prática de educação musical.”

PPC ora proposto:
Ementa: “Música no Ensino Fundamental e os métodos para sua inserção nesse nível da
educação, considerando-se documentação do MEC vigente e pertinente ao tema, autores
referenciais e os estágios de desenvolvimento mental entre os 7 anos de idade e a
adolescência”;
Objetivos: “Analisar documentação do MEC pertinente à Música e às Artes no Ensino
Fundamental; abordar livros do PNLD vigentes para o nível de ensino em questão; estudar o
desenvolvimento mental da criança a partir dos 7 anos, até a adolescência, com atenção
aos interesses, afeições e capacidades cognitivas comuns a essas faixas etárias; estudar e
praticar propostas de abordagens e atividades destinadas às faixas etárias em questão e
elaboradas por autores referenciais, incluindo-se jogos musicais, atividades de criação e
apreciação musical, reflexões sobre música, conscientização sobre o ambiente sonoro,
através da noção de Ecologia Sonora de Schafer, entre outras.”

Harmonia e Morfologia II
PPC de 2013:
Ementa: “Conhecimento, desenvolvimento e enriquecimento da linguagem harmônica”;
Objetivo: “Conhecimento de acordes, sua estrutura e cifragem; harmonização no tom maior
e menor; domínio sobre as escalas dos acordes para harmonização e enriquecimento do
vocabulário harmônico; estudo de encadeamentos básicos e técnicos de condução de
vozes.”

PPC ora proposto:
Ementa: “Extensões da tonalidade funcional, incluindo-se alterações de acordes,
modulações e interação entre modos maior e menor de uma dada tonalidade; técnicas de
escrita melódica; interações entre harmonia e forma; atividades práticas de criação musical
estimuladas pelo conhecimento teórico adquirido”;
Objetivos: “Introduzir acordes oriundos das tonalidades frígias (sexta napolitana, sexta
italiana) e seus desdobramentos ulteriores (sexta francesa, sexta germânica); conhecer e
compreender modulações e interações entre os modos maior e menor de uma dada
tonalidade; conhecer técnicas de escrita melódica (motivos e desenvolvimento motívico,
sentenças, períodos etc.); análise de repertório, incluindo música de tradição escrita e
música popular, com foco nas interações entre harmonia e forma e em elaboração melódica;
exercitar criação de melodias e harmonização e re-harmonização de melodias dadas.”

História da Música Popular Brasileira
PPC de 2013:
Ementa: “Estudo do desenvolvimento da chamada música popular brasileira - urbana, de
natureza autoral/comercial - em contextos sócio-culturais, econômicos, políticos,
tecnológicos que determinaram a sua fixação e consolidação, a partir de fins do século XVIII
até meados dos anos de 1940, com o final da 2ª grande guerra mundial”;
Objetivos: “Capacitar o aluno a identificar os diversos períodos de desenvolvimento da
música popular brasileira - do seu surgimento aos dias atuais - interpretando-os
criticamente, com base na trajetória da sociedade brasileira e mundial.”

PPC ora proposto:
Ementa: “Estudo histórico, sócio-cultural, econômico, político e tecnológico do
desenvolvimento das músicas populares no Brasil: suas matrizes nas músicas de povos
ameríndios, de povos oriundos da África e da música europeia; as interações entre tais
matrizes nas práticas musicais tradicionais e populares; a música popular urbana”;
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Objetivos: “Capacitar o aluno a identificar aspectos característicos das diversas práticas
musicais populares no Brasil (tanto atuais, como históricas) e a compreender e interpretar
criticamente seus contextos históricos, sócio-culturais e identitários.”

Regência
PPC de 2013:
Ementa: “Comunicação gestual; expressão corporal; habilidade motora; liderança; técnicas
de regência coral e instrumental”;
Objetivos: “Desenvolvimento da comunicação gestual e da expressão corporal do aluno;
aperfeiçoamento da habilidade motora do aluno; desenvolvimento da liderança do aluno
diante de um grupo; conhecimento de técnicas básicas de regência coral.”

PPC ora proposto:
Ementa: “Desenvolvimento de técnicas de regência com vista a fins pedagógicos,
enfatizando-se a regência coral e incluindo-se comunicação gestual de regência, condução
de aquecimento vocal, técnicas de ensaio, liderança de grupos, seleção e interpretação de
repertório”;
Objetivos: “Desenvolver comunicação gestual e expressão corporal do aluno; compreender
as etapas e objetivos do aquecimento vocal e sua organização; desenvolver técnicas de
ensaio; desenvolver a liderança do aluno diante de grupos; conhecer e reger repertório
coral.”

Estágios Supervisionados
PPC de 2013:
Ementa: “Preparação, desenvolvimento e avaliação do trabalho pedagógico no ensino
fundamental e médio, educação infantil e em Escolas de Música. Observação, co-
participação e direção. Planejamento de ensino”;
Objetivos: “Formar embasamento teórico e prático acerca do processo ensino-aprendizagem
musical dentro das normas da Didática, para fundamentar a prática pedagógica dos futuros
mestres. Analisar processos pedagógico-musicais nos diversos contextos e níveis de
ensino. Construir propostas pedagógicas em Educação Musical coerentes com a natureza
do conhecimento musical e com a natureza da clientela, em seu contexto socioeconômico-
cultural, dentro das normas de planejamento didático. Avaliar seu desempenho como aluno-
mestre, observando a capacidade de realimentar o processo e coordená-lo demonstrando
iniciativa.”

PPC ora proposto:
Ementa: “Preparação, desenvolvimento e avaliação do trabalho pedagógico na educação
infantil, ensino fundamental e médio, escolas de música e universidade. Observação,
coparticipação e regência. Planejamento de ensino e de aula”;
Objetivos: “Formar embasamento teórico e prático acerca do processo ensino-aprendizagem
musical dentro das normas da Didática, para fundamentar a prática pedagógica dos futuros
mestres. Analisar processos pedagógico-musicais nos diversos contextos e níveis de
ensino. Construir propostas pedagógicas em Educação Musical coerentes com a natureza
do conhecimento musical e com a natureza da clientela, em seu contexto socioeconômico-
cultural, dentro das normas de planejamento didático e promovendo a transversalidade, a
vivência estética e a dignidade humana. Avaliar seu desempenho como aluno-mestre,
observando a capacidade de realimentar o processo e coordená-lo demonstrando iniciativa.”
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2.7.5 Requisitos para Integralização de Currículo

Para integralização do currículo, o discente deverá cumprir os seguintes requisitos: 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 2620h
               DE NÚCLEO COMUM                 620h
               DE NÚCLEO ESPECÍFICO                 1.440h
                     ESTÁGIO SUPERVISIONADO                            400h
                     TCC                            160h
OPTATIVAS 400h
A T I V I D A D E S T E Ó R I C O - P R Á T I C A S D E
APROFUNDAMENTO EM ÁREAS ESPECÍFICAS DE
INTERESSE DOS ESTUDANTES (AACCs)

200h

CARGA HORÁRIA TOTAL 3.220h

Em acordo com a Lei 10.861/2004, o ENADE é considerado componente

curricular obrigatório para integralização curricular e a ele o discente deve ser

submetido, conforme legislação em vigor, conforme ciclo avaliativo definido pelo

INEP.

2.7.6 Atividades Complementares (AC)

A Resolução CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002, que institui a duração

e carga horária dos cursos de Licenciatura, determina no inciso IV do art. 1º a

inclusão de 200 horas para “outras atividades acadêmico-científico-culturais”:

AACCs. O registro das cargas horárias a serem lançadas no histórico escolar dos

estudantes de Música, bem como a definição dos professores responsáveis por

declararem o reconhecimento e cálculo das respectivas cargas quando estas não

estiverem validadas por documento próprio em ações não realizadas pela UNIR,

deve observar o abaixo disposto:

- Atividades como bolsista ou voluntário:

o de monitoria -  prof. orientador da monitoria

o de iniciação científica -  prof. responsável pelo projeto

o de programas ou projetos de extensão- prof. responsável pelo programa ou

projeto
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- Disciplinas e cursos:

o disciplinas cursadas a distância e não constantes da matriz curricular do curso

- prof. responsável por disciplina afim ou Coordenador do Curso

o disciplinas cursadas em convênio com outra IES - prof. responsável por

disciplina afim ou Coordenador do Curso

o cursos de extensão de outra IES - prof. responsável por disciplina afim ou

Coordenador do Curso

 

- Eventos acadêmicos e artístico-culturais:

o organização e/ou participação em congressos, seminários, simpósios,

encontros, palestras, feiras, festivais, peças teatrais, concertos, recitais,

gravações, composições, exposições, projetos de preservação cultural -  prof.

com projeto de pesquisa afim, professores ministrantes de Prática

Instrumental ou Instrumento.

- Publicações:

o capítulo de livro ou artigo em periódico - prof. ministrante de disciplina afim

o resumo de trabalho – prof. Ministrante de disciplina afim

o comunicação em anais e outras publicações especializadas - prof. ministrante

de disciplina afim

- Estágios curriculares não obrigatórios:

o prof. orientador do estágio curricular supervisionado ou Coordenador do

Curso

- Atuação profissional:

o prof. ministrante de disciplina afim

- Representação estudantil:

o Coordenador do Curso
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- Grupos de estudo:

o prof. orientador do grupo de estudo

Somente serão consideradas Atividades Acadêmico-Científico-Culturais aquelas

realizadas após ingresso no curso. A carga-horária a ser computada será a

constante no documento comprobatório.

2.7.7 Integralização com a rede pública de Educação Básica

Por se tratar de cursos de licenciatura a relação com as redes públicas de

Educação deverá acontecer desde o primeiro momento do curso, uma vez que o

egresso de licenciatura tem como um de seus principais objetivos atuar na

educação.      

 O curso deverá, através de projetos de pesquisa e de extensão e programas

de disciplinas específicas, promover a integração do aluno com as redes públicas de

educação. Essa relação se dá, por um lado, por meio da extensão, com projetos,

oficinas e atividades culturais realizadas em escolas públicas, e por outro, através da

promoção de atividades na Universidade abertas para alunos da rede pública. 

As disciplinas de estágio supervisionado I, II, III e IV devem prever essa

participação efetiva do aluno e do professor nesse diálogo com as redes públicas e

outras instituições sociais. Através de projetos e convênios entre as diversas redes

de ensino, torna-se responsabilidade da Universidade, Departamento, Professor e

Aluno firmar a integração e diálogo entre parceiros e redes de Educação. Desse

modo, o aluno poderá contribuir com a sociedade, ao mesmo tempo em que essa

participação efetiva nas redes públicas de ensino irá auxiliá-lo na sua formação

enquanto educador em artes. 

É importante ressaltar que todas as disciplinas do curso devem prever em

seus programas o diálogo com a educação, uma vez que é objetivo preparar um

licenciado, e as atividades pedagógicas já devem ocorrer desde o primeiro semestre

do curso. Portanto, a carga horária relativa a atividades pedagógicas deverão ser

desenvolvidas ao longo de todo curso, intensificando-se na segunda metade do

curso. 
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A Universidade, por meio da Pró-reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos

Estudantis (PROCEA) desenvolve projetos integrados que possibilitam convênios

com redes públicas de Educação, instituições sociais entre outros. Por meio dos

Projetos de Extensão (Pibex) e Programas Escola Aberta e Conexões de Saberes

(diálogos entre a Universidade e Comunidades Populares) torna-se fundamental a

participação docente e discente, integrando a pesquisa, o ensino e a extensão. O

professor deve submeter projetos e pleitear bolsas para que os discentes realizem

suas práticas na Comunidade/Escola. 

O Curso de Música da UNIR está sendo implementado em um momento

fundamental para o ensino da música no país, onde, através da Lei 11.769/2008 o

ensino de Música na escolas brasileiras torna-se novamente obrigatório, após 30

anos de negligência quanto a este aspecto tão importante para educação. O

regulamento do estágio supervisionado, contemplado com carga horária de 400h,

traz como prerrogativa um mínimo obrigatório de 200h desta carga horária a ser

realizado em escolas da rede pública, uma vez que este será um dos mais

importantes e relevantes campos de trabalho dos egressos do curso. O curso

também tem por meta desenvolver projetos que sejam contemplados pelas

instituições de incentivo à docência, como o programa PIBID, e convênios com

organizações não governamentais que têm por objetivo fornecer materiais artísticos-

pedagógicos para as redes públicas de ensino, como suporte ao processo ensino-

aprendizagem.
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2.7.8 Ementário 

EMENTÁRIO LICENCIATURA EM MÚSICA

1 – Fase:

HISTÓRIA DA ARTE I (80 H) 

EMENTA: Apresentação geral dos conteúdos e dos métodos pertinentes aos limites

cronológicos da História da Arte. Enfatizando as manifestações artísticas do Renascimento,

estabelecendo suas ligações e rupturas com a visualidade da Idade Média e examinando

suas relações com a cultura clássica da Antiguidade.

OBJETIVO: Apresentar conceitos, métodos, características e especificidades da História da

Arte, nas suas diferentes abordagens teórico-metodológicas e estudar de forma introdutória

o Renascimento, a Idade Média e a cultura clássica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ARGAN, Giulio Carlo. FAGIOLO, Maurizio. Guia da História da Arte. Lisboa: Estampa, 1994.

BELTING, H. O Fim da História da Arte: uma revisão dez anos depois. São Paulo: Cosac

&Naify, 2006. 

CASTELNUOVO, Enrico. De que estamos falando quando falamos em história da arte? In:

Retrato e Sociedade na Arte Italiana. Ensaios de história social da arte. São Paulo:

Companhia das Letras, 2006. 

FULLERTON, Mark D. Arte grega. São Paulo: Odysseus, 2002. 

HAUSER, Arnold. História social da arte e literatura. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ARGAN, Giulio Carlo. História da Arte como História da Cidade. São Paulo: Martins Fontes,

2005. 

BAZIN, Germain. História da História da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

PANOFSKY, Erwin. Significado nas Artes Visuais. São Paulo: Perspectiva, 2002. 

LIBRAS (60H)

EMENTA: Noções básicas dos fundamentos lingüísticos da Língua Brasileira de Sinais

(LIBRAS) com vistas à aquisição e desenvolvimento de habilidades básicas expressivas e

receptivas em LIBRAS no âmbito escolar.
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OBJETIVO: Ensinar como se constitui e funciona a LIBRAS, identificando e reconhecendo

aspectos de variação lingüística, reconhecendo a estrutura fonológica, morfológica e

sintática, com objetivo de utilizar a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) em seu contexto de

atuação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BRASIL, Secretaria de Educação Especial. LIBRAS em Contexto. Brasília: SEESP, 1998

BRASIL, Secretaria de Educação Especial. Língua Brasileira de Sinais. Brasília: SEESP,

1997

CAPOVILLA, F. C., RAPHAEL, W. D. Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira: O Mundo

do Surdo em Libras. São Paulo, SP: Edusp, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo; 2004

a. v.1. [Sinais das Libras e o universo da educação; e Como avaliar o desenvolvimento da

competência de leitura de palavras (processos de reconhecimento e decodificação) em

escolares surdos do Ensino Fundamental ao Médio].

CAPOVILLA, F.; RAPHAEL, V. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngüe– Língua Brasileira

de Sinais – LIBRAS. (vol. I e II). São Paulo: EDUSP, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

QUADROS, Ronice Muller de. Educação de Surdos – A aquisição da linguagem. Porto

Alegre: Artes Médicas, 1997.

PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Superintendência de Educação.

Departamento de Educação especial. Falando com as Mãos: LIBRAS (Língua Brasileira de

Sinais). Curitiba: SEED/SUED/DEE, 1998.

VASCONCELLOS, Maria. L.B de & QUADROS, Ronice. M. de. Questões Teóricas das

P e s q u i s a s e m L í n g u a d e S i n a i s - 9 º T h e o r e t i c a l I s s u e s I n

SignLanguageResearchConference. Florianópolis. Editora Arara Azul. 2006.

SITES: 

CEFET/SC - NEPES 

http://hendrix.sj.cefetsc.edu.br/%7Enepes/

FENEIS 

http://www.feneis.org.br/page/index.asp

DICIONÁRIO DE LIBRAS 

www.dicionariolibras.com.br

www.acessobrasil.org.br

61

Projeto PPC (0140223)         SEI 9991196202.000010/2019-32 / pg. 63

http://www.acessobrasil.org.br/
http://www.dicionariolibras.com.br/


PERCEPÇÃO MUSICAL I - 80h

EMENTA: Introdução ao sistema de notação musical, incluindo-se suas bases teóricas e o
desenvolvimento das habilidades de leitura cantada à primeira vista (solfejo) e de registro
escrito a partir da audição.

OBJETIVOS: Introduzir os alunos ao sistema ocidental de notação musical; introduzir os
alunos às bases da teoria musical ocidental, incluindo-se a série harmônica, o sistema
temperado, a nomenclatura dos intervalos, as escalas e modos diatônicos e a rítmica por
prolação; desenvolver as habilidades de solfejar e anotar melodias predominantemente
diatônicas; desenvolver as habilidades de solfejar e anotar estruturas rítmicas em
compassos binários, ternários e quaternários tanto simples como compostos.

BILIOGRAFIA BÁSICA

BENWARD, Bruce; KOLOSICK, Timothy. Percepção Musical - Vol. 1 - Prática auditiva para
músicos. Trad. Adriana Moreira. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo / Editora
Unicamp, 2009.
CARR, Maurice; BENWARD, Bruce. Percepção Musical - Vol. 2 - Leitura cantada à primeira
vista. Trad. Adriana Moreira. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo / Editora
Unicamp, 2011.
CIAVATTA, Lucas. O passo: Um passo sobre as bases de ritmo e som. Rio de Janeiro: L.
Ciavatta, 2009.
MED, Bohumil. Teoria da Música. 4a ed. Revista e ampliada. Brasília: Musimed, 1996.

BILIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DALCRO, Aderbal. Percepção Musical: Método de Solfejo Baseado na MPB. Salvador:
Boanova, 1996.
GRAMANI, José Eduardo. Rítmica. 4a Edição. São Paulo: Perspectiva, 2010.

HINDEMITH, Paul. Treinamento Elementar para Músicos . 4a ed. Camargo Guarnieri. trad.
São Paulo: Ricordi Brasileira,1988.
LACERDA, Osvaldo. Curso Preparatório de Solfejo e Ditado Musical. 
MED, Bohumil. Ritmo. 4a ed. Brasília: Musimed, 1986.
_____. Solfejo . 3a ed. Brasília: Musimed, 1986.
PAZ, Hermelinda. O Modalismo na Música Brasileira . Brasília: Musimed, 2002.
POZZOLI. Guia Teórico-Prático para o Ensino do Ditado Musical. I e II partes. São Paulo:
Ridordi Brasileira S.A., 1983.
POZZOLI. Guia Teórico-Prático para o Ensino do Ditado Musical. III e IV partes. São Paulo:
Ridordi Brasileira S.A., 1983.
PRINCE, Adamo. A Arte de Ouvir. Vols. 1 e 2. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 2001.
QUEIROZ, Júlio Bernarldi . Elemtos de rítmica musical. BsAs: Beny Editorial, 1955
SCHAFER, R. Murray. O ouvido pensante. Trad.: Marisa Trench Fonterrada, Magda Gomes
da Silva, Maria Lucia Pascoal. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1991.
SCLIAR, Esther. Elementos de Teoria Musical . São Paulo: Novas Metas, 1985.
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STEVENSON, J. e Porterfield, M. Rhythm and Pitch: An  Integrated Approach to Sight
Singing. New Jersey: Prentice  Hall, 1986.
VILLA-LOBOS, Heitor . Solfejos(1o e 2o vols.) RJ : Irmãos Vitale.
WEDGE, George A. Ear- training and sight-singing. New York: Schirmer Books, 1949.
WILLEMS, Edgar. Solfejo – Curso Elementar. São Paulo: Irmãos Vitale.

TÉCNICA VOCAL I

EMENTA: Estudos sobre respiração e vocalização. Prática de exercícios vocais: respiração
e emissão. Estudo dos fundamentos anatomofisiológicos do aparato fonador.

OBJETIVOS: Desenvolver os recursos vocais para uma correta utilização da voz falada e
cantada.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DINVILLE, Claire. A técnica da voz cantada. Rio de Janeiro: Enelivros, 1993.
KAHLE, Charlotte. Manual Pratico de Técnica Vocal. Porto Alegre: Sulina, 1966.
SCHUNEMANN, Roseli. Particularidades da classificação vocal. Rio de Janeiro: 1988.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CABALLERO, Cristián. Cómo educar la voz hablada y cantada. Mexico: EDAMEX, 1998.
DINVILLE, Claire. A Técnica da Voz Cantada. Rio de Janeiro: Enlivros, 1993.
PERELLÓ, Jorge; CABALLÉ, Montserrat; GUITART, Enrique. Canto-Dicción (Foniatría
estética). Barcelona: Editora Cientifico-Medica, 1982.
STEFANO, Giuseppe Di. El Arte del Canto. Buenos Aires: Javier Vergara Editor S.A., 1991.
VACCAJ, Nicola. Metodo Pratico di Canto Italiano da Camera. Milão (Italia): G. Ricordi & C.
Editori, 1980.
ABEM (Associação Brasileira de Educação Musical). Revista da ABEM. No 1 [1992] a 41
[2018]. ISSN 2358-033X. Florianópolis: UDESC. Acessíveis no endereço:
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/issue/
archive
ANPPOM (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música). OPUS: Revista
da ANPPOM. Vol. 1, no 1 [1989] a Vol. 25, no 1 [2019]. ISSN 1517-7017. [s. l.]: ANPPOM.
Acessíveis no endereço:
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/issue/archive
MÚSICA HODIE. Revista do Programa de Pós-graduação Stricto-Sensu da Escola de
Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Vol. 1, no 1 [2001] a Vol. 18, no 2
[2018]. ISSN 2317-6776. Goiânia: UFG. Acessíveis no endereço:
https://www.revistas.ufg.br/musica/issue/archive

INSTRUMENTO PRINCIPAL – Piano I – 40h

EMENTA: Aprendizado, desenvolvimento e aperfeiçoamento da capacidade técnico-
interpretativa.

OBJETIVOS: Estudo e desenvolvimento de habilidades técnicas e interpretativas; estudo de
repertório da literatura específica de distintos períodos e gêneros; relações entre
consciência corporal e instrumento; processos de construção da realização interpretativa;
estudo estilístico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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AZEVEDO, Cláudio Richerme. A Técnica Pianística: uma Abordagem Científica. São João
da Boa Vista: Air Musical, 1996.
CAMP, MAX W. Developing Piano Performance. A Teaching Philosophy. Chapell Hill,
Hinshaw Music, 1981.
FLETCHER, Leila. Adult Piano Course. Com CD. Vols 1 e 2. São Paulo: Ricordi.
GÁT, József. The Technique of Piano Playing. London, Collet’s, 1980.
KERN, Fred. et al. Adult Piano Method. Lessons, Solos, Technique & Theory. Book 1 e Book
2. Milwaukee, WI - USA: Hal Leonard, 2005.
BURNAM, Edna – Mae. A Dose do Dia. Mini-Livro, 1º - 5º Livro. Rio de Janeiro: Bruno
Quaino Material Cultural LTDA, S/D.
KAPLAN, José Alberto. Teoria da Aprendizagem Pianística. Porto Alegre: Movimento, 1987.
KOCHEVITSKY, George. The Art of Piano Playing: A Cientific Approach. New York: Summy-
Birchard, 1967.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BERRY, Wallace. Musical Structure and Performance. New York: Vail-Ballou, 1989. 
DUNSBY, J. & WHITALL, A. - Music Analysis in Theory and Practice. N. Haven: Yale, 1988.
WILLIAMON, Aaron. Musical excellence: strategies end techniques to enhance performance.
Oxford: Oxford University Press, 2004.
VERHAALEN, Marion. Camargo Guarnieri – expressões de uma vida. São Paulo: EDUSP
FINK, Seymour. Mastering Piano Technique. A Guide For Students, Teachers, And
Performance. Oregon: Amadeus Press, 1997.
NEUHAUS, Heinrich. El arte del Piano. Madrid: Real Madrid, 1987.
PÓVOAS, Maria Bernardete Castelan. Princípio da relação e regulação do impulso-
movimento: possíveis relações com a otimização da ação pianística. Tese (Doutorado em
Música). Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1999.
ROSEN, Charles. El estilo clásico Haydn, Mozart, Beethoven. Madrid: Alianza, 1999.
ROSEN, Charles. Sonata Forms . New York: WW Norton & Co, 1988.
 

INSTRUMENTO PRINCIPAL – Violão I – 80h

EMENTA: Elementos básicos do violão clássico: leitura de partituras, performance e
digitação.

OBJETIVOS: Aplicação de teoria musical básica: localização de notas, coordenação rítmica,
andamento, compassos e claves; Digitação: elementos básicos de utilização de dedos e
cordas; Performance: coordenação motora entre mão direita e esquerda, processo de
preparação de peças simples, memorização e apresentação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CARLEVARO, Abel. Escuela de la Guitarra: exposición de la teoria instrumental. Buenos
Aires: Barry Editorial, 1978.
NORTON, Dudeque. História do Violão. Curitiba: editora UFPR, 1994.
PINTO, Henrique. Iniciação ao violão: princípios básicos e elementares para principiantes.
São Paulo: Ricordi, 1978.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BROUWER, Leo. Études Simples (Estudios Sencillos): pour guitare, 1 a série (n o 1 à 5).
Paris: Max Eschig, 1972.
NOAD, Frederick M. Solo Guitar Playing. [S.l.]: Schirmer Books, 1968.
PARKENING, Christopher. The Christopher Parkening Guitar Method - Volume 1: Guitar
Technique. Revised. [S.l.]: Hal Leonard Corporation, 1997.
SHEARER, Aaron. Mel Bay Learning the Classic Guitar: Part 1. [S.l.]: Mel Bay Publications,
Inc., 1990.
______. Mel Bay Presents: Aaron Shearer: Learning the Classic Guitar, Part 2. [S.l.]: Mel
Bay Publications, Inc., 1990.
______. Mel Bay Aaron Shearer Learning the Classic Guitar, part 3 (Book & CD) . Revised.
[S.l.]: Mel Bay Publications, Inc., 1995.

INSTRUMENTO PRINCIPAL – Canto I – 40h

EMENTA: Aprendizado, desenvolvimento e aperfeiçoamento da capacidade técnico-
interpretativa.

OBJETIVOS: Estudo e desenvolvimento de habilidades técnicas e interpretativas; estudo de
repertório da literatura específica de distintos períodos e gêneros; relações entre
consciência corporal e instrumento; processos de construção da realização interpretativa;
estudo estilístico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BEHLAU, Mara. Higiene vocal para o canto coral. Rio de Janeiro: Revinter, 1997.
CABALLERO, Cristián. Cómo educar la voz hablada y cantada. Mexico: EDAMEX, 1998.
DINVILLE, Claire. A tecnica da voz cantada. Rio de Janeiro: Enelivros, 1993.
KAHLE, Charlotte. Manual Pratico de Técnica Vocal. Porto Alegre: Sulina, 1966.
PERELLÓ, Jorge; CABALLÉ, Montserrat; GUITART, Enrique. Canto-Dicción (Foniatría
estética). Barcelona: Editora Cientifico-Medica, 1982.
VACCAJ, Nicola. Metodo Pratico di Canto Italiano da Camera. Milão (Italia): G. Ricordi & C.
Editori, 1980.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BELLOCHIO, Claudia Ribeiro. O canto coral como mediação ao desenvolvimento sócio-
cognitivo da criança em idade escolar. Santa Maria, 1994. 260 f. Dissertação (mestrado em
educação) - Universidade Federal de Santa Maria.
CONCONE, Giuseppe. 50 Lezioni di Canto op.9. Milão (Italia): Casa Ricordi (Italia), 1996
GALLO, J.A.; GRAETZER, G.; NARDI, H.; RUSSO, A. El Director de coro. Buenos Aires:
Ricordi, 1979.
GARRETSON, Robert L. Conducting choral music. New Jersey: Prentice Hall, 1993.
GRAETZER, Guillermo. Antologia coral. Buenos Aires: Ricordi, s.d.
KERMAN, Joseph, 1924, A opera como drama/Rio de Janeiro Jorge Zahar 1990.
PANOFKA, E. 24 Vocalizaciones op. 81. Buenos Aires: Ricordi Americana, S/D
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REGIDOR, Ramon Arribas. Temas del Canto (El Aparato De Fonacion). Madrid: Real
Musical, 1989.
SCHUNEMANN, Roseli. Particularidades da classificação vocal. Rio de Janeiro: 1988.
STEFANO, Giuseppe Di. El Arte del Canto. Buenos Aires: Javier Vergara Editor S.A., 1991.
ZANDER, Oscar. Regência coral. Porto Alegre: Editora Movimento, 1979.

INSTRUMENTO PRINCIPAL – Contrabaixo I

Ementa: principais compositores para execução no contrabaixo na Música Erudita e Popular.
Postura, articulação. Exercícios técnicos para o desenvolvimento da agilidade e sonoridade.
Vibrato. Escala e Arpejos.

Objetivos: melhorar aspectos relativos à performance no contrabaixo através da preparação
técnica envolvendo aspectos físicos, cognitivos e psicológicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BILLÉ, Isaia. 21 Pequenos Estudos. Ed. Ricordi.
DOURADO, Henrique Autran. O Arco dos Instrumentos Musicais. (1999).
ROLLEZ, Jean Marc. Método para contrabaixo (escalas), vol. 2 - Ed. Gerard Billaudot.
SIMANDL, Franz. Método para Contrabaixo, 2º vol. - Ed. International Music Co.
SLAMA, Anton. 66 Estudos.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GANNET, D Warm Phases Exercises. Houston, Texas. Apostila sem publicação apresentada
na International Society os Bassists Convention na Rice University, Junho, 1997.
REID, The Envolving Bassist. New Jersey: International Edition.
VANCE, G. Progressive Repertoire for Double Bass.Carl Fisher: New York, 2000.
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2 – FASE

HISTÓRIA DA ARTE II (80H)

EMENTA: Análise do repertório artístico do Barroco ao século XIX, temas principais e

enfoques metodológicos pertinentes aos limites cronológicos da disciplina. A tradição, sua

contestação e transplante dos modelos artísticos europeus para a América, enfatizando sua

relação com a arte brasileira. 

OBJETIVO:Realizar um estudo crítico do amplo arco temporal e geográfico abordado,

demonstrando a diversidade de abordagens e metodologias utilizadas pelas diversas

vertentes da teoria, da história e da crítica de arte. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna: do iluminismo aos movimentos contemporâneos. São

Paulo: Companhia das Letras, 2006.

ARGAN, Giulio Carlo. História da Arte Italiana. Vols. 2 e 3. São Paulo: Cosac e Naify, 2004.

BURY, John. Arquitetura e arte no Brasil colonial. São Paulo: Nobel, 1991

GOMBRICH, Ernst Hans. A história da arte. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

GOUVÊA, Fernando da Cruz. Maurício de Nassau e o Brasil Holandês. Editora Universitária

UFPE, 1998. 

OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro. Rococó religioso no Brasil e seus antecedentes

europeus. Cosac Naify, 2003.

ZANINI, Walter (Org.) História geral da arte no Brasil. São Paulo: Walter Moreira Salles,

1983.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ARAÚJO, Emanuel (curador). O Universo Mágico do Barroco Brasileiro. Catálogo de

exposição. São Paulo: SESI, 1998.

CLARK, T.J. A pintura da vida moderna: Paris na arte de Manet de seus seguidores. São

Paulo: Cia das Letras, 2004. 

COELHO, Beatriz. Devoção e arte: imaginária religiosa em Minas Gerais. EDUSP, 2005.

FRASCINA, Francis [et  alii]. Modernidade e modernismo: a pintura francesa no século XIX.

São Paulo: Cosac &Naify, 1998. 

HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

HASKELL, Francis. Mecenas e pintores: arte e sociedade na Itália Barroca. São Paulo:

Edusp, 1997. 

FRIEDLAENDER, W..De David a Delacroix. São Paulo: Cosac &Naify, 2001. 
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NOGUEIRA, Antonio Gilberto Ramos. Por um inventário dos sentidos: Mário de Andrade e a

concepção de patrimônio e inventário. São Paulo: Hucitec, 2005

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO (60H)

EMENTA: Psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento (em seus aspectos ligados à

educação), com ênfase na relação ensino-aprendizagem conforme teorias da psicologia. O

desenvolvimento da linguagem.

OBJETIVO: Discutir, refletir e questionar sobre a produção histórica das concepções

subjacentes às abordagens do desenvolvimento humano, seus aspectos políticos e

psicossociais associados aos fenômenos ligados à aprendizagem humana. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

NEWCOMBE, Nora. Desenvolvimento Infantil. Abordagem de Mussen. Porto Alegre, Artmed,

1999.

PIAGET, Jean. A formação do símbolo na criança. Imitação, jogo e sonho, imagem e

representação. Rio de Janeiro: Guanabara e Koogan, 1973.

NEWCOMBE, Nora. Desenvolvimento Infantil. Abordagem de Mussen. Porto Alegre: Artmed,

1999.

PIAGET, Jean. A formação do símbolo na criança. Imitação, jogo e sonho, imagem e

representação. Rio de Janeiro: Guanabara e Koogan, 1973.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ROGERS, Carl R. Tornar-se pessoa. São Paulo: Martins Fontes, 1987.

TYSON, Phyllis. TYSON, Robert. Teorias psicanalíticas do desenvolvimento. Uma

integração. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.

PERCEPÇÃO MUSICAL II - 80h

EMENTA: Aprofundamento das habilidades de leitura cantada à primeira vista (solfejo) e de
registro escrito a partir da audição, com inclusão de aspectos harmônicos e estudo de bases
morfológicas da harmonia ocidental.

OBJETIVOS: Aprofundar o conhecimento dos alunos sobre as bases morfológicas da
música ocidental, incluindo-se a construção de acordes, as fórmulas cadenciais típicas e as
fórmulas convencionais de tratamento de dissonâncias; introduzir os alunos a morfologias
musicais não ocidentais, incluindo-se modos não-diatônicos e rítmicas aditivas; aprofundar
as habilidades de solfejo e ditado incluindo-se melodias não diatônicas, estruturas métricas
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mistas ou irregulares e quiálteras; apreciação de timbres de instrumentos individuais;
identificação de tríades, tétrades e fórmulas cadenciais.

BILIOGRAFIA BÁSICA

BENWARD, Bruce; KOLOSICK, Timothy. Percepção Musical - Vol. 1 - Prática auditiva para
músicos. Trad. Adriana Moreira. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo / Editora
Unicamp, 2009.
CARR, Maurice; BENWARD, Bruce. Percepção Musical - Vol. 2 - Leitura cantada à primeira
vista. Trad. Adriana Moreira. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo / Editora
Unicamp, 2011.
GRAMANI, José Eduardo. Rítmica. 4a Edição. São Paulo : Perspectiva, 2010.

BILIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CIAVATTA, Lucas. O passo: Um passo sobre as bases de ritmo e som. Rio de Janeiro: L.
Ciavatta, 2009.
DALCRO, Aderbal. Percepção Musical: Método de Solfejo Baseado na MPB. Salvador:
Boanova, 1996.
HINDEMITH, Paul. Treinamento Elementar para Músicos . 4a ed. Camargo Guarnieri. trad.
São Paulo: Ricordi Brasileira,1988.
LACERDA, Osvaldo. Curso Preparatório de Solfejo e Ditado Musical.
MED, Bohumil. Ritmo. 4a ed. Brasília: Musimed, 1986.
_____. Solfejo . 3a ed. Brasília: Musimed, 1986.
_____. Teoria da Música. 4a ed. Revista e ampliada. Brasília: Musimed, 1996.
PAZ, Hermelinda. O Modalismo na Música Brasileira . Brasília: Musimed, 2002.
POZZOLI. Guia Teórico-Prático para o Ensino do Ditado Musical. I e II partes. São Paulo:
Ridordi Brasileira S.A., 1983.
POZZOLI. Guia Teórico-Prático para o Ensino do Ditado Musical. III e IV partes. São Paulo:
Ridordi Brasileira S.A., 1983.
PRINCE, Adamo. A Arte de Ouvir. Vols. 1 e 2. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 2001.
QUEIROZ, Júlio Bernarldi . Elemtos de rítmica musical. BsAs: Beny Editorial, 1955
SCHAFER, R. Murray. O ouvido pensante. Trad.: Marisa Trench Fonterrada, Magda Gomes
da Silva, Maria Lucia Pascoal. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1991.
SCLIAR, Esther. Elementos de Teoria Musical . São Paulo: Novas Metas, 1985.
STEVENSON, J. e Porterfield, M. Rhythm and Pitch: An  Integrated Approach to Sight
Singing. New Jersey: Prentice  Hall, 1986.
VILLA-LOBOS, Heitor . Solfejos(1o e 2o vols.) RJ : Irmãos Vitale.
WEDGE, George A. Ear- training and sight-singing. New York: Schirmer Books, 1949.
WILLEMS, Edgar. Solfejo – Curso Elementar. São Paulo: Irmãos Vitale.

TÉCNICA VOCAL II

EMENTA: Estudos sobre respiração e vocalização. Prática de exercícios vocais: respiração
e emissão. Estudo dos fundamentos anatomofisiológicos do aparato fonador.

OBJETIVOS: Desenvolver os recursos vocais para uma correta utilização da voz falada e
cantada.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DINVILLE, Claire. A técnica da voz cantada. Rio de Janeiro: Enelivros, 1993.
KAHLE, Charlotte. Manual Pratico de Técnica Vocal. Porto Alegre: Sulina, 1966.
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SCHUNEMANN, Roseli. Particularidades da classificação vocal. Rio de Janeiro: 1988.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CABALLERO, Cristián. Cómo educar la voz hablada y cantada. Mexico: EDAMEX, 1998.
DINVILLE, Claire. A Técnica da Voz Cantada. Rio de Janeiro: Enlivros, 1993.
PERELLÓ, Jorge; CABALLÉ, Montserrat; GUITART, Enrique. Canto-Dicción (Foniatría
estética). Barcelona: Editora Cientifico-Medica, 1982.
STEFANO, Giuseppe Di. El Arte del Canto. Buenos Aires: Javier Vergara Editor S.A., 1991.
VACCAJ, Nicola. Metodo Pratico di Canto Italiano da Camera. Milão (Italia): G. Ricordi & C.
Editori, 1980.
ABEM (Associação Brasileira de Educação Musical). Revista da ABEM. No 1 [1992] a 41
[2018]. ISSN 2358-033X. Florianópolis: UDESC. Acessíveis no endereço:
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/issue/
archive
ANPPOM (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música). OPUS: Revista
da ANPPOM. Vol. 1, no 1 [1989] a Vol. 25, no 1 [2019]. ISSN 1517-7017. [s. l.]: ANPPOM.
Acessíveis no endereço:
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/issue/archive
MÚSICA HODIE. Revista do Programa de Pós-graduação Stricto-Sensu da Escola de
Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Vol. 1, no 1 [2001] a Vol. 18, no 2
[2018]. ISSN 2317-6776. Goiânia: UFG. Acessíveis no endereço:
https://www.revistas.ufg.br/musica/issue/archive

INSTRUMENTO PRINCIPAL – Piano II – 40h

EMENTA: Aprendizado, desenvolvimento e aperfeiçoamento da capacidade técnico-
interpretativa.

OBJETIVOS: Estudo e desenvolvimento de habilidades técnicas e interpretativas; estudo de
repertório da literatura específica de distintos períodos e gêneros; relações entre
consciência corporal e instrumento; processos de construção da realização interpretativa;
estudo estilístico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AZEVEDO, Cláudio Richerme. A Técnica Pianística: uma Abordagem Científica. São João
da Boa Vista: Air Musical, 1996.
CAMP, MAX W. Developing Piano Performance. A Teaching Philosophy. Chapell Hill,
Hinshaw Music, 1981.
FLETCHER, Leila. Adult Piano Course. Com CD. Vols 1 e 2. São Paulo: Ricordi.
GÁT, József. The Technique of Piano Playing. London, Collet’s, 1980.
KERN, Fred. et al. Adult Piano Method. Lessons, Solos, Technique & Theory. Book 1 e Book
2. Milwaukee, WI - USA: Hal Leonard, 2005.
BURNAM, Edna – Mae. A Dose do Dia. Mini-Livro, 1º - 5º Livro. Rio de Janeiro: Bruno
Quaino Material Cultural LTDA, S/D.
KAPLAN, José Alberto. Teoria da Aprendizagem Pianística. Porto Alegre: Movimento, 1987.
KOCHEVITSKY, George. The Art of Piano Playing: A Cientific Approach. New York: Summy-
Birchard, 1967.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BERRY, Wallace. Musical Structure and Performance. New York: Vail-Ballou, 1989. 
DUNSBY, J. & WHITALL, A. - Music Analysis in Theory and Practice. N. Haven: Yale, 1988.
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WILLIAMON, Aaron. Musical excellence: strategies end techniques to enhance performance.
Oxford: Oxford University Press, 2004.
VERHAALEN, Marion. Camargo Guarnieri – expressões de uma vida. São Paulo: EDUSP
FINK, Seymour. Mastering Piano Technique. A Guide For Students, Teachers, And
Performance. Oregon: Amadeus Press, 1997.
NEUHAUS, Heinrich. El arte del Piano. Madrid: Real Madrid, 1987.
PÓVOAS, Maria Bernardete Castelan. Princípio da relação e regulação do impulso-
movimento: possíveis relações com a otimização da ação pianística. Tese (Doutorado em
Música). Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1999.
ROSEN, Charles. El estilo clásico Haydn, Mozart, Beethoven. Madrid: Alianza, 1999.
ROSEN, Charles. Sonata Forms . New York: WW Norton & Co, 1988. 

INSTRUMENTO PRINCIPAL – Violão II – 80h

EMENTA: Elementos básicos do violão clássico: digitação, elementos estilísticos e
performance.

OBJETIVOS: Digitação: elementos básicos de utilização de dedos e cordas, bem como
elaboração de digitação própria; Elementos estilísticos: informações básicas sobre períodos,
compositores e estilos musicais; Performance: técnica de mão direita e esquerda, processo
de preparação de peças simples, memorização e apresentação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CARLEVARO, Abel. Escuela de la Guitarra: exposición de la teoria instrumental. Buenos
Aires: Barry Editorial, 1978.
NORTON, Dudeque. História do Violão. Curitiba: editora UFPR, 1994.
PINTO, Henrique. Iniciação ao violão: princípios básicos e elementares para principiantes.
São Paulo: Ricordi, 1978.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BROUWER, Leo. Études Simples (Estudios Sencillos): pour guitare, 1 a série (n o 1 à 5).
Paris: Max Eschig, 1972.
NOAD, Frederick M. Solo Guitar Playing. [S.l.]: Schirmer Books, 1968.
PARKENING, Christopher. The Christopher Parkening Guitar Method - Volume 1: Guitar
Technique. Revised. [S.l.]: Hal Leonard Corporation, 1997.
SHEARER, Aaron. Mel Bay Learning the Classic Guitar: Part 1. [S.l.]: Mel Bay Publications,
Inc., 1990.
______. Mel Bay Presents: Aaron Shearer: Learning the Classic Guitar, Part 2. [S.l.]: Mel
Bay Publications, Inc., 1990.
______. Mel Bay Aaron Shearer Learning the Classic Guitar, part 3 (Book & CD) . Revised.
[S.l.]: Mel Bay Publications, Inc., 1995.

INSTRUMENTO PRINCIPAL – Canto II – 80h
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EMENTA: Aprendizado, desenvolvimento e aperfeiçoamento da capacidade técnico-
interpretativa.

OBJETIVOS: Estudo e desenvolvimento de habilidades técnicas e interpretativas; estudo de
repertório da literatura específica de distintos períodos e gêneros; relações entre
consciência corporal e instrumento; processos de construção da realização interpretativa;
estudo estilístico

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BEHLAU, Mara. Higiene vocal para o canto coral. Rio de Janeiro: Revinter, 1997.
CABALLERO, Cristián. Cómo educar la voz hablada y cantada. Mexico: EDAMEX, 1998.
DINVILLE, Claire. A tecnica da voz cantada. Rio de Janeiro: Enelivros, 1993.
KAHLE, Charlotte. Manual Pratico de Técnica Vocal. Porto Alegre: Sulina, 1966.
PERELLÓ, Jorge; CABALLÉ, Montserrat; GUITART, Enrique. Canto-Dicción (Foniatría
estética). Barcelona: Editora Cientifico-Medica, 1982.
VACCAJ, Nicola. Metodo Pratico di Canto Italiano da Camera. Milão (Italia): G. Ricordi & C.
Editori, 1980.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BELLOCHIO, Claudia Ribeiro. O canto coral como mediação ao desenvolvimento sócio-
cognitivo da criança em idade escolar. Santa Maria, 1994. 260 f. Dissertação (mestrado em
educação) - Universidade Federal de Santa Maria.
CONCONE, Giuseppe. 50 Lezioni di Canto op.9. Milão (Italia): Casa Ricordi (Italia), 1996
GALLO, J.A.; GRAETZER, G.; NARDI, H.; RUSSO, A. El Director de coro. Buenos Aires:
Ricordi, 1979.
GARRETSON, Robert L. Conducting choral music. New Jersey: Prentice Hall, 1993.
GRAETZER, Guillermo. Antologia coral. Buenos Aires: Ricordi, s.d.
KERMAN, Joseph, 1924, A opera como drama/Rio de Janeiro Jorge Zahar 1990.
PANOFKA, E. 24 Vocalizaciones op. 81. Buenos Aires: Ricordi Americana, S/D
REGIDOR, Ramon Arribas. Temas del Canto (El Aparato De Fonacion). Madrid: Real
Musical, 1989.
SCHUNEMANN, Roseli. Particularidades da classificação vocal. Rio de Janeiro: 1988.
STEFANO, Giuseppe Di. El Arte del Canto. Buenos Aires: Javier Vergara Editor S.A., 1991.
ZANDER, Oscar. Regência coral. Porto Alegre: Editora Movimento, 1979.

INSTRUMENTO PRINCIPAL – Contrabaixo II – 80h

Ementa: principais compositores para execução no contrabaixo na Música Erudita e Popular.
Postura, articulação. Exercícios técnicos para o desenvolvimento da agilidade e sonoridade.
Vibrato. Escala e Arpejos.

Objetivos: melhorar aspectos relativos à performance no contrabaixo através da preparação
técnica envolvendo aspectos físicos, cognitivos e psicológicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BILLÉ, Isaia. 21 Pequenos Estudos. Ed. Ricordi.
DOURADO, Henrique Autran. O Arco dos Instrumentos Musicais. (1999).
ROLLEZ, Jean Marc. Método para contrabaixo (escalas), vol. 2 - Ed. Gerard Billaudot.
SIMANDL, Franz. Método para Contrabaixo, 2º vol. - Ed. International Music Co.
SLAMA, Anton. 66 Estudos.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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GANNET, D Warm Phases Exercises. Houston, Texas. Apostila sem publicação apresentada
na International Society os Bassists Convention na Rice University, Junho, 1997.
REID, The Envolving Bassist. New Jersey: International Edition.
VANCE, G. Progressive Repertoire for Double Bass.Carl Fisher: New York, 2000.
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3 Fase

DIDÁTICA (60H)

EMENTA: Conceituação, pressupostos teóricos e contextualização da didática a partir de

uma visão multi- e interdisciplinar de análise do processo de ensino-aprendizagem e da

prática pedagógica no cotidiano escolar, abordando ainda planejamento de ensino, a prática

escolar e suas etapas, sistemas de avaliação, gestão escolar democrática e relação

educação e sociedade.

OBJETIVO: Refletir, analisar e compreender concepções referentes à educação e a

formação do educador, o papel sócio-político da educação e suas diversas relações bem

como, os elementos que constituem a organização do processo de ensino e aprendizagem

(planejamento, ensino, avaliação, significados e práticas).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

HERNANDEZ, Fernando. Cultura Visual, mudança educativa e projeto de trabalho. Porto

Alegre: ArtMed. 2000.

LIBANIO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1990

MARTINS, José de Prado. Didática Geral: fundamentos, planejamento, metodologia e

avaliação. São Paulo: Atlas, 1988.

SILVA, Tomaz Tadeu. O currículo como fetiche. Belo Horizonte: Autentica, 2001.

SAVIANI, D. Educação: do senso comum à consciência filosófica. Campinas, São Paulo:

Autores Associados, 2002.

VASCONCELLOS, C. Planejamento: Projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-

pedagógico – elementos metodológicos para elaboração e realização. São Paulo:

Liberdade, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

CANDAU, V.M. (org.) A didática em questão. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1985.

CANDAU, Vera. A didática em questão. Rio de Janeiro: Vozes, 1984.

ENRICONE, Délcio. (org.). Planejamento de ensino e avaliação. Porto Alegre: Sagra,1982.

METODOLOGIA (60H) 

EMENTA: Discussão dos aspectos teóricos e realização de trabalhos práticos sobre método

científico, técnicas de pesquisa, pesquisa científica, normas da ABNT, a linguagem científica,

monografias, dissertação e tese, artigos, relatórios, realização de projetos e método

científico aplicado ao campo da pesquisa da arte.
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OBJETIVO: Conhecer os princípios fundamentais da metodologia e da pesquisa científica

com o objetivo de aprender a redigir trabalhos aplicando a metodologia científica, cujas

especificações serão cobradas durante o curso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Pesquisa participante. São Paulo: Civilização Brasileira,

1983.

REY, Sandra. Da prática à teoria: três instâncias metodológicas sobre a pesquisa em artes

visuais. Porto Arte: Porto Alegre: Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais-UFRGS,

n.13, v.7, 1996.

ZAMBINI, Sílvio. A Pesquisa em Arte: um paralelo entre Arte e Ciência. Campinas, Autores

Associados, 1998.

SITE: www.abnt.org.br/

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Repensando a pesquisa participante. São Paulo: Civilização

Brasileira, 1994.

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo, Cortez. 2002 

MÁTTAR NETO, J. A. Metodologia científica na era da informática, São Paulo: Saraiva,

2003.

MIRANDA, José Luís Carneiro de e Heloísa Rios Gusmão. Os caminhos do trabalho

científico: orientação para não perder o rumo. Rio de Janeiro: Briquet de Lemos/Livros,

2003. 

HISTÓRIA DA MÚSICA I – 80h

EMENTA: Estudo da música Ocidental canônica com ênfase na Idade Média, Renascimento
e Barroco.

OBJETIVOS: Domínio dos marcos temporais dos períodos citados; Estudo das formas e
teorias empregadas; Compreensão auditiva da produção em questão.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BENNETT, Roy. Uma Breve História da Música. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1986.
GROUT, Donald J.; PALISCA, Claude. História da Música Ocidental. Lisboa: Gradiva, 1994.
FRAGA, Fernando; MATAMORO, Blas. A Ópera. [S.l.]: Editora Angra, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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BAUR, John. Music theory through literature. Vol. 1. New Jersey: Prentice Hall, 1985.
LORD, Suzanne. Music in the Middle Ages: A Reference Guide. [S.l.]: Greenwood, 2008.
TARUSKIN, Richard. The Oxford History of Western Music. New York: Oxford University
Press, 2005.
ULTAN, Lloyd. Music Theory: Problems and Practices in the Middle Ages and Renaissance .
[S.l.]: Univ of Minnesota Pr, 1978.
YUDKIN, Jeremy. Music in medieval Europe. [S.l.]: Prentice Hall, 1989.

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO MUSICAL – 80h

EMENTA: Abordagem histórica e crítica dos princípios filosóficos e pedagógicos da
educação musical; panorama sobre as diferentes abordagens à educação musical e à sua
relevância no contexto escolar, na promoção da sociabilização e valorização das diferenças
e na promoção da dignidade humana.

OBJETIVO: Compreender as diferentes funções da música na prática pedagógica;
contextualizar a educação musical desde a antiguidade até os dias atuais; identificar as
modalidades da experiência musical (composição, apreciação e performance); conhecer o
processo de aprendizagem musical; contextualizar diferentes propostas em educação
musical.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CONDE, Cecília. Significado e Funções da Música do Povo na Educação. Projeto de
Pesquisa: INEPE, 1976/ 1978
DALCROZE, J. Le Rythime,la Musique et l’Éducation. Lausanne
HENTSCHKE, Liane; DEL BEN, Luciana. (Org.). Ensino de Música: propostas para pensar e
agir em sala de aula. São Paulo: Moderna, 2003. p. 176- 189. 
FONTERRADA, Marisa, Tramas e Fios: um ensaio sobre música e educação. São Paulo:
Editora Unesp, 2003.
PAZ, Ermelinda. Pedagogia Musical Brasileira no século XX. Brasília: Musimed, 2000. 
SANTOS, Regina Márcia Simão. A natureza da aprendizagem musical e suas implicações
curriculares - análise comparativa de quatro métodos. In: Fundamentos da Educação
Musical 2. ABEM, 1994. 
SWANWICK, Keith. Ensinando música musicalmente. São Paulo: Moderna, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CHOKSY, Lois; Abramson, Robert; et. al. Teaching Music in the twentieth century. New
Jersey: Prentice Hall, 1986. 
GERLING, Fredi. "Suzuki: o 'método' e o 'mito'." In:Em Pauta, v.1, n.1. Porto Alegre: Revista
do Curso de Pós-Graduação -Mestrado em Música da UFRGS, 1989. Pp.47-56. 
HARGREAVES, David. The Developmental Psychology of Music. London: Cambridge
University Press, 1986. 
HENTSCHKE, Liane. (Org.) Educação musical em países de língua neolatinas. Porto Alegra,
Ed. da Universidade, 2000. p.47-64. 
HOFFER, Charles. Introduction to Music Education. Belmont, California: A Division of
Wadsworth, 1993. 
GAGNARD, Madeleine . L’Innitiation Musicale des Jeune . Tournai:Castermen Pocha, 1971
GAINZA, Violeta . La Iniciacion Musical del Niño . Buenos Aires :Ricordi, 1964
______________ . Estudos Psicomusicales . Buenos Aires: Paidos
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NEVES, José Maria . Música Contemporânea Brasileira. Rio de Janeiro: Ricordi : 1981
PAYTNER, John . Sound and Silence . London :Universal
PORCHER, Louis . Educação Artística : Luxo ou Necessidade? . São Paulo : Summus ,
1982
SCHAFER, Murray . El compositor en sala de aula . Buenos Aires:Paidos
________________ . Limpiexa del oido . Buenos Aires : Paidos
WILLIEMS, Edgar . El Ritmo Musical . Buenos Aires : Eudeba Editorial Universitária 
_______________ . Las bases psicológicas de la Educacion Musical. Buenos Aires :
Eudeba Editorial Universitária de BsAs, 1969
LABUTA, Joseph e Smith, Deborah. Music Education. Historical Contexts and Perspectives.
New Jersey: Prentice Hall, 1997. 
MATEIRO, Teresa do Novo. Programas Curriculares de Educação Musical (análise
comparativa; resumo crítico). In: Aplicação do currículo de Música - ALLI, um estudo
longitudinal com duas turmas de 1ª série do 1 graus. Porto Alegre,: PGMúsica (dissertação
de mestrado) p. 45-63.
ABEM (Associação Brasileira de Educação Musical). Revista da ABEM. No 1 [1992] a 41
[2018]. ISSN 2358-033X. Florianópolis: UDESC. Acessíveis no endereço:
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/issue/
archive
ANPPOM (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música). OPUS: Revista
da ANPPOM. Vol. 1, no 1 [1989] a Vol. 25, no 1 [2019]. ISSN 1517-7017. [s. l.]: ANPPOM.
Acessíveis no endereço:
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/issue/archive
MÚSICA HODIE. Revista do Programa de Pós-graduação Stricto-Sensu da Escola de
Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Vol. 1, no 1 [2001] a Vol. 18, no 2
[2018]. ISSN 2317-6776. Goiânia: UFG. Acessíveis no endereço:
https://www.revistas.ufg.br/musica/issue/archive

INSTRUMENTO COMPLEMENTAR – Piano I – 80h

EMENTA: Aprendizado, desenvolvimento e aperfeiçoamento da capacidade técnico-
interpretativa.

OBJETIVOS: Estudo e desenvolvimento de habilidades técnicas e interpretativas; estudo de
repertório da literatura específica de distintos períodos e gêneros; relações entre
consciência corporal e instrumento; processos de construção da realização interpretativa;
estudo estilístico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AZEVEDO, Cláudio Richerme. A Técnica Pianística: uma Abordagem Científica. São João
da Boa Vista: Air Musical, 1996.
CAMP, MAX W. Developing Piano Performance. A Teaching Philosophy. Chapell Hill,
Hinshaw Music, 1981.
FLETCHER, Leila. Adult Piano Course. Com CD. Vols 1 e 2. São Paulo: Ricordi.
GÁT, József. The Technique of Piano Playing. London, Collet’s, 1980.
KERN, Fred. et al. Adult Piano Method. Lessons, Solos, Technique & Theory. Book 1 e Book
2. Milwaukee, WI - USA: Hal Leonard, 2005.
BURNAM, Edna – Mae. A Dose do Dia. Mini-Livro, 1º - 5º Livro. Rio de Janeiro: Bruno
Quaino Material Cultural LTDA, S/D.
KAPLAN, José Alberto. Teoria da Aprendizagem Pianística. Porto Alegre: Movimento, 1987.
KOCHEVITSKY, George. The Art of Piano Playing: A Cientific Approach. New York: Summy-
Birchard, 1967.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BERRY, Wallace. Musical Structure and Performance. New York: Vail-Ballou, 1989. 
DUNSBY, J. & WHITALL, A. - Music Analysis in Theory and Practice. N. Haven: Yale, 1988.
WILLIAMON, Aaron. Musical excellence: strategies end techniques to enhance performance.
Oxford: Oxford University Press, 2004.
VERHAALEN, Marion. Camargo Guarnieri – expressões de uma vida. São Paulo: EDUSP
FINK, Seymour. Mastering Piano Technique. A Guide For Students, Teachers, And
Performance. Oregon: Amadeus Press, 1997.
NEUHAUS, Heinrich. El arte del Piano. Madrid: Real Madrid, 1987.
PÓVOAS, Maria Bernardete Castelan. Princípio da relação e regulação do impulso-
movimento: possíveis relações com a otimização da ação pianística. Tese (Doutorado em
Música). Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1999.
ROSEN, Charles. El estilo clásico Haydn, Mozart, Beethoven. Madrid: Alianza, 1999.
ROSEN, Charles. Sonata Forms . New York: WW Norton & Co, 1988. 
 

INSTRUMENTO COMPLEMENTAR – Violão I – 80h

EMENTA: Elementos básicos do violão clássico: leitura de partituras, performance e
digitação.

OBJETIVOS: Aplicação de teoria musical básica: localização de notas, coordenação rítmica,
andamento, compassos e claves; Digitação: elementos básicos de utilização de dedos e
cordas; Performance: coordenação motora entre mão direita e esquerda, processo de
preparação de peças simples, memorização e apresentação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CARLEVARO, Abel. Escuela de la Guitarra: exposición de la teoria instrumental. Buenos
Aires: Barry Editorial, 1978.
DUDEQUE, Norton. História do Violão. Curitiba: editora UFPR, 1994.
PINTO, Henrique. Iniciação ao violão: princípios básicos e elementares para principiantes.
São Paulo: Ricordi, 1978.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BROUWER, Leo. Études Simples (Estudios Sencillos): pour guitare, 1 a série (n o 1 à 5).
Paris: Max Eschig, 1972.
NOAD, Frederick M. Solo Guitar Playing. [S.l.]: Schirmer Books, 1968.
PARKENING, Christopher. The Christopher Parkening Guitar Method - Volume 1: Guitar
Technique. Revised. [S.l.]: Hal Leonard Corporation, 1997.
SHEARER, Aaron. Mel Bay Learning the Classic Guitar: Part 1. [S.l.]: Mel Bay Publications,
Inc., 1990.
______. Mel Bay Presents: Aaron Shearer: Learning the Classic Guitar, Part 2. [S.l.]: Mel
Bay Publications, Inc., 1990.
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______. Mel Bay Aaron Shearer Learning the Classic Guitar, part 3 (Book & CD) . Revised.
[S.l.]: Mel Bay Publications, Inc., 1995.

INSTRUMENTO COMPLEMENTAR – Canto I – 80h

EMENTA: Aprendizado, desenvolvimento e aperfeiçoamento da capacidade técnico-
interpretativa.

OBJETIVOS: Estudo e desenvolvimento de habilidades técnicas e interpretativas; estudo de
repertório da literatura específica de distintos períodos e gêneros; relações entre
consciência corporal e instrumento; processos de construção da realização interpretativa;
estudo estilístico

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BEHLAU, Mara. Higiene vocal para o canto coral. Rio de Janeiro: Revinter, 1997.
CABALLERO, Cristián. Cómo educar la voz hablada y cantada. Mexico: EDAMEX, 1998.
DINVILLE, Claire. A tecnica da voz cantada. Rio de Janeiro: Enelivros, 1993.
KAHLE, Charlotte. Manual Pratico de Técnica Vocal. Porto Alegre: Sulina, 1966.
PERELLÓ, Jorge; CABALLÉ, Montserrat; GUITART, Enrique. Canto-Dicción (Foniatría
estética). Barcelona: Editora Cientifico-Medica, 1982.
VACCAJ, Nicola. Metodo Pratico di Canto Italiano da Camera. Milão (Italia): G. Ricordi & C.
Editori, 1980.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BELLOCHIO, Claudia Ribeiro. O canto coral como mediação ao desenvolvimento sócio-
cognitivo da criança em idade escolar. Santa Maria, 1994. 260 f. Dissertação (mestrado em
educação) - Universidade Federal de Santa Maria.
CONCONE, Giuseppe. 50 Lezioni di Canto op.9. Milão (Italia): Casa Ricordi (Italia), 1996
GALLO, J.A.; GRAETZER, G.; NARDI, H.; RUSSO, A. El Director de coro. Buenos Aires:
Ricordi, 1979.
GARRETSON, Robert L. Conducting choral music. New Jersey: Prentice Hall, 1993.
GRAETZER, Guillermo. Antologia coral. Buenos Aires: Ricordi, s.d.
KERMAN, Joseph, 1924, A opera como drama/Rio de Janeiro Jorge Zahar 1990.
PANOFKA, E. 24 Vocalizaciones op. 81. Buenos Aires: Ricordi Americana, S/D
REGIDOR, Ramon Arribas. Temas del Canto (El Aparato De Fonacion). Madrid: Real
Musical, 1989.
SCHUNEMANN, Roseli. Particularidades da classificação vocal. Rio de Janeiro: 1988.
STEFANO, Giuseppe Di. El Arte del Canto. Buenos Aires: Javier Vergara Editor S.A., 1991.
ZANDER, Oscar. Regência coral. Porto Alegre: Editora Movimento, 1979.

INSTRUMENTO COMPLEMENTAR – Contrabaixo I – 80h

Ementa: principais compositores para execução no contrabaixo na Música Erudita e Popular.
Postura, articulação. Exercícios técnicos para o desenvolvimento da agilidade e sonoridade.
Vibrato. Escala e Arpejos.

Objetivos: melhorar aspectos relativos à performance no contrabaixo através da preparação
técnica envolvendo aspectos físicos, cognitivos e psicológicos.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BILLÉ, Isaia. 21 Pequenos Estudos. Ed. Ricordi.
DOURADO, Henrique Autran. O Arco dos Instrumentos Musicais. (1999).
ROLLEZ, Jean Marc. Método para contrabaixo (escalas), vol. 2 - Ed. Gerard Billaudot.
SIMANDL, Franz. Método para Contrabaixo, 2º vol. - Ed. International Music Co.
SLAMA, Anton. 66 Estudos.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GANNET, D Warm Phases Exercises. Houston, Texas. Apostila sem publicação apresentada
na International Society os Bassists Convention na Rice University, Junho, 1997.
REID, The Envolving Bassist. New Jersey: International Edition.
VANCE, G. Progressive Repertoire for Double Bass.Carl Fisher: New York, 2000.

80

Projeto PPC (0140223)         SEI 9991196202.000010/2019-32 / pg. 82



4 – FASE

HISTÓRIA E CULTURA INDÍGENA E AFRO-BRASILEIRA (60H)

EMENTA: Reflexões sobre os aspetos caracterizadores da formação cultural brasileira:

história e memória dos povos afro-brasileiros e indígenas. As diversidades culturais

delineadas através das singularidades nas línguas, nas religiões, nos símbolos, nas artes e

nas literaturas. 

OBJETIVO: Contribuir para uma formação reflexiva sobre os elementos que caracterizam a

formação cultural brasileira, visando debater o reconhecimento das matrizes africanas e

indígenas na cultura brasileira.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRASIL. Lei nº. 10.639, de 9 de janeiro de 2003. 

BRASIL. MEC. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, Brasília, SEPPIR/SECAD/INEP, junho

de 2005. 

GADOTTI, M. Diversidade cultural e educação para todos. Rio de Janeiro: Graal, 1992.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação

sociológica. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987.

MÉSZÁROS, István. O século XXI: socialismo ou barbárie? São Paulo: Boitempo Editorial,

2003.

SILVA, Tomaz Tadeu. da. (org.). A produção social da identidade e da diferença. In: ______.

Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.

cap. 2, p. 73 -102.

LEGISLAÇÃO (60H)

EMENTA: Aspectos históricos da legislação educacional, as reformas educacionais no

contexto atual e suas implicações na estrutura, funcionamento do ensino e na organização

do trabalho docente dentro do sistema escolar. 

OBJETIVO: Realizar uma abordagem histórica e crítica da política educacional brasileira por

meio da Legislação, enfatizando o ensino de arte. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRASIL, Ministério da Educação. LEI 9.394/96. (Nova LDB) 

_________LEI 9.424/96 (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

SAVIANI, D. Escola e Democracia.  São Paulo: Cortez, 1984. 

_____.  Da nova LDB ao novo plano nacional de educação: por uma outra política

educacional.   São Paulo: Cortez/Autores Associados, 1998

_____. A nova lei da educação (LDB): trajetória, limites e perspectivas. São Paulo:

Cortez/Autores Associados, 1997

DEMO, Pedro. A nova LDB: ranços e avanços. São Paulo. Cortez. 1997.

FÁVERO, O. A Educação nas Constituições Brasileiras. Campinas-SP: AutoresAssociados,

1996. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros

Curriculares Nacionais: Arte: ensino fundamental. Brasília: MEC / SEF, 1997.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros

curriculares nacionais: ensino médio. Brasília: MEC / SEMTEC, 1999.

BREZINSKI, I. (Org.) LDB interpretada: diversos olhares se entrecruzam. São Paulo: Cortez,

1997. 

LIBÂNEO, J. C.Democratização da Escola Pública. São Paulo: Loyola, 1985. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Curriculares Nacionais – Arte/Secretaria de

Educação Fundamental. RJ: DP&A, 2000.

FILOSOFIA (60H)

EMENTA: O campo de abrangência da disciplina deve ser o das concepções e das teorias

filosóficas acerca da arte.

OBJETIVO:

Contribuir para a formação e o desenvolvimento da capacidade reflexiva do aluno

introduzindo-o ao conhecimento dos modos especulativos peculiares da interrogação

filosófica acerca das imagens artísticas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CHAUI, M. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1998.

DIDI-HUBERMAN, G. O que vemos, o que nos olha. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Editora

34, 1998.
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LACOSTE, J. A filosofia da arte. Trad, Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986

NUNES, Benedito. Introdução à filosofia da arte. 5. ed. São Paulo: Ática, 2005.

SEVERINO, A. J. Filosofia. São Paulo: Cortez, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ABBAGNANO, N. Dicionário de filosofia. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

CHAUI, M. Introdução à história da filosofia: dos pré-socráticos à Aristóteles. São Paulo:

Ática, 1998.

HARRÉ, R. As filosofias da ciência. Lisboa: Edições 70, 1988.

_____. As paixões da ciência: estudos de história das ciências. São Paulo: Letras e Letras,

1991.

MORENTE, M. G. Fundamentos de filosofia I: lições preliminares. 3ª ed. São Paulo: Mestre

Jou, 1967.

JARGER. W. O pensamento filosófico e a descoberta do cosmos. In: Paidéia: a formação do

homem grego. São Paulo Martins Fontes, 1986. 

PASCAL, G. O pensamento de Kant. Petrópolis: Vozes, 1993.

HISTÓRIA DA MÚSICA II – 80h

EMENTA: Estudo da música Ocidental canônica com ênfase no Classicismo, Romantismo e
música do Século XX.

OBJETIVOS: Domínio dos marcos temporais dos períodos citados; Estudo das formas e
teorias empregadas; Compreensão auditiva da produção em questão.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ADRIÁN, Enrique P.; ROBLEDO Ángeles de J. A Música Sinfônica. [S.l.]: Editora Angra,
2002.
BENNETT, Roy. Uma Breve História da Música. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1986.
GROUT, Donald J.; PALISCA, Claude. História da Música Ocidental. Lisboa: Gradiva, 1994.
FRAGA, Fernando; MATAMORO, Blas. A Ópera. [S.l.]: Editora Angra, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BAUR, John. Music Theory Through Literature. Vol. 2. New Jersey: Prentice Hall, 1985.
GRIFFTHS, Paul. A música moderna: Uma História Concisa e Ilustrada de Debussy a
Boulez. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2011.
MENEZES, Flo (Ed.). Música Eletroacústica: Histórias e estéticas. São Paulo: Edusp, 2009.

83

Projeto PPC (0140223)         SEI 9991196202.000010/2019-32 / pg. 85



ROSS, Alex. O Resto é Ruído – Escutando o Século XX. São Paulo: Companhia das
Lestras, 2009.
TARUSKIN, Richard. The Oxford History of Western Music. New York: Oxford University 
Press, 2005.

INSTRUMENTO COMPLEMENTAR – Piano II – 80h

EMENTA: Aprendizado, desenvolvimento e aperfeiçoamento da capacidade técnico-
interpretativa.

OBJETIVOS: Estudo e desenvolvimento de habilidades técnicas e interpretativas; estudo de
repertório da literatura específica de distintos períodos e gêneros; relações entre
consciência corporal e instrumento; processos de construção da realização interpretativa;
estudo estilístico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AZEVEDO, Cláudio Richerme. A Técnica Pianística: uma Abordagem Científica. São João
da Boa Vista: Air Musical, 1996.
CAMP, MAX W. Developing Piano Performance. A Teaching Philosophy. Chapell Hill,
Hinshaw Music, 1981.
FLETCHER, Leila. Adult Piano Course. Com CD. Vols 1 e 2. São Paulo: Ricordi.
GÁT, József. The Technique of Piano Playing. London, Collet’s, 1980.
KERN, Fred. et al. Adult Piano Method. Lessons, Solos, Technique & Theory. Book 1 e Book
2. Milwaukee, WI - USA: Hal Leonard, 2005.
BURNAM, Edna – Mae. A Dose do Dia. Mini-Livro, 1º - 5º Livro. Rio de Janeiro: Bruno
Quaino Material Cultural LTDA, S/D.
KAPLAN, José Alberto. Teoria da Aprendizagem Pianística. Porto Alegre: Movimento, 1987.
KOCHEVITSKY, George. The Art of Piano Playing: A Cientific Approach. New York: Summy-
Birchard, 1967.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BERRY, Wallace. Musical Structure and Performance. New York: Vail-Ballou, 1989. 
DUNSBY, J. & WHITALL, A. - Music Analysis in Theory and Practice. N. Haven: Yale, 1988.
WILLIAMON, Aaron. Musical excellence: strategies end techniques to enhance performance.
Oxford: Oxford University Press, 2004.
VERHAALEN, Marion. Camargo Guarnieri – expressões de uma vida. São Paulo: EDUSP
FINK, Seymour. Mastering Piano Technique. A Guide For Students, Teachers, And
Performance. Oregon: Amadeus Press, 1997.
NEUHAUS, Heinrich. El arte del Piano. Madrid: Real Madrid, 1987.
PÓVOAS, Maria Bernardete Castelan. Princípio da relação e regulação do impulso-
movimento: possíveis relações com a otimização da ação pianística. Tese (Doutorado em
Música). Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1999.
ROSEN, Charles. El estilo clásico Haydn, Mozart, Beethoven. Madrid: Alianza, 1999.
ROSEN, Charles. Sonata Forms . New York: WW Norton & Co, 1988. 

INSTRUMENTO COMPLEMENTAR – Violão II – 80h

EMENTA: Elementos básicos do violão clássico: digitação, elementos estilísticos e
performance.
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OBJETIVOS: Digitação: elementos básicos de utilização de dedos e cordas, bem como
elaboração de digitação própria; Elementos estilísticos: informações básicas sobre períodos,
compositores e estilos musicais; Performance: técnica de mão direita e esquerda, processo
de preparação de peças simples, memorização e apresentação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CARLEVARO, Abel. Escuela de la Guitarra: exposición de la teoria instrumental. Buenos
Aires: Barry Editorial, 1978.
DUDEQUE, Norton,. História do Violão. Curitiba: editora UFPR, 1994.
PINTO, Henrique. Iniciação ao violão: princípios básicos e elementares para principiantes.
São Paulo: Ricordi, 1978.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BROUWER, Leo. Études Simples (Estudios Sencillos): pour guitare, 1 a série (n o 1 à 5).
Paris: Max Eschig, 1972.
NOAD, Frederick M. Solo Guitar Playing. [S.l.]: Schirmer Books, 1968.
PARKENING, Christopher. The Christopher Parkening Guitar Method - Volume 1: Guitar
Technique. Revised. [S.l.]: Hal Leonard Corporation, 1997.
SHEARER, Aaron. Mel Bay Learning the Classic Guitar: Part 1. [S.l.]: Mel Bay Publications,
Inc., 1990.
______. Mel Bay Presents: Aaron Shearer: Learning the Classic Guitar, Part 2. [S.l.]: Mel
Bay Publications, Inc., 1990.
______. Mel Bay Aaron Shearer Learning the Classic Guitar, part 3 (Book & CD) . Revised.
[S.l.]: Mel Bay Publications, Inc., 1995.
RINK, John (ed.) Musical Performance: a guide to understanding. Cambridge University
press, 2002.

INSTRUMENTO COMPLEMENTAR – Canto II – 80h

EMENTA: Aprendizado, desenvolvimento e aperfeiçoamento da capacidade técnico-
interpretativa.

OBJETIVOS: Estudo e desenvolvimento de habilidades técnicas e interpretativas; estudo de
repertório da literatura específica de distintos períodos e gêneros; relações entre
consciência corporal e instrumento; processos de construção da realização interpretativa;
estudo estilístico

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BEHLAU, Mara. Higiene vocal para o canto coral. Rio de Janeiro: Revinter, 1997.
CABALLERO, Cristián. Cómo educar la voz hablada y cantada. Mexico: EDAMEX, 1998.
DINVILLE, Claire. A tecnica da voz cantada. Rio de Janeiro: Enelivros, 1993.
KAHLE, Charlotte. Manual Pratico de Técnica Vocal. Porto Alegre: Sulina, 1966.
PERELLÓ, Jorge; CABALLÉ, Montserrat; GUITART, Enrique. Canto-Dicción (Foniatría
estética). Barcelona: Editora Cientifico-Medica, 1982.
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VACCAJ, Nicola. Metodo Pratico di Canto Italiano da Camera. Milão (Italia): G. Ricordi & C.
Editori, 1980.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BELLOCHIO, Claudia Ribeiro. O canto coral como mediação ao desenvolvimento sócio-
cognitivo da criança em idade escolar. Santa Maria, 1994. 260 f. Dissertação (mestrado em
educação) - Universidade Federal de Santa Maria.
CONCONE, Giuseppe. 50 Lezioni di Canto op.9. Milão (Italia): Casa Ricordi (Italia), 1996
GALLO, J.A.; GRAETZER, G.; NARDI, H.; RUSSO, A. El Director de coro. Buenos Aires:
Ricordi, 1979.
GARRETSON, Robert L. Conducting choral music. New Jersey: Prentice Hall, 1993.
GRAETZER, Guillermo. Antologia coral. Buenos Aires: Ricordi, s.d.
KERMAN, Joseph, 1924, A opera como drama/Rio de Janeiro Jorge Zahar 1990.
PANOFKA, E. 24 Vocalizaciones op. 81. Buenos Aires: Ricordi Americana, S/D
REGIDOR, Ramon Arribas. Temas del Canto (El Aparato De Fonacion). Madrid: Real
Musical, 1989.
SCHUNEMANN, Roseli. Particularidades da classificação vocal. Rio de Janeiro: 1988.
STEFANO, Giuseppe Di. El Arte del Canto. Buenos Aires: Javier Vergara Editor S.A., 1991.
ZANDER, Oscar. Regência coral. Porto Alegre: Editora Movimento, 1979.

INSTRUMENTO COMPLEMENTAR – Contrabaixo II

Ementa: principais compositores para execução no contrabaixo na Música Erudita e Popular.
Postura, articulação. Exercícios técnicos para o desenvolvimento da agilidade e sonoridade.
Vibrato. Escala e Arpejos.

Objetivos: melhorar aspectos relativos à performance no contrabaixo através da preparação
técnica envolvendo aspectos físicos, cognitivos e psicológicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BILLÉ, Isaia. 21 Pequenos Estudos. Ed. Ricordi.
DOURADO, Henrique Autran. O Arco dos Instrumentos Musicais. (1999).
ROLLEZ, Jean Marc. Método para contrabaixo (escalas), vol. 2 - Ed. Gerard Billaudot.
SIMANDL, Franz. Método para Contrabaixo, 2º vol. - Ed. International Music Co.
SLAMA, Anton. 66 Estudos.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GANNET, D Warm Phases Exercises. Houston, Texas. Apostila sem publicação apresentada
na International Society os Bassists Convention na Rice University, Junho, 1997.
REID, The Envolving Bassist. New Jersey: International Edition.
VANCE, G. Progressive Repertoire for Double Bass.Carl Fisher: New York, 2000.
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5 – Fase

ANTROPOLOGIA (60H)

EMENTA: As relações entre arte, cultura e sociedade. As matrizes culturais brasileiras, sob o

enfoque das identidades, e suas inter-relações. A produção antropológica e social no mundo

contemporâneo.

OBJETIVO: Fornecer aos alunos uma introdução à antropologia, e em especial, ao conceito

de cultura, bem como relacionar a disciplina à área de formação e ao cotidiano do aluno de

artes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CANCLINI, Nestor. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São

Paulo: EDUSP,1998.

CANEVACCI, Massimo. Sincretismos: uma exploração das hibridações culturais. São Paulo:

Nobel, 1996.

CASSIRER, Ernest. Ensaio sobre o homem. São Paulo: Martins Fontes. 2001.

CUNHA, Manuela Carneiro – “Critérios de indianidade ou lições de antropofagia” (pg 109 a

113) e “Parecer sobre os critérios de identidade étnica” (pg 113 a 123), in: Antropologia do

Brasil, São Paulo, Brasiliense, 1986. 

DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo: comentários sobre a sociedade do espetáculo.

Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.

DENIS, R.C. – “Design, cultura material e Fetichismo dos objetos” (14-39), in: Arcos. Design,

cultura material e visualidade, Rio de Janeiro. Vol. 1, outubro, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BRANDÃO, RocqueLaraia. Cultura. São Paulo: Brasiliense, 1999.

LIMA, Luiz Costa. (org). Teorias da Cultura de massa. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

GOLDENBERG, Miriam. (Org.). Nu & vestido: Dez antropólogos revelama cultura do corpo 

carioca. Apresentação de David Le Breton. Rio deJaneiro: Record, 2002.

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 10. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 

2005.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I – 100h

EMENTA: Preparação, desenvolvimento e avaliação do trabalho pedagógico na educação
infantil, ensino fundamental e médio, escolas de música e universidade. Observação,
coparticipação e regência. Planejamento de ensino e de aula.
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OBJETIVOS: Formar embasamento teórico e prático acerca do processo ensino-
aprendizagem musical dentro das normas da Didática, para fundamentar a prática
pedagógica dos futuros mestres. Analisar processos pedagógico-musicais nos diversos
contextos e níveis de ensino. Construir propostas pedagógicas em Educação Musical
coerentes com a natureza do conhecimento musical e com a natureza da clientela, em seu
contexto socioeconômico-cultural, dentro das normas de planejamento didático e
promovendo a transversalidade, a vivência estética e a dignidade humana. Avaliar seu
desempenho como aluno-mestre, observando a capacidade de realimentar o processo e
coordená-lo demonstrando iniciativa.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GAINZA,Violeta R. de(editora). Nuevas perspectivas de la educacion musical.Buenos Aires,
Editorial Guadalupe, 1990.
SWANWICK, K. A basis for music education. N-FER, Londres, 1979. 
FERNANDES, José Nunes. Caracterização da didática musical. Debates. Revista do
PPGM/UNIRIO. No. 4. Rio de Janeiro, PPGM/UNIRIO, p.49-74, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BORDENAVE, Juan Díaz; PEREIRA, Adair Martins. Diversos tipos de professores. In:
_____. Estratégias de Ensino-Aprendizagem. 3.ed. Petrópolis, Vozes, 1980, p.65-69. 
BRASIL, Congresso Nacional. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96).
Brasília, Diário Oficial da União, Ano CXXXIV, n.248, de 23 de Dezembro de 1996, p.27.833-
27.841.
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria do Ensino Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais  Arte, 1997 (Ciclos 1 e 2).
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria do Ensino Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais Arte, 1998a (Ciclos 3 e 4).
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria do Ensino Fundamental.
Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil. Brasília, 1998b.
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria do Ensino Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais - Ensino Médio. Brasília: MEC, 1999.
FERACINE, Luiz. A tipologia de professores. In: _____. O professor como agente de
mudança social. São Paulo, EPU,1990, p.35-48.

PRÁTICA INSTRUMENTAL I - 80h

EMENTA: Prática instrumental e/ou vocal em grupo, com base no repertório de música
brasileira ou estrangeira – de diferentes épocas, gêneros, formas e estilos – e em torno de
composições desenvolvidas pelos próprios alunos, em colaboração interdisciplinar com
Harmonia e Morfologia I, ofertada no mesmo semestre.

OBJETIVOS: Propiciar a participação consciente, crítica e criativa na prática de música em
grupo; oportunizar a prática dos principais gêneros de música popular brasileira através de
seus repertórios mais representativos; oportunizar a inclusão de composições e arranjos de
alunos do curso, incentivando-os a dirigir seus trabalhos; incentivar a composição de micro-
canções para ulterior trabalho pedagógico com crianças, com textos imbuídos de
intencionalidade educativa em torno de temas ligados à convivência e sociabilização, ao
meio-ambiente (EA), a aspectos culturais regionais, entre outros.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA e BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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A bibliografia deverá adequar-se ao grupo em questão, sendo adaptada a cada semestre
pelo professor ministrante.

PROCESSOS DE ENSINO EM MÚSICA I – 80h

EMENTA: Estudo sobre a música na Educação Infantil e os métodos para sua inserção
nesse nível da educação, considerando-se documentação do MEC vigente e pertinente ao
tema, autores referenciais e os estágios de desenvolvimento mental próprios à primeira e
segunda infâncias.

OBJETIVOS: Analisar documentação do MEC pertinente à Música na Educação Infantil ou
ao campo de experiência “traços sons, cores e formas”; estudar o desenvolvimento mental
do lactente e da criança em primeira e segunda infâncias, com atenção aos interesses,
afeições e capacidades cognitivas comuns a essas faixas etárias; estudar e praticar
propostas de abordagens e atividades destinadas às faixas etárias em questão e elaboradas
por autores referenciais, incluindo-se, entre outras: brincadeiras musicais, sonorização de
histórias, desenho subjetivo de sons e construção de instrumentos de sucata.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRASIL. Ministério da Educação. Referencial curricular nacional para a educação infantil.
Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRITO, Teca Alencar. Música na Educação Infantil. São Paulo: Ed. Peirópolis, 2003.
MATEIRO, Teresa; ILARI, Beatriz. (Org.). Pedagogias em Educação Musical. Curitiba: Ibpex.
2011.
PIAGET, Jean. Seis Estudos de Psicologia. Trad. Maria Alice Magalhães d’Amorim e Paulo
Sérgio Lima Silva. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

KRIEGER, Elisabeth. Descobrindo a música. Idéias para a sala de aula. 3ª Ed. Porto Alegre:
Editora Sulina, 2012.
PENNA, Maura. Música(s) e seu ensino. 2ª Ed. Porto Alegre: Editora Sulina, 2012.
PONSO, Caroline Cao. Música em diálogo - Ações interdisciplinares na educação infantil. 2ª
Ed. Porto Alegre: Editora Sulina, 2011.
SANTOS, Regina Márcia Simão (org). Música, cultura e educação. 2ª Ed. Porto Alegre:
Editora Sulina, 2012.
SOUZA, Jusamara; MATEIRO, Teresa (org). Práticas de ensinar música. 2ª Ed. Porto
Alegre: Editora Sulina, 2009.
SWANWICK, K. A basis for music education. N-FER, Londres, 1979. 
FERNANDES, José Nunes. Caracterização da didática musical. Debates. Revista do
PPGM/UNIRIO. No. 4. Rio de Janeiro, PPGM/UNIRIO, p.49-74, 2000.
SOUZA, Jusamara (org). Hip Hop - da rua para a escola. 3ª Ed. Porto Alegre: Editora Sulina,
2008.
______________. Palavras que cantam. 2ª Ed. Porto Alegre: Editora Sulina, 2008.
______________. Aprender e ensinar música no cotidiano. 2ª Ed. Porto Alegre: Editora
Sulina, 2012.
SWANWICK, K. Ensinando Música Musicalmente. Trad. Alda Oliveira e Cristina Tourinho.
São Paulo: Moderna, 2003.
BARBOSA, Ana Mae. Educação e Desenvolvimento Cultural e Artístico. Educação &
realidade, Porto alegre, v.2, n.2, p. 9-17, jul/dez, 1995. 
GOLINELI, Rinalda e SANTOS, Wanderley. Arte terapia na Educação Especial. Goiânia,
2002 
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MEDEIROS, Maria de Lourdes Lima de Souza. Educação Sonora e Ensino Musical: Uma
Proposta de Repertório para Crianças. Dissertação de Mestrado em Artes. Campinas:
Unicamp, 1997.
MERIEU, P. Aprender...Sim, mas como? Porto Alegre: Artmed, 1998.
MORIN, Edgar. Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro. São Paulo: Cortez,
2000.
NACHMANOVICHT, Stephen. Ser Criativo. O poder da improvisação na vida e na arte. São
Paulo: Summus,1993.
PAZ, Ermelinda. A Pedagogia Musical Brasileira no Século XX. Brasília: Musimed, 2000.
PAZ, Ermelinda. Um Estudo sobre as Correntes Pedagógico-Musicais Brasileiras. Rio de
Janeiro: UFRJ, 1993.
PENNA, Maura. Reavaliações e buscas em musicalização. São Paulo: Loyola, 1990. Belo
Horizonte, 1995.
ABEM (Associação Brasileira de Educação Musical). Revista da ABEM. No 1 [1992] a 41
[2018]. ISSN 2358-033X. Florianópolis: UDESC. Acessíveis no endereço:
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/issue/
archive
ANPPOM (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música). OPUS: Revista
da ANPPOM. Vol. 1, no 1 [1989] a Vol. 25, no 1 [2019]. ISSN 1517-7017. [s. l.]: ANPPOM.
Acessíveis no endereço:
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/issue/archive
MÚSICA HODIE. Revista do Programa de Pós-graduação Stricto-Sensu da Escola de
Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Vol. 1, no 1 [2001] a Vol. 18, no 2
[2018]. ISSN 2317-6776. Goiânia: UFG. Acessíveis no endereço:
https://www.revistas.ufg.br/musica/issue/archive

HARMONIA E MORFOLOGIA I – 80h

EMENTA: Introdução aos sistemas de organização harmônica modais e tonal-funcionais,
incluindo nomenclaturas e formas de notação; atividades práticas de criação musical
estimuladas pelo conhecimento teórico adquirido.

OBJETIVOS: Compreender a origem da tonalidade funcional a partir do modalismo medieval
e da musica ficta; compreender as bases diatônica e triádica da tonalidade funcional, bem
como as alterações cromáticas implicadas em sensíveis individuais e dominantes
secundárias; conhecer notações harmônicas funcional e por cifragem de acordes; conhecer
as dissonâncias características; desenvolver técnica de condução de vozes; exercitar
criação de progressões harmônicas e de melodias escritas sobre progressões dadas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MOTTE, Diether de la. Armonía. Trad. Luis Romano Haces. Barcelona: Idea Books, 1998.
PISTON, Walter. Harmony. Norton NY, 1972.
SCHOENBERG, Arnold. Funções Estruturais da Harmonia. Trad. Eduardo Seincman. São
Paulo: Via Lettera, 2004.
_____. Harmonia. Trad. Marden Maluf. São Paulo: UNESP, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BACH, Johann Sebastian. 371 Harmonized Chorales and 69 Chorale Melodies. New York /
London: G. Schirmer, 1941.
COPE, David. New Music Composition. New York: Schirmer Books, 1977.
GUEST, Ian. Harmonia – Método Prático.Vol. 1 Lumiar Editora: Rio de Janeiro, 2006. 
GUEST, Ian. Harmonia – Método Prático.Vol.2 Lumiar Editora: Rio de Janeiro, 2006. 
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HINDEMITH, Paul. Curso Condensado de Harmonia Tradicional: São Paulo: Vitale, 1949.
SCHOENBERG, Arnold. Fundamentos da Composição Musical. Ed. USP, 2001.
SENA, Hélio. Implicações harmônicas do modalismo nordestino. Tese apresentada à Uni-
Rio. Rio de Janeiro, 1990. 
LACERDA, Osvaldo. Compêndio de Teoria Elementar de Música. São Paulo: Ricordi, 1966.
ANPPOM (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música). OPUS: Revista
da ANPPOM. Vol. 1, no 1 [1989] a Vol. 25, no 1 [2019]. ISSN 1517-7017. [s. l.]: ANPPOM.
Acessíveis no endereço:
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/issue/archive
MÚSICA HODIE. Revista do Programa de Pós-graduação Stricto-Sensu da Escola de
Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Vol. 1, no 1 [2001] a Vol. 18, no 2
[2018]. ISSN 2317-6776. Goiânia: UFG. Acessíveis no endereço:
https://www.revistas.ufg.br/musica/issue/archive
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6 – FASE

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II – 100h

EMENTA: Preparação, desenvolvimento e avaliação do trabalho pedagógico na educação
infantil, ensino fundamental e médio, escolas de música e universidade. Observação,
coparticipação e regência. Planejamento de ensino e de aula.

OBJETIVOS: Formar embasamento teórico e prático acerca do processo ensino-
aprendizagem musical dentro das normas da Didática, para fundamentar a prática
pedagógica dos futuros mestres. Analisar processos pedagógico-musicais nos diversos
contextos e níveis de ensino. Construir propostas pedagógicas em Educação Musical
coerentes com a natureza do conhecimento musical e com a natureza da clientela, em seu
contexto socioeconômico-cultural, dentro das normas de planejamento didático e
promovendo a transversalidade, a vivência estética e a dignidade humana. Avaliar seu
desempenho como aluno-mestre, observando a capacidade de realimentar o processo e
coordená-lo demonstrando iniciativa.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GAINZA,Violeta R. de(editora). Nuevas perspectivas de la educacion musical.Buenos Aires,
Editorial Guadalupe, 1990.
SWANWICK, K. A basis for music education. N-FER, Londres, 1979. 
FERNANDES, José Nunes. Caracterização da didática musical. Debates. Revista do
PPGM/UNIRIO. No. 4. Rio de Janeiro, PPGM/UNIRIO, p.49-74, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BORDENAVE, Juan Díaz; PEREIRA, Adair Martins. Diversos tipos de professores. In:
_____. Estratégias de Ensino-Aprendizagem. 3.ed. Petrópolis, Vozes, 1980, p.65-69. 
BRASIL, Congresso Nacional. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96).
Brasília, Diário Oficial da União, Ano CXXXIV, n.248, de 23 de Dezembro de 1996, p.27.833-
27.841.
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria do Ensino Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais  Arte, 1997 (Ciclos 1 e 2).
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria do Ensino Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais Arte, 1998a (Ciclos 3 e 4).
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria do Ensino Fundamental.
Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil. Brasília, 1998b.
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria do Ensino Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais - Ensino Médio. Brasília: MEC, 1999.
FERACINE, Luiz. A tipologia de professores. In: _____. O professor como agente de
mudança social. São Paulo, EPU,1990, p.35-48.

PRÁTICA INSTRUMENTAL II - 80h

EMENTA: Prática instrumental e/ou vocal em grupo, com base no repertório de música
brasileira ou estrangeira, de diferentes épocas, em sua diversidade de gêneros, formas e
estilos.

OBJETIVOS: Propiciar a participação consciente, crítica e criativa na prática de música em
grupo; Oportunizar a prática dos principais gêneros de música popular brasileira através de
seus repertórios mais representativos; Oportunizar a inclusão de composições e arranjos de
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alunos do curso de arranjo e de integrantes do grupo, incentivando-os a dirigir seus
trabalhos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA e BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

A bibliografia deverá adequar-se ao grupo em questão, sendo adaptada a cada semestre
pelo professor ministrante.

PROCESSOS DE ENSINO EM MÚSICA II – 80h

EMENTA: Música no Ensino Fundamental e os métodos para sua inserção nesse nível da
educação, considerando-se documentação do MEC vigente e pertinente ao tema, autores
referenciais e os estágios de desenvolvimento mental entre os 7 anos de idade e a
adolescência.

OBJETIVOS: Analisar documentação do MEC pertinente à Música e às Artes no Ensino
Fundamental; abordar livros do PNLD vigentes para o nível de ensino em questão; estudar o
desenvolvimento mental da criança a partir dos 7 anos, até a adolescência, com atenção
aos interesses, afeições e capacidades cognitivas comuns a essas faixas etárias; estudar e
praticar propostas de abordagens e atividades destinadas às faixas etárias em questão e
elaboradas por autores referenciais, incluindo-se jogos musicais, atividades de criação e
apreciação musical, reflexões sobre música, conscientização sobre o ambiente sonoro,
através da noção de Ecologia Sonora de Schafer, entre outras.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.
FRANÇA, Cecília C.; GUIA, Rosa L. M. Jogos Pedagógicos para Educação Musical. Belo
Horizonte: Fino Traço, 2015.
SCHAFER, R. M. O ouvido pensante. Trad. Marisa Trench O. Fonterrada, Magda R. Gomes
da Silva e Maria Lúcia Pascoal. 2. ed. São Paulo: Unesp, 2011. 
PIAGET, Jean. Seis Estudos de Psicologia. Trad. Maria Alice Magalhães d’Amorim e Paulo
Sérgio Lima Silva. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999.
SWANWICK, K. Ensinando Música Musicalmente. Trad. Alda Oliveira e Cristina Tourinho.
São Paulo: Moderna, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MATEIRO, Teresa; ILARI, Beatriz. (Org.). Pedagogias em Educação Musical. Curitiba: Ibpex.
2011.
KRIEGER, Elisabeth. Descobrindo a música. Idéias para a sala de aula. 3ª Ed. Porto Alegre:
Editora Sulina, 2012.  
PENNA, Maura. Música(s) e seu ensino. 2ª Ed. Porto Alegre: Editora Sulina, 2012.
PONSO, Caroline Cao. Música em diálogo - Ações interdisciplinares na educação infantil. 2ª
Ed. Porto Alegre: Editora Sulina, 2011.
SANTOS, Regina Márcia Simão (org). Música, cultura e educação. 2ª Ed. Porto Alegre:
Editora Sulina, 2012.
SOUZA, Jusamara; MATEIRO, Teresa (org). Práticas de ensinar música. 2ª Ed. Porto
Alegre: Editora Sulina, 2009.
SOUZA, Jusamara (org). Hip Hop - da rua para a escola. 3ª Ed. Porto Alegre: Editora Sulina,
2008.
______________. Palavras que cantam. 2ª Ed. Porto Alegre: Editora Sulina, 2008.
______________. Aprender e ensinar música no cotidiano. 2ª Ed. Porto Alegre: Editora
Sulina, 2012.
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SWANWICK, K. A basis for music education. N-FER, Londres, 1979. 
FERNANDES, José Nunes. Caracterização da didática musical. Debates. Revista do
PPGM/UNIRIO. No. 4. Rio de Janeiro, PPGM/UNIRIO, p.49-74, 2000.
BARBOSA, Ana Mae. Educação e Desenvolvimento Cultural e Artístico. Educação &
realidade, Porto alegre, v.2, n.2, p. 9-17, jul/dez, 1995. 
GOLINELI, Rinalda e SANTOS, Wanderley. Arte terapia na Educação Especial. Goiânia,
2002 
MEDEIROS, Maria de Lourdes Lima de Souza. Educação Sonora e Ensino Musical: Uma
Proposta de Repertório para Crianças. Dissertação de Mestrado em Artes. Campinas:
Unicamp, 1997.
MERIEU, P. Aprender...Sim, mas como? Porto Alegre: Artmed, 1998.
MORIN, Edgar. Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro. São Paulo: Cortez,
2000.
NACHMANOVICHT, Stephen. Ser Criativo. O poder da improvisação na vida e na arte. São
Paulo: Summus,1993.
PAZ, Ermelinda. A Pedagogia Musical Brasileira no Século XX. Brasília: Musimed, 2000.
PAZ, Ermelinda. Um Estudo sobre as Correntes Pedagógico-Musicais Brasileiras. Rio de
Janeiro: UFRJ, 1993.
PENNA, Maura. Reavaliações e buscas em musicalização. São Paulo: Loyola, 1990. Belo
Horizonte, 1995.
ABEM (Associação Brasileira de Educação Musical). Revista da ABEM. No 1 [1992] a 41
[2018]. ISSN 2358-033X. Florianópolis: UDESC. Acessíveis no endereço:
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/issue/
archive
ANPPOM (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música). OPUS: Revista
da ANPPOM. Vol. 1, no 1 [1989] a Vol. 25, no 1 [2019]. ISSN 1517-7017. [s. l.]: ANPPOM.
Acessíveis no endereço:
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/issue/archive
MÚSICA HODIE. Revista do Programa de Pós-graduação Stricto-Sensu da Escola de
Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Vol. 1, no 1 [2001] a Vol. 18, no 2
[2018]. ISSN 2317-6776. Goiânia: UFG. Acessíveis no endereço:
https://www.revistas.ufg.br/musica/issue/archive

HARMONIA E MORFOLOGIA II – 80h

EMENTA: Extensões da tonalidade funcional, incluindo-se alterações de acordes,
modulações e interação entre modos maior e menor de uma dada tonalidade; técnicas de
escrita melódica; interações entre harmonia e forma; atividades práticas de criação musical
estimuladas pelo conhecimento teórico adquirido.

OBJETIVOS: Introduzir acordes oriundos das tonalidades frígias (sexta napolitana, sexta
italiana) e seus desdobramentos ulteriores (sexta francesa, sexta germânica); conhecer e
compreender modulações e interações entre os modos maior e menor de uma dada
tonalidade; conhecer técnicas de escrita melódica (motivos e desenvolvimento motívico,
sentenças, períodos etc.); análise de repertório, incluindo música de tradição escrita e
música popular, com foco nas interações entre harmonia e forma e em elaboração melódica;
exercitar criação de melodias e harmonização e re-harmonização de melodias dadas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MOTTE, Diether de la. Armonía. Trad. Luis Romano Haces. Barcelona: Idea Books, 1998.
PISTON, Walter. Harmony. Norton NY, 1972.
SCHOENBERG, Arnold. Funções Estruturais da Harmonia. Trad. Eduardo Seincman. São
Paulo: Via Lettera, 2004.
_____. Fundamentos da Composição Musical. Ed. USP, 2001.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BACH, Johann Sebastian. 371 Harmonized Chorales and 69 Chorale Melodies. New York /
London: G. Schirmer, 1941.
COPE, David. New Music Composition. New York: Schirmer Books, 1977.
GUEST, Ian. Harmonia – Método Prático.Vol. 1 e 2. Lumiar Editora: Rio de Janeiro, 2006.
HINDEMITH, Paul. Curso Condensado de Harmonia Tradicional: São Paulo: Vitale, 1949.
SCHOENBERG, Arnold. Harmonia. Trad. Marden Maluf. São Paulo: UNESP, 2001.
SENA, Hélio. Implicações harmônicas do modalismo nordestino. Tese apresentada à Uni-
Rio. Rio de Janeiro, 1990. 
LACERDA, Osvaldo. Compêndio de Teoria Elementar de Música. São Paulo: Ricordi, 1966.
OLIVEIRA, Francisco Z. N. Tonalidade e seus desvios: reconhecimento e elaboração
composicional de relações funcionais em meio a procedimentos harmônicos não funcionais.
São Paulo: USP, 2018.
ANPPOM (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música). OPUS: Revista
da ANPPOM. Vol. 1, no 1 [1989] a Vol. 25, no 1 [2019]. ISSN 1517-7017. [s. l.]: ANPPOM.
Acessíveis no endereço:
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/issue/archive
MÚSICA HODIE. Revista do Programa de Pós-graduação Stricto-Sensu da Escola de
Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Vol. 1, no 1 [2001] a Vol. 18, no 2
[2018]. ISSN 2317-6776. Goiânia: UFG. Acessíveis no endereço:
https://www.revistas.ufg.br/musica/issue/archive
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7 – FASE

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - 80h

EMENTA: A pesquisa no campo da Pedagogia da Música. Diretrizes para a elaboração de
projeto de pesquisa. Metodologia da Pesquisa: orientações básicas. A construção do
trabalho monográfico. Aspectos técnicos da redação. A apresentação oral de um trabalho
científico.

OBJETIVOS: Valorizar a prática da pesquisa no cotidiano profissional do formando, futuro
professor; Analisar a evolução das principais linhas de pesquisa voltadas para o ensino
musical no Brasil; Refletir sobre aspectos inerentes à prática profissional com vistas à
elaboração de um projeto de pesquisa; Elaborar artigo científico; Desenvolver pesquisa para
elaboração de artigo científico utilizando, adequadamente, a metodologia de investigação;
Elaborar artigo científico seguindo as regras formais de apresentação; Apresentar o
resultado da pesquisa em fórum de debate observando a dinâmica da comunicação
científica.

BILIOGRAFIA BÁSICA

ALVES-MAZZOTTI, A.J; GEWANDSZNADJER, F. O método nas ciências naturais e sociais.
Pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1998.
AZEVEDO, I.B. O prazer da produção científica. 3. ed. Piracicaba: Unimed, 1995.
GIL, A.C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas, 1999.
___. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
KEMP, A.E. Introdução à investigação em educação musical. Lisboa: Fundação Calouste
Gubelkian, 1995.
MINAYO, M.C.S. (org). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 22. ed. Petrópolis:
Vozes, 2003
RUDIO, F.V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 32. Ed. Petrópolis: Vozes, 2004
SANTOS, B.S. Um discurso sobre as ciências. São Paulo: Cortez, 2003.
SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. 20.ed. São Paulo: Cortez, 1996

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BASTOS, L.R. et alli. Manual para a elaboração de projetos e relatórios de pesquisa, teses e
dissertações. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 1995.
LUNA, Sérgio Vasconcelos de. Planejamento de pesquisa. Uma introdução. São Paulo:
EDUC, 2002.
THIOLLENT, M. Crítica metodológica, investigação social e enquête operária. São Paulo:
Polis.
____. Metodologia da pesquisa-ação. 4.ed. São Paulo: Cortez, 1988.
YIN, R.K. Estudo de Caso. Planejamento e Métodos. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
ABEM (Associação Brasileira de Educação Musical). Revista da ABEM. No 1 [1992] a 41
[2018]. ISSN 2358-033X. Florianópolis: UDESC. Acessíveis no endereço:
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/issue/
archive
ANPPOM (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música). OPUS: Revista
da ANPPOM. Vol. 1, no 1 [1989] a Vol. 25, no 1 [2019]. ISSN 1517-7017. [s. l.]: ANPPOM.
Acessíveis no endereço:
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/issue/archive
MÚSICA HODIE. Revista do Programa de Pós-graduação Stricto-Sensu da Escola de
Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Vol. 1, no 1 [2001] a Vol. 18, no 2
[2018]. ISSN 2317-6776. Goiânia: UFG. Acessíveis no endereço:
https://www.revistas.ufg.br/musica/issue/archive
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO III – 100h

EMENTA: Preparação, desenvolvimento e avaliação do trabalho pedagógico na educação
infantil, ensino fundamental e médio, escolas de música e universidade. Observação,
coparticipação e regência. Planejamento de ensino e de aula.

OBJETIVOS: Formar embasamento teórico e prático acerca do processo ensino-
aprendizagem musical dentro das normas da Didática, para fundamentar a prática
pedagógica dos futuros mestres. Analisar processos pedagógico-musicais nos diversos
contextos e níveis de ensino. Construir propostas pedagógicas em Educação Musical
coerentes com a natureza do conhecimento musical e com a natureza da clientela, em seu
contexto socioeconômico-cultural, dentro das normas de planejamento didático e
promovendo a transversalidade, a vivência estética e a dignidade humana. Avaliar seu
desempenho como aluno-mestre, observando a capacidade de realimentar o processo e
coordená-lo demonstrando iniciativa.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GAINZA,Violeta R. de(editora). Nuevas perspectivas de la educacion musical.Buenos Aires,
Editorial Guadalupe, 1990.
SWANWICK, K. A basis for music education. N-FER, Londres, 1979. 
FERNANDES, José Nunes. Caracterização da didática musical. Debates. Revista do
PPGM/UNIRIO. No. 4. Rio de Janeiro, PPGM/UNIRIO, p.49-74, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BORDENAVE, Juan Díaz; PEREIRA, Adair Martins. Diversos tipos de professores. In:
_____. Estratégias de Ensino-Aprendizagem. 3.ed. Petrópolis, Vozes, 1980, p.65-69. 
BRASIL, Congresso Nacional. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96).
Brasília, Diário Oficial da União, Ano CXXXIV, n.248, de 23 de Dezembro de 1996, p.27.833-
27.841.
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria do Ensino Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais  Arte, 1997 (Ciclos 1 e 2).
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria do Ensino Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais Arte, 1998a (Ciclos 3 e 4).
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria do Ensino Fundamental.
Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil. Brasília, 1998b.
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria do Ensino Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais - Ensino Médio. Brasília: MEC, 1999.
FERACINE, Luiz. A tipologia de professores. In: _____. O professor como agente de
mudança social. São Paulo, EPU,1990, p.35-48.

PROCESSOS DE ENSINO EM MÚSICA III – 80h

EMENTA: Definições de música e competências do músico; seleção e organização de
saberes. Os múltiplos espaços de ensino e aprendizagem musical no Brasil e no âmbito
internacional. Paradigmas e tendências de orientação de currículo na educação básica
( infant i l , ensino fundamental e médio), na educação prof issional e nas
escolas/conservatórios de música: retrospectiva histórica e visão prospectiva. Os múltiplos
espaços para atuação do educador musical. Cultura e Educação: os materiais da cultura e
as práticas musicais na educação. O lugar da criação no processo educacional na relação
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integrada da Música com outros campos do conhecimento, incluído o estudo das Artes
Integradas. Leitura e escrita musical, experiência vocal e instrumental, criação e apreciação
musical nos diferentes projetos pedagógico-musicais. Estudos em cognição e currículo. A
contribuição das diversas ciências para o desenvolvimento das práticas musicais em várias
instâncias: cognitiva, sociológica, histórica, filosófica, antropológica, física, neurocientífica,
psicológica entre outras que atendam às demandas da formação do profissional em música
atuante na contemporaneidade.

OBJETIVOS
1. Analisar, a partir de diversas perspectivas (histórica, psicológica, neurocientífica, filosófica,
antropológica, física, entre outras) os conceitos e funções da educação musical nos
contextos de educação escolar e nos contextos não escolares. 
2. Debater, no âmbito de diversos campos científicos, sobre a natureza do conhecimento
musical e sobre processos de transmissão e criação em música. 
3. Compreender o funcionamento dos processos de educação musical nos diversos
contextos em que ocorrem.  
4. Analisar materiais de diversos grupos culturais e suas práticas musicais visando identificar
processos de ensino e de aprendizagem próprios a eles, repensando as práticas de ensino
em ambientes escolares.  
5. Avaliar a concepção e condução de processos de musicalização, considerando seus
marcos referenciais - situacional, teórico e operativo. 
6. Capacitar o aluno a uma participação consciente e autônoma, crítica e embasada em
espaços de prática de educação musical.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ILARI, Teresa (Org), Pedagogias em Educação Musical. Curitba: Ibpex
MATEIRO, Teresa; ILARI, Beatriz. (Org.). Pedagogias em Educação Musical. Curitiba: Ibpex.
2011.
KRIEGER, Elisabeth. Descobrindo a música. Idéias para a sala de aula. 3ª Ed. Porto Alegre:
Editora Sulina, 2012.  
PENNA, Maura. Música(s) e seu ensino. 2ª Ed. Porto Alegre: Editora Sulina, 2012.
PONSO, Caroline Cao. Música em diálogo - Ações interdisciplinares na educação infantil. 2ª
Ed. Porto Alegre: Editora Sulina, 2011.
SANTOS, Regina Márcia Simão (org). Música, cultura e educação. 2ª Ed. Porto Alegre:
Editora Sulina, 2012.
SOUZA, Jusamara; MATEIRO, Teresa (org). Práticas de ensinar música. 2ª Ed. Porto
Alegre: Editora Sulina, 2009.
SWANWICK, K. A basis for music education. N-FER, Londres, 1979. 
FERNANDES, José Nunes. Caracterização da didática musical. Debates. Revista do
PPGM/UNIRIO. No. 4. Rio de Janeiro, PPGM/UNIRIO, p.49-74, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SOUZA, Jusamara (org). Hip Hop - da rua para a escola. 3ª Ed. Porto Alegre: Editora Sulina,
2008.
______________. Palavras que cantam. 2ª Ed. Porto Alegre: Editora Sulina, 2008.
______________. Aprender e ensinar música no cotidiano. 2ª Ed. Porto Alegre: Editora
Sulina, 2012.
SWANWICK, K. A basis for music education. N-FER, Londres, 1979. 
FERNANDES, José Nunes. Caracterização da didática musical. Debates. Revista do
PPGM/UNIRIO. No. 4. Rio de Janeiro, PPGM/UNIRIO, p.49-74, 2000.
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BARBOSA, Ana Mae. Educação e Desenvolvimento Cultural e Artístico. Educação &
realidade, Porto alegre, v.2, n.2, p. 9-17, jul/dez, 1995. 
GOLINELI, Rinalda e SANTOS, Wanderley. Arte terapia na Educação Especial. Goiânia,
2002 
MEDEIROS, Maria de Lourdes Lima de Souza. Educação Sonora e Ensino Musical: Uma
Proposta de Repertório para Crianças. Dissertação de Mestrado em Artes. Campinas:
Unicamp, 1997.
MERIEU, P. Aprender...Sim, mas como? Porto Alegre: Artmed, 1998.
MORIN, Edgar. Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro. São Paulo: Cortez,
2000.
NACHMANOVICHT, Stephen. Ser Criativo. O poder da improvisação na vida e na arte. São
Paulo: Summus,1993.
PAZ, Ermelinda. A Pedagogia Musical Brasileira no Século XX. Brasília: Musimed, 2000.
PAZ, Ermelinda. Um Estudo sobre as Correntes Pedagógico-Musicais Brasileiras. Rio de
Janeiro: UFRJ, 1993.
PENNA, Maura. Reavaliações e buscas em musicalização. São Paulo: Loyola, 1990. Belo
Horizonte, 1995.
ABEM (Associação Brasileira de Educação Musical). Revista da ABEM. No 1 [1992] a 41
[2018]. ISSN 2358-033X. Florianópolis: UDESC. Acessíveis no endereço:
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/issue/
archive
ANPPOM (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música). OPUS: Revista
da ANPPOM. Vol. 1, no 1 [1989] a Vol. 25, no 1 [2019]. ISSN 1517-7017. [s. l.]: ANPPOM.
Acessíveis no endereço:
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/issue/archive
MÚSICA HODIE. Revista do Programa de Pós-graduação Stricto-Sensu da Escola de
Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Vol. 1, no 1 [2001] a Vol. 18, no 2
[2018]. ISSN 2317-6776. Goiânia: UFG. Acessíveis no endereço:
https://www.revistas.ufg.br/musica/issue/archive

FLAUTA DOCE - 80h

EMENTA: Estudo de instrumentos da flauta doce.

OBJETIVOS: Desenvolvimento técnica, métodos, repertório, execução e métodos de ensino
para aplicação na musicalização e prática em conjuntos de flauta doce.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MAHLE – Primeiro caderno de flauta doce
TIRLER – Vamos tocar flauta

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CONDE, Cecília . Significado e Funções da Música do Povo na Educação. Projeto de
Pesquisa: INEPE, 1976/ 1978
DALCROZE, J. Le Rythime,la Musique et l’Éducation. Lausanne
HENTSCHKE, Liane; DEL BEN, Luciana. (Org.). Ensino de Música: propostas para pensar e
agir em sala de aula. São Paulo: Moderna, 2003. p. 176- 189. 
PAZ, Ermelinda. Pedagogia Musical Brasileira no século XX. Brasília: Musimed, 2000. 
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8 – FASE

ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV – 100h

EMENTA: Preparação, desenvolvimento e avaliação do trabalho pedagógico na educação
infantil, ensino fundamental e médio, escolas de música e universidade. Observação,
coparticipação e regência. Planejamento de ensino e de aula.

OBJETIVOS: Formar embasamento teórico e prático acerca do processo ensino-
aprendizagem musical dentro das normas da Didática, para fundamentar a prática
pedagógica dos futuros mestres. Analisar processos pedagógico-musicais nos diversos
contextos e níveis de ensino. Construir propostas pedagógicas em Educação Musical
coerentes com a natureza do conhecimento musical e com a natureza da clientela, em seu
contexto socioeconômico-cultural, dentro das normas de planejamento didático e
promovendo a transversalidade, a vivência estética e a dignidade humana. Avaliar seu
desempenho como aluno-mestre, observando a capacidade de realimentar o processo e
coordená-lo demonstrando iniciativa.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GAINZA,Violeta R. de(editora). Nuevas perspectivas de la educacion musical.Buenos Aires,
Editorial Guadalupe, 1990.
SWANWICK, K. A basis for music education. N-FER, Londres, 1979. 
FERNANDES, José Nunes. Caracterização da didática musical. Debates. Revista do
PPGM/UNIRIO. No. 4. Rio de Janeiro, PPGM/UNIRIO, p.49-74, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BORDENAVE, Juan Díaz; PEREIRA, Adair Martins. Diversos tipos de professores. In:
_____. Estratégias de Ensino-Aprendizagem. 3.ed. Petrópolis, Vozes, 1980, p.65-69. 
BRASIL, Congresso Nacional. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96).
Brasília, Diário Oficial da União, Ano CXXXIV, n.248, de 23 de Dezembro de 1996, p.27.833-
27.841.
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria do Ensino Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais  Arte, 1997 (Ciclos 1 e 2).
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria do Ensino Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais Arte, 1998a (Ciclos 3 e 4).
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria do Ensino Fundamental.
Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil. Brasília, 1998b.
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria do Ensino Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais - Ensino Médio. Brasília: MEC, 1999.
FERACINE, Luiz. A tipologia de professores. In: _____. O professor como agente de
mudança social. São Paulo, EPU,1990, p.35-48.

PROCESSOS DE ENSINO EM MÚSICA IV – 80h

EMENTA: Definições de música e competências do músico; seleção e organização de
saberes. Os múltiplos espaços de ensino e aprendizagem musical no Brasil e no âmbito
internacional. Paradigmas e tendências de orientação de currículo na educação básica
( infant i l , ensino fundamental e médio), na educação prof issional e nas
escolas/conservatórios de música: retrospectiva histórica e visão prospectiva. Os múltiplos
espaços para atuação do educador musical. Cultura e Educação: os materiais da cultura e
as práticas musicais na educação. O lugar da criação no processo educacional na relação
integrada da Música com outros campos do conhecimento, incluído o estudo das Artes
Integradas. Leitura e escrita musical, experiência vocal e instrumental, criação e apreciação
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musical nos diferentes projetos pedagógico-musicais. Estudos em cognição e currículo. A
contribuição das diversas ciências para o desenvolvimento das práticas musicais em várias
instâncias: cognitiva, sociológica, histórica, filosófica, antropológica, física, neurocientífica,
psicológica entre outras que atendam às demandas da formação do profissional em música
atuante na contemporaneidade.

OBJETIVOS

1. Analisar, a partir de diversas perspectivas (histórica, psicológica, neurocientífica, filosófica,
antropológica, física, entre outras) os conceitos e funções da educação musical nos
contextos de educação escolar e nos contextos não escolares. 
2. Debater, no âmbito de diversos campos científicos, sobre a natureza do conhecimento
musical e sobre processos de transmissão e criação em música. 
3. Compreender o funcionamento dos processos de educação musical nos diversos
contextos em que ocorrem.  
4. Analisar materiais de diversos grupos culturais e suas práticas musicais visando identificar
processos de ensino e de aprendizagem próprios a eles, repensando as práticas de ensino
em ambientes escolares.  
5. Avaliar a concepção e condução de processos de musicalização, considerando seus
marcos referenciais - situacional, teórico e operativo. 
6. Capacitar o aluno a uma participação consciente e autônoma, crítica e embasada em
espaços de prática de educação musical.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ILARI, Teresa (Org), Pedagogias em Educação Musical. Curitba: Ibpex
MATEIRO, Teresa; ILARI, Beatriz. (Org.). Pedagogias em Educação Musical. Curitiba: Ibpex.
2011.
KRIEGER, Elisabeth. Descobrindo a música. Idéias para a sala de aula. 3ª Ed. Porto Alegre:
Editora Sulina, 2012.  
PENNA, Maura. Música(s) e seu ensino. 2ª Ed. Porto Alegre: Editora Sulina, 2012.
PONSO, Caroline Cao. Música em diálogo - Ações interdisciplinares na educação infantil. 2ª
Ed. Porto Alegre: Editora Sulina, 2011.
SANTOS, Regina Márcia Simão (org). Música, cultura e educação. 2ª Ed. Porto Alegre:
Editora Sulina, 2012.
SOUZA, Jusamara; MATEIRO, Teresa (org). Práticas de ensinar música. 2ª Ed. Porto
Alegre: Editora Sulina, 2009.
SWANWICK, K. A basis for music education. N-FER, Londres, 1979. 
FERNANDES, José Nunes. Caracterização da didática musical. Debates. Revista do
PPGM/UNIRIO. No. 4. Rio de Janeiro, PPGM/UNIRIO, p.49-74, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SOUZA, Jusamara (org). Hip Hop - da rua para a escola. 3ª Ed. Porto Alegre: Editora Sulina,
2008.
______________. Palavras que cantam. 2ª Ed. Porto Alegre: Editora Sulina, 2008.
______________. Aprender e ensinar música no cotidiano. 2ª Ed. Porto Alegre: Editora
Sulina, 2012.
SWANWICK, K. A basis for music education. N-FER, Londres, 1979. 
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FERNANDES, José Nunes. Caracterização da didática musical. Debates. Revista do
PPGM/UNIRIO. No. 4. Rio de Janeiro, PPGM/UNIRIO, p.49-74, 2000.
BARBOSA, Ana Mae. Educação e Desenvolvimento Cultural e Artístico. Educação &
realidade, Porto alegre, v.2, n.2, p. 9-17, jul/dez, 1995. 
GOLINELI, Rinalda e SANTOS, Wanderley. Arte terapia na Educação Especial. Goiânia,
2002 
MEDEIROS, Maria de Lourdes Lima de Souza. Educação Sonora e Ensino Musical: Uma
Proposta de Repertório para Crianças. Dissertação de Mestrado em Artes. Campinas:
Unicamp, 1997.
MERIEU, P. Aprender...Sim, mas como? Porto Alegre: Artmed, 1998.
MORIN, Edgar. Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro. São Paulo: Cortez,
2000.
NACHMANOVICHT, Stephen. Ser Criativo. O poder da improvisação na vida e na arte. São
Paulo: Summus,1993.
PAZ, Ermelinda. A Pedagogia Musical Brasileira no Século XX. Brasília: Musimed, 2000.
PAZ, Ermelinda. Um Estudo sobre as Correntes Pedagógico-Musicais Brasileiras. Rio de
Janeiro: UFRJ, 1993.
PENNA, Maura. Reavaliações e buscas em musicalização. São Paulo: Loyola, 1990. Belo
Horizonte, 1995.
ABEM (Associação Brasileira de Educação Musical). Revista da ABEM. No 1 [1992] a 41
[2018]. ISSN 2358-033X. Florianópolis: UDESC. Acessíveis no endereço:
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/issue/
archive
ANPPOM (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música). OPUS: Revista
da ANPPOM. Vol. 1, no 1 [1989] a Vol. 25, no 1 [2019]. ISSN 1517-7017. [s. l.]: ANPPOM.
Acessíveis no endereço:
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/issue/archive
MÚSICA HODIE. Revista do Programa de Pós-graduação Stricto-Sensu da Escola de
Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Vol. 1, no 1 [2001] a Vol. 18, no 2
[2018]. ISSN 2317-6776. Goiânia: UFG. Acessíveis no endereço:
https://www.revistas.ufg.br/musica/issue/archive

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - 80h

EMENTA: A pesquisa no campo da Pedagogia da Música. Diretrizes para a elaboração de
projeto de pesquisa. Metodologia da Pesquisa: orientações básicas. A construção do
trabalho monográfico. Aspectos técnicos da redação. A apresentação oral de um trabalho
científico.

OBJETIVOS: Valorizar a prática da pesquisa no cotidiano profissional do formando, futuro
professor; Analisar a evolução das principais linhas de pesquisa voltadas para o ensino
musical no Brasil; Refletir sobre aspectos inerentes à prática profissional com vistas à
elaboração de um projeto de pesquisa; Elaborar artigo científico; Desenvolver pesquisa para
elaboração de artigo científico utilizando, adequadamente, a metodologia de investigação;
Elaborar artigo científico seguindo as regras formais de apresentação; Apresentar o
resultado da pesquisa em fórum de debate observando a dinâmica da comunicação
científica.

BILIOGRAFIA BÁSICA

ALVES-MAZZOTTI, A.J; GEWANDSZNADJER, F. O método nas ciências naturais e sociais.
Pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1998.
AZEVEDO, I.B. O prazer da produção científica. 3. ed. Piracicaba: Unimed, 1995.
GIL, A.C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas, 1999.
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___. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
KEMP, A.E. Introdução à investigação em educação musical. Lisboa: Fundação Calouste
Gubelkian, 1995.
MINAYO, M.C.S. (org). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 22. ed. Petrópolis:
Vozes, 2003
RUDIO, F.V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 32. Ed. Petrópolis: Vozes, 2004
SANTOS, B.S. Um discurso sobre as ciências. São Paulo: Cortez, 2003.
SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. 20.ed. São Paulo: Cortez, 1996

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BASTOS, L.R. et alli. Manual para a elaboração de projetos e relatórios de pesquisa, teses e
dissertações. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 1995.
LUNA, Sérgio Vasconcelos de. Planejamento de pesquisa. Uma introdução. São Paulo:
EDUC, 2002.
THIOLLENT, M. Crítica metodológica, investigação social e enquête operária. São Paulo:
Polis.
____. Metodologia da pesquisa-ação. 4.ed. São Paulo: Cortez, 1988.
YIN, R.K. Estudo de Caso. Planejamento e Métodos. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
ABEM (Associação Brasileira de Educação Musical). Revista da ABEM. No 1 [1992] a 41
[2018]. ISSN 2358-033X. Florianópolis: UDESC. Acessíveis no endereço:
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/issue/
archive
ANPPOM (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música). OPUS: Revista
da ANPPOM. Vol. 1, no 1 [1989] a Vol. 25, no 1 [2019]. ISSN 1517-7017. [s. l.]: ANPPOM.
Acessíveis no endereço:
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/issue/archive
MÚSICA HODIE. Revista do Programa de Pós-graduação Stricto-Sensu da Escola de
Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Vol. 1, no 1 [2001] a Vol. 18, no 2
[2018]. ISSN 2317-6776. Goiânia: UFG. Acessíveis no endereço:
https://www.revistas.ufg.br/musica/issue/archive

REGÊNCIA - 80h

EMENTA: Desenvolvimento de técnicas de regência com vista a fins pedagógicos,
enfatizando-se a regência coral e incluindo-se comunicação gestual de regência, condução
de aquecimento vocal, técnicas de ensaio, liderança de grupos, seleção e interpretação de
repertório.

OBJETIVOS: Desenvolver comunicação gestual e expressão corporal do aluno;
compreender as etapas e objetivos do aquecimento vocal e sua organização; desenvolver
técnicas de ensaio; desenvolver a liderança do aluno diante de grupos; conhecer e reger
repertório coral.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GARRETSON, Robert. L. Conducting Choral Music. Pearson, 1998. Upper Saddle River:
Prentice Hall, 1993.
MATHIAS, Nelson. Coral, um canto apaixonante. Brasília: Musimed, 1986.
ROCHA, Ricardo. Regência: uma arte complexa. Rio de Janeiro: Ibis Libris, 2004.
ZANDER, Oscar. Regência coral. Porto Alegre: Movimento, 1987.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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AIZPURUA, P. Teoria del conjunto coral. Madrid: Real Musical, 1986.
COELHO, Helena de S. N. W. Técnica vocal para coros. 8ª Ed. São Leopoldo, RS: Sinodal,
1994.
ELKEMA, Jan. Slagtechniek. Holanda: FNB, 1974
ERICSSON, Eric et AL, s.d Choral Conducting. New York: Walton
FIGUEIREDO, Sérgio Luiz Ferreira. O ensaio coral como momento de aprendizagem: a
prática coral numa perspectiva de educação musical. Porto Alegre: UFRGS, Dissertação de
Mestrado, 1990.
GALLO, J. A., GRAETZER, G., Nardi, H. & RUSSO, A. El director de coro: Manual para La
dirección de coros vocacionales. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1979
MARTINEZ, E., SARTORI, D., GORIA, P. & BRACK, R. Regência coral: Princípios básicos.
Curitiba: Editora Dom Bosco, 2000.
ROBINSON, R. & WINOLD, A. The choral experience. New York: Harper’s, 1976.
ABEM (Associação Brasileira de Educação Musical). Revista da ABEM. No 1 [1992] a 41
[2018]. ISSN 2358-033X. Florianópolis: UDESC. Acessíveis no endereço:
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/issue/
archive
ANPPOM (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música). OPUS: Revista
da ANPPOM. Vol. 1, no 1 [1989] a Vol. 25, no 1 [2019]. ISSN 1517-7017. [s. l.]: ANPPOM.
Acessíveis no endereço:
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/issue/archive
MÚSICA HODIE. Revista do Programa de Pós-graduação Stricto-Sensu da Escola de
Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Vol. 1, no 1 [2001] a Vol. 18, no 2
[2018]. ISSN 2317-6776. Goiânia: UFG. Acessíveis no endereço:
https://www.revistas.ufg.br/musica/issue/archive

HISTÓRIA DA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA  – 80h

EMENTA: Estudo histórico, sócio-cultural, econômico, político e tecnológico do
desenvolvimento das músicas populares no Brasil: suas matrizes nas músicas de povos
ameríndios, de povos oriundos da África e da música europeia; as interações entre tais
matrizes nas práticas musicais tradicionais e populares; a música popular urbana.

OBJETIVOS: Capacitar o aluno a identificar aspectos característicos das diversas práticas
musicais populares no Brasil (tanto atuais, como históricas) e a compreender e interpretar
criticamente seus contextos históricos, sócio-culturais e identitários.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ANDRADE, Mário de. Aspectos Da Música Brasileira. Belo Horizonte: Itatiaia, 1980.
______. Ensaio sobre a música brasileira. São Paulo : Martins Editora, 1972.
ARAUJO, Mozart. A modinha e o Lundu no século XVIII -uma pesquisa histórica e
bibilográfica. São Paulo : Ricordi Brasileira, 1963.
CABRAL, Sérgio. As Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Lumiar, 1996.
GÓES, Fred de. O País do Carnaval Elétrico. São Paulo : Corrupio, 1982.
GUIMARÃES, Francisco (Vagalume). Na roda do Samba.. Rio de Janeiro: Funarte, 1978.
LOPES, Nei. PARTIDO ALTO -Samba de Bamba. Rio de Janeiro: Pallas, 2005.
NAPOLITANO, Marcos. História e música. Belo Horizonte : Autêntica, 2002.
PINTO, Alexandre Gonçalves. O Choro. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1978.
SEVERIANO, Jairo e MELLO, Zuza Homem de. A Canção No Tempo - 85 Anos De Música
Brasileiras.(Vol.1 - 1901-1957). São Paulo: Editora 34, 1997.
SQUEFF, Enio e WISNIK, José Miguel. O nacional e o popular na cultura brasileira. São
Paulo: Brasiliense, 1982.
SODRÉ, Muniz. Samba - o dono do corpo. Rio de Janeiro: Codecri, 1979.
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TINHORÃO, José Ramos. Música popular de índios, negros e mestiços. Petrópolis : Vozes,
1975.
______. Pequena história da música popular - da modinha à Lambada. Rio de Janeiro: ART,
1991.
______. Música Popular - Um tema em debate (3ª edição revisada e ampliada). São Paulo,
SP: Editora 34, 1997.
VASCONCELOS, Ary. Panorama da música popular brasileira. Vols.1 e 2. São Paulo:
Martins, 1961.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

EBM (Enciclopédia da música brasileira, popular, erudita, folclórica. São Paulo: ART /
Publifolha, 1998.
D I C I O N Á R I O C R AV O A L B I N D A M Ú S I C A P O P U L A R B R A S I L E I R A -
http://www.dicionariompb.com.br
GANDRA, Edir. Jongo da Serrinha - do terreiro aos palcos. Rio de Janeiro: GGE gráfica e
editora Lda, 1995.
LARA, Silvia Hunold e PACHECO Gustavo. Memória do JONGO - As gravações históricas
de Stanley J. Stein -Vassouras, 1949. Rio de Janeiro: Folha Seca; Campinas, SP: CECULT,
2007.
SANDRONI, Carlos. Feitiço Decente: transformações do samba no Rio de Janeiro, 1917
-1933. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
SIQUEIRA, Baptista. Modinhas do passado. Rio de Janeiro: Folha Carioca, 1979.
______. Lundum X Lundu. Rio de Janeiro : UFRJ, 1970.
______.Origem do termo samba. São Paulo : IBRASA, 1977.
TINHORÃO, José Ramos. História Social da Música Popular Brasileira. São Paulo: Editora
34, 1998.
VIANNA, Hermano. O mistério do Samba. Rio de Janeiro : Jorge Zahar, 1995.
ANPPOM (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música). OPUS: Revista
da ANPPOM. Vol. 1, no 1 [1989] a Vol. 25, no 1 [2019]. ISSN 1517-7017. [s. l.]: ANPPOM.
Acessíveis no endereço:
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/issue/archive
MÚSICA HODIE. Revista do Programa de Pós-graduação Stricto-Sensu da Escola de
Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Vol. 1, no 1 [2001] a Vol. 18, no 2
[2018]. ISSN 2317-6776. Goiânia: UFG. Acessíveis no endereço:
https://www.revistas.ufg.br/musica/issue/archive

TÓPICOS ESPECIAIS EM MÚSICA I - 40h

EMENTA: Módulos de aprofundamento de cunho temático

OBJETIVO: Apresentar módulos temáticos e desenvolver o interesse por assuntos que
versam sobre a pesquisa em música desenvolvida pelo corpo docente.

BIBLIOGRAFIA: Definida pelo professor ministrante do módulo temático.

TÓPICOS ESPECIAIS EM MÚSICA II - 40h

EMENTA: Módulos de aprofundamento de cunho temático

OBJETIVO: Apresentar módulos temáticos e desenvolver o interesse por assuntos que
versam sobre a pesquisa em música desenvolvida pelo corpo docente.
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BIBLIOGRAFIA: Definida pelo professor ministrante do módulo temático.

TÓPICOS ESPECIAIS EM MÚSICA III - 40h

EMENTA: Módulos de aprofundamento de cunho temático

OBJETIVO: Apresentar módulos temáticos e desenvolver o interesse por assuntos que
versam sobre a pesquisa em música desenvolvida pelo corpo docente.

BIBLIOGRAFIA: Definida pelo professor ministrante do módulo temático.

TÓPICOS ESPECIAIS EM MÚSICA IV - 40h

EMENTA: Módulos de aprofundamento de cunho temático

OBJETIVO: Apresentar módulos temáticos e desenvolver o interesse por assuntos que
versam sobre a pesquisa em música desenvolvida pelo corpo docente.

BIBLIOGRAFIA: Definida pelo professor ministrante do módulo temático.
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2.7.9 Regulamento específico do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste em atividade acadêmica

obrigatória para a colação de grau no curso de Licenciatura em Música.

Corresponde a 8 (oito) créditos, referentes às disciplinas “Trabalho de Conclusão de

Curso I e II”, com carga horária total de 160 (cento e vinte) horas, oferecidas nos 7º

e 8º períodos.

O graduando poderá optar por fazer seu Trabalho de Conclusão de Curso em forma

de Artigo Científico ou de Recital de Formatura que poderá ser individual ou coletivo.

O aluno deverá cumprir o cronograma previamente estabelecido junto com seu

orientador, seja para o Artigo Científico ou o Recital de Formatura. 

Para o Artigo Científico e para o Recital de Formatura haverá uma banca

examinadora que será formada pelo Professor Orientador e mais dois professores

do departamento de Artes ou de outros departamentos desta IFES ou, ainda, de

outras Instituições de Ensino Superior. 

Artigo Científico

Esse trabalho, feito individualmente, deverá mostrar o desenvolvimento da

capacidade de investigação e da produção intelectual, o conhecimento bibliográfico

especializado e atual, a capacidade de interpretação e crítica científica do discente

em nível de graduação, bem como a consolidação dos conhecimentos construídos

no decorrer das disciplinas do curso. 

O aluno deverá entregar ao professor da disciplina do TCC II do Departamento de

Artes 3 (três) cópias do TCC, impressas e encadernadas, até a data especificada. O

trabalho deverá ser entregue à banca examinadora com um prazo mínimo de 20

(vinte) dias da apresentação. Haverá uma apresentação pública de defesa do TCC,
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em que o aluno terá o tempo de 15 (quinze) minutos para sua apresentação seguida

de argüição da banca por no máximo 30 minutos. 

A banca levará em consideração: clareza, objetividade e demonstração de domínio

sobre o assunto; problematização, profundidade e abrangência do tema; pertinência

do texto com o tema em todo o corpo do trabalho. Para a escrita do Artigo, o

discente deverá seguir as normas do domínio padrão da Língua Portuguesa e das

normas para elaboração de trabalhos acadêmicos (ABNT). 

Após sua aprovação, o Artigo deverá ser entregue em formato digital em CD

devidamente identificado e impresso com a folha de aprovação assinada pela banca

encadernado de acordo com o padrão definido pelo Departamento.

Recital de Formatura

De caráter individual ou coletivo com o máximo de 5 (cinco) alunos, o Recital poderá

ser uma apresentação instrumental ou um espetáculo com a participação de alunos

da Educação Básica com os quais tenha(m) trabalhado no Estágio Supervisionado

e/ou outras atividades. Sendo de forma coletiva, a atuação de cada um dos

recitalistas deve estar evidenciada integralmente ao longo de todo o evento, seja

como compositor, arranjador, intérprete (instrumentista/cantor), dirigente de grupos,

e/ou outros.

Cada aluno, ou grupo de alunos, é responsável pela organização de seu próprio

Recital de Formatura seguindo os itens: definição e execução do programa, escolha

de local, data e horário - previamente combinados com o professor responsável.

Na ocasião do recital, serão demonstradas as habilidades musicais tornando-se

válidas: peças de repertório instrumental (individual e/ou coletiva); repertório para

canto solo ou coletivo; composições próprias ou coletivas, desde que corrigidas e

autorizadas pelos professores de música do Departamento de Artes; realizações

musicais dos seus próprios alunos, como as desenvolvidas no Estágio

Supervisionado; participação de músicos que atuam sob sua responsabilidade.
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Antes dos ensaios do recital, deve ser entregue ao professor/orientador uma

proposta de recital para liberação do mesmo, contendo:

Nome do(s) aluno(s) com sua(s) respectiva(s) matrícula(s), caracterização do

programa, repertório (nome da peça, autor, características e duração), data prevista

do recital, local previsto de realização, observação e outras informações pertinentes.

O Recital de Formatura deverá ser acompanhado de relatório acadêmico que

descreva as atividades desenvolvidas na sua realização. Deverá abordar o projeto

de TCC do seu início a sua finalização seguindo as normas do domínio padrão da

Língua Portuguesa e das normas para elaboração de trabalhos acadêmicos (ABNT).

Como item obrigatório de documentação anexa ao relatório, o Recital de Formatura

deverá ser filmado e uma cópia deverá ser entregue formalmente ao seu orientador,

devidamente identificada, sendo tal material repassado ao Departamento de Artes

para fins de arquivamento e pesquisas futuras
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2.7.10 Regulamento específico de Estágios

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Entende-se, para efeitos dessa resolução, o estágio como ato educativo

escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à

preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o

ensino regular no curso de Licenciatura em Música, conforme preceitua o artigo a

Lei 9394/1996 e as Resoluções CNE/CP 01 e 02/2002. 

Art. 2º Considera-se estágio curricular supervisionado obrigatório as atividades

concernentes à pratica profissional, realizadas nesta Instituição Federal de  Ensino

Superior e nas Unidades Concedentes de Estágio (UCE)  sendo o seu cumprimento

requisito indispensável para a integralização do Curso.

CAPÍTULO II
DIRETRIZES E PRINCÍPIOS

Art. 3  O estágio curricular supervisionado do Curso de Música tem por princípio

oferecer ao estagiário situações de ensino-aprendizagem que possibilitem a

aplicação dos conhecimentos adquiridos, a construção de competências,

oportunizando o exercício e o treinamento necessários para a formação de

esquemas de mobilização de recursos diversos, necessários à prática educativa.

CAPÍTULO III
OBJETIVOS

Art. 4º O estágio curricular supervisionado obrigatório do Curso de Licenciatura em

Música tem como objetivos:

I-  Vivenciar a realidade educacional dos campos de estágio;

II-  Planejar o processo ensino-aprendizagem;

III- Executar o planejamento; e

IV-  Avaliar o processo ensino-aprendizagem

110

Projeto PPC (0140223)         SEI 9991196202.000010/2019-32 / pg. 112



CAPÍTULO IV
REQUISITOS

Art. 5º São requisitos mínimos indispensáveis para a realização do estágio curricular

obrigatório:

I- Matrícula e efetiva frequência do discente no curso de Licenciatura em

Música;

II- Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e as

atividades previstas no termo de compromisso. 

III – Celebração de Convênio entre a Unidade Concedente de Estágio (UCE)

e a UNIR; 

IV - Celebração de Termo de compromisso entre o estudante, a UCE e a

UNIR;

V – Contratação de Seguro contra acidentes pessoais em nome do

estudante;

Parágrafo Único: O descumprimento de qualquer disposição acima, ou de

qualquer termo constante no Termo de Compromisso de Estágio, implica na

configuração de vínculo empregatício entre o educando e a Unidade

Concedente de Estágio, para fins de aplicação da legislação trabalhista e

previdenciária.

CAPÍTULO V
CAMPOS DE ESTÁGIO

Art. 6º As atividades de estágio curricular obrigatório contemplam as atividades de

observação de escola, observação de aulas, participação em aulas, direção de

classe, atividades extra-classe, relatórios, trabalhos de pesquisa e participação em

projetos pedagógicos, que devem ser exercidas em escolas da rede pública de

ensino, obrigatoriamente por no mínimo dois semestres, e/ou em escolas livres de

música (aulas de instrumento, musicalização infantil, disciplinas teóricas), igrejas e

espaços comunitários (grupos corais infantis, juvenis e adultos; oficinas de
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instrumento; cursos de história da música, entre outros) e, ainda, em organizações

não governamentais (projetos sociais)

Art. 7º Para efeitos dessa regulamentação consideram-se: 

I- Observação de escola: são atividades em que o estagiário entra em

contato com a realidade escolar para sistematizar o seu conhecimento

sobre a lógica de organização e de funcionamento da escola, bem como

seus recursos.

II – Observação de aulas: são atividades em que o estagiário presencia a

dinâmica da sala de aula.

III - Participação em aula: são atividades nas quais o estagiário atua

juntamente com o professor regente, em trabalhos de sala de aula tais

como: exposição de assuntos à classe, estudos dirigidos, orientação de

grupos de estudos, direção ou participação em discussões, debates,

pesquisa; aplicação de testes, exercícios, provas; outras atividades

autorizadas pelo professor regente.

IV- Direção de aula: consiste na atividade em que o estagiário ministra

aulas em cursos regulares das escolas públicas, particulares ou

comunitárias, em cursos ofertados para a comunidade sob a forma de

projetos de extensão.

V- Atividades extraclasse: são atividades que integram o planejamento

geral do estagiário que podem incluir: elaboração de avaliação de

aprendizagem; verificação e correção de trabalhos; confecção de material

didático; planejamento e direção de visitas; recitais, concertos, máster

class, excursões, concursos, festivais, exposições, maratonas, clubes,

jornais, jograis e outras atividades autorizadas pelo supervisor de estágio;

atividades de interação com os próprios colegas sob a orientação do

professor supervisor.

VI – Relatório: é uma atividade de descrição e análise de todas as

atividades desenvolvidas pelo aluno-estagiário, devidamente comprovadas.

112

Projeto PPC (0140223)         SEI 9991196202.000010/2019-32 / pg. 114



VII - Trabalhos de pesquisa: são estudos reflexivos e investigativos que têm

como foco o processo de aprender e ensinar para promover o

entendimento da vida na sala de aula.

Parágrafo único - Qualquer atividade só será computada como hora de

estágio realizado, se previamente autorizada pelos professores das

disciplinas pedagógicas e pelos demais professores orientadores de

estágio, de acordo com o Coordenador de estágio.

CAPÍTULO VI
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DIDÁTICA

Art. 8º A carga horária de estágio supervisionado corresponde a 400 (quatrocentas)

horas/aula. 

Parágrafo Único: Os alunos que exerçam atividade docente regular na

educação básica poderão ter redução da carga horária do estágio curricular

supervisionado até o máximo de 200 (duzentas) horas, conforme predispõe

o Artigo 1º, Parágrafo Único da Resolução 02/CNE/CP, de 19 de fevereiro

de 2002. 

Art. 9º O estágio curricular supervisionado está distribuído ao longo de quatro

semestres, a partir da segunda metade do curso, com a seguinte terminologia:

Estágio Supervisionado I (100h); Estágio Supervisionado II (100h); Estágio

Supervisionado III (100h); Estágio Supervisionado IV (100h).

Art. 10º Os quatro níveis não contemplam pré-requisitos entre si. O formato com

respeito ao campo de atuação e modalidade de realização ficará a critério do

professor orientador do estágio, obedecendo ao disposto no Art. 6º Capítulo V.

CAPÍTULO VII
FORMAS DE SUPERVISÃO

Art. 11º A supervisão do estágio obrigatório competirá aos professores orientadores

e poderá ser feita por meio de observação contínua e direta das atividades
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desenvolvidas pelos estagiários nos campos de estágio ao longo de todo o processo

e de orientação e acompanhamento do estagiário por meio de visitas sistemáticas

ao campo de estágio.

CAPÍTULO VIII
ATRIBUIÇÕES DO ESTÁGIÁRIO

Art. 12º Será considerado estagiário o discente regularmente matriculado nas

atividades de estágio supervisionado do curso de Licenciatura em Música, e com

frequência comprovada, que tenha cumprido todas as exigências aqui previstas e

tenha firmado, junto às instâncias competentes, o Termo de Compromisso de

Estágio.

Art. 13º Compete ao estagiário:

I- Realizar todas as atividades de estágios previstas; 

II- Informar-se, junto ao seu professor orientador, de todas as atividades a

serem desenvolvidas para o cumprimento integral do estágio curricular

supervisionado; 

III- Entregar ao coordenador geral de estágios o “Termo de Compromisso

de Estágio” devidamente assinado;

IV- Elaborar e desenvolver projeto(s) de estágio(s); 

V- Apresentar o planejamento de conteúdo e das atividades didáticas, com

antecedência, ao professor orientador de estágio, para análise e

acompanhamento; 

VI- Registrar todas as atividades de estágio; 

VII - Entregar relatório final ao professor orientador, em data fixada,

contendo análise reflexiva da(s) atividade(s) desenvolvida(s) nos projetos

de estágio, podendo conter, como anexos: planos de atividades propostas,

modelos de materiais didáticos utilizados, estratégias, comprovante da

instituição de cumprimento da carga horária, avaliação e observações

gerais.

CAPÍTULO IX
ATRIBUIÇÕES DO ORIENTADOR DE ESTÁGIO
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Art. 14 Será Orientador de estágio o docente vinculado ao Departamento de Artes

da área de Música, que tenha sido designado como docente responsável pela

atividade de estágio supervisionado. 

Art. 15 Compete ao Orientador de estágio:

I - Orientar o estagiário sobre os mecanismos das atividades de estágio;

II- Acompanhar o desenvolvimento do estágio;

III- Proceder a distribuição da carga horária obrigatória que deve ser

cumprida através de atividades de observação, participação, direção e/ou

atividades extra-classe, em conformidade com a Resolução 02/CNE/CP, de

19 de fevereiro de 2002, Art. 1º, II 400 (quatrocentas) horas de estágio

curricular supervisionado a partir do início da segunda metade do curso.

IV- Discutir e avaliar com o estagiário seu desempenho em sala de aula, o

planejamento e o relatório de atividades.

V - Indicar os locais disponíveis para a realização do estágio.

CAPÍTULO X
ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE ESTÁGIO

Art. 16 Será Coordenador Geral de Estágio, do Curso de Licenciatura em Música, o

docente designado como tal pelo Conselho do Departamento de Artes.

Parágrafo Único: O Conselho do Departamento é o único responsável pela

nomeação e/ou eventual substituição do Coordenador Geral de Estágio.

Art. 17 Compete ao Coordenador Geral de Estágio: 

I - A distribuição, em conjunto com o Orientador de Estágio, da carga

horária obrigatória que deve ser cumprida através de atividades de

observação, participação, direção e/ou atividades extra-classe, em

conformidade com a Resolução 02/CNE/CP, de 19 de fevereiro de 2002,

Art. 1º, II 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a

partir do início da segunda metade do curso.
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II - Coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades

pertinentes aos estágios, em conjunto com os professores orientadores; 

III - Contatar as instituições ou empresas concedentes de estágios e

articular-se com os vários setores da UNIR para a celebração dos

convênios com instituições ou empresas concedentes de estágios;

IV - Organizar, a cada período de estágio, o encaminhamento de

estagiários e a distribuição das turmas em conjunto com os professores

orientadores;

V- Organizar e manter organizado um sistema de documentação e

cadastramento dos diferentes tipos de estágio, campos envolvidos e

números de estagiários de cada período de estágio; 

VI - Encaminhar à Chefia de Departamento uma lista de todos os alunos

matriculados nas disciplinas de estágios curriculares com seus respectivos

orientadores;

VII - Realizar reuniões regulares com os professores orientadores de

estágio e os técnicos supervisores das instituições-campos de estágio para

discussão de questões relativas a planejamento, organização,

funcionamento, avaliação e controle das atividades de estágio e análise de

critérios, métodos e instrumentos necessários a seu desenvolvimento;

VIII- Realizar e divulgar a cada período de estágio, junto com os

supervisores, um estudo avaliativo a partir da análise do desenvolvimento e

resultado do estágio, visando avaliar sua dinâmica e validade em função da

formação profissional, envolvendo aspectos curriculares.

IX – Organizar, em conjunto com os orientadores, cursos e oficinas que

contemplem as novas tecnologias e a inclusão de portadores de deficiência

visual e auditiva, visando a promover uma formação diversificada do

estagiário.

X- Zelar pelo cumprimento da legislação vigente e pela observância deste

Regulamento.
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XI - Organizar e responder administrativamente pelas atividades de estágio

desenvolvidas junto ao Curso de Licenciatura em Música.

CAPÍTULO XI
CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Art 18º São passíveis de avaliação todas as atividades descritas no Art. 6º capitulo

V.

Parágrafo único: a nota para aprovação nos estágios segue os critérios

gerais da UNIR.

CAPÍTULO XII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art 19º São atribuições do Departamento:

I- Buscar condições para a adequada realização do estágio;

II- Estabelecer critérios de relação entre o número de estagiário e regime

de trabalho dos professores orientadores;

III- Providenciar a confecção de materiais pertinentes aos estágios, tais

como fichas e regulamentação;

IV- Designar o coordenador de estágio e seu suplente.

Art 20º Todos os casos omissos deste documento serão resolvidos de comum

acordo pelos professores das disciplinas pedagógicas, professores orientadores e

coordenador de estágio e, em instância imediatamente superior, pelo Conselho de

Departamento.
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2.8. Representação gráfica de um perfil de formação

Siglas:

Hist. Arte – História da Arte
LIBRAS – Libras
Téc. Vocal – Técnica Vocal
Percep. Mus. – Percepção Musical
Inst. Pr. – Instrumento Principal
Psi.Ed. – Psicologia da Educação
Did. – Didática
Metod. –  Metodologia
Hist.Mus. – História da Música
F.Ed.Mus. – Fundamentos da Educação Musical
Inst. Comp. – Instrumento Complementar
Hist.Afr.Ind. – História da Cultura Afro Brasileira e Indígena
Leg. – Legislação
Fil. - Filosofia
Antrop. – Antropologia
Est.S. – Estágio Supervisionado
Prát.Inst. – Prática Instrumental
Proc.E.Mus. – Processos de Educação Musical
Harm. – Harmonia
Opt. – Optativa (Tópicos Especiais em Música)
TCC – Trabalho de Conclusão de Curso
Fl. Doce – Flauta Doce
Hist.MPB – História da Música Brasileira
Regênc. – Regência
AACC – Atividades Acadêmico-Científico-Culturais
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FLUXOGRAMA – LICENCIATURA EM MÚSICA – UNIR

1 2 3 4 5 6 7 8
MUS

30001

Hist.
Arte I

80h
→Hist.
Arte II

MUS
30010

Hist.
Arte II

80h

MUS
30019

Did.

60h

MUS
30028

Hist.
Afr.Ind.

60h

MUS
30037

Antrop.

60h

MUS
30046

Opt.6a

40h

MUS
30058

Opt.7a

40h

MUS
30057

Hist.
MPB

80h

MUS
30002

LIBRAS

60h

MUS
30011

Psi.Ed.

60h

MUS
30020

Metod.

40h
→TCC. I
(7a fase)

MUS
30029

Leg.

60h

MUS
30038

Est.S. I

100h
→ Est.S.II

MUS
30042

Est.S. II

100h
→ Est.S.III

MUS
30049

Est.S.III

100h
→ Est.S.IV

MUS
30054

Est.S. IV

100h

MUS
30003

Téc.
Vocal I

80h
→Téc.
Vocal II

MUS
30013

Téc.
Vocal II

80h

MUS
30021

Hist.
Mus. I

80h
→Hist.
Mus. II

MUS
30030

Fil.
60h

MUS
30041

Prát.
Inst. I

80h
→ Prát.
Inst. II

MUS
30044

Prát.
Inst. II

80h

MUS
30050

TCC I

80h
→TCC II

MUS
30055

TCC II

80h

MUS
30004

Percep.
Mus. I

80h
→Percep.

Mus. II

MUS
30012

Percep.
Mus. II

80h
→Harm. I
(5a fase)

MUS
30022

F.Ed.
Mus.

80h
→Proc.
E.Mus. I
(5a fase)

MUS
30031

Hist.
Mus. II

80h

MUS
30039

Proc.
E.Mus. I

80h
→Proc.
E.Mus. II

MUS
30043

Proc.
E.Mus.II

80h
→Proc.
E.Mus.III

MUS
30051

Proc.E.
Mus. III

80h
→Proc.

E.Mus. IV

MUS
30056

Proc.E.
Mus. IV

80h

MUS
30005

Inst.
Pr. I

80h
→Inst.
Pr. II

MUS
30014

Inst.
Pr. II

80h

MUS
30023

Inst.
Comp. I

80h
→Inst.

Comp. II

MUS
30032

Inst.
Comp.II

80h

MUS
30040

Harm.I

80h
→Harm. II

MUS
30045

Harm.II

80h

MUS
30052

Fl. Doce

80h

MUS
30053

Regênc.

80h

MUS
30061

AACC

200h
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2.9. Avaliação e metodologias de ensino 

2.9.1. Avaliação institucional

A avaliação institucional será realizada pelo Núcleo Docente Estruturante,

com base nos critérios estabelecidos pela Lei N. 10.861/2004:

 I – avaliação institucional, interna e externa, contemplando a análise global e

integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades,

finalidades e responsabilidades sociais das instituições de educação superior e de

seus cursos;

 II – o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos

processos avaliativos;

 III – o respeito à identidade e à diversidade de instituições e de cursos; 

IV – a participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo das

instituições de educação superior, e da sociedade civil, por meio de suas

representações.

Os membros do NDE deverão realizar a avaliação do projeto do curso

anualmente, fazendo uso dos seguintes procedimentos: questionários, reuniões

semestrais com representantes de turma, média de avaliação de cada turma,

relatórios de estágio, resultados do ENADE, encontros e oficinas. 

O acompanhamento dos egressos do curso deverá ser realizado através de

questionários e pesquisa, e o NDE deve procurar promover a integração com os

egressos, bem como com a comunidade em geral, na participação continuada em

vistas da solidificação de um curso integrado à realidade em direção à uma

sociedade igualitária.

 2.9.2. Avaliação do processo de ensino aprendizagem 

As metodologias de avaliação discente devem atender a dinâmica da

disciplina, objetivando permitir ao aluno a análise de seu processo de ensino-

aprendizagem, seu desenvolvimento intelectual técnico e artístico, e deve considerar

o esforço e desempenho individual e coletivo.

120

Projeto PPC (0140223)         SEI 9991196202.000010/2019-32 / pg. 122



A avaliação será realizada de acordo com a normativa interna da Instituição,

estabelecida pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, por meio

da Resolução 251/CONSEPE, Parecer 199/CEN, utilizando-se de instrumentos

conforme as novas tendências pedagógicas.

Dessa forma, considerar-se-á uma só nota, no período semestral, resultante 

da média aritmética das notas das avaliações aplicadas neste período. A nota 

será expressa de 0 (zero) a 100 (cem) em números inteiros. 

Será  considerado aprovado o discente que obtiver aproveitamento igual ou

superior a 60 (sessenta). O discente que obtiver média inferior a 60 (sessenta)

terá direito a uma avaliação repositiva, de acordo com a Resolução 251/CONSEPE.

A avaliação repositiva será expressa em números inteiros com valor de 0 (zero) a

100 (cem), substituindo a menor nota obtida durante o período letivo. Considerar-se-

á  aprovado, após a avaliação repositiva, o discente que obtiver média igual ou

superior a 60 (sessenta). Será  considerada a frequência mínima de 75% (setenta e

cinco por cento) da carga horária da disciplina, para aprovação quanto

à assiduidade, conforme previsto em Lei. 

Os casos  omissos neste documento e que não se encontrarem na Resolução

251/CONSEPE serão solucionados pelo Conselho departamental. 
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3. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO

3.1. Gestão administrava e acadêmica do curso

 

A estrutura administrativa está constituída por:

Conselho de Departamento formado por todos os lotados no Departamento

de Artes; por 1 (um) representante estudantil e 1 (um) representante técnico-

administrativo.

O Departamento de Artes é administrado pelo Chefe e Vice-Chefe, que

deverão ser eleitos pelo Conselho de Departamento, com mandato de dois anos,

permitida a recondução.

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ARTES: 
EDILSON SCHULTZ
CPF: 499.302.732-04
Mestre em Música – Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Especialista em Artes e Educação Física - Univ. Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS)
Bacharel em Música/Piano - Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES)
Pianista solista, acompanhador, pesquisa em música erudita.

VICE-CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ARTES: 

EZENICE COSTA DE FREITAS BEZERRA
CPF: 379.904.622-49
Mestre em Educação Escolar – Universidade Federal de Rondônia (UFBA)
Especialista em Metodologia do Ensino Superior – Faculdade Interamericana de 
Porto Velho (UNIRON)
Licenciada em Educação Artística/Música – Universidade do Estado do Pará (UEP)

Composição do Núcleo Docente Estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Música da UNIR

foi criado mediante Portaria nº 80/2017/NCH/UNIR, de 16 de outubro de 2017, e é

formado pelos seguintes membros:

Prof. Me. Alexandre de Negreiros Motta

Prof. Dr. Cristiano Sousa dos Santos

Prof. Me. Edilson Schultz

Profª Me. Ezenice Costa de Freitas Bezerra

Prof. Dr. Francisco Zmekhol Nascimento de Oliveira
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O Núcleo Estruturante do Curso foi um conceito criado pela Portaria nº 147 de

02 de fevereiro de 2007 reafirmado pelo Parecer CONAES 04/2010, RESOLUÇÃO

CONAES Nº 01/2010 e Resolução 285/CONSEA, de 21 de setembro de 2012. De

acordo com Art. 2º da Resolução 285/CONSEA o Núcleo Docente Estruturante

constitui segmento da estrutura de gestão acadêmica com atribuições consultivas,

propositivas e de assessoria sobre matéria de natureza acadêmica, corresponsável

pela elaboração, implementação e consolidação do projeto pedagógico de curso. 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, entre outras: 

I - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

II - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de

ensino constantes no currículo; 

III - indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de

trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do

curso; 

IV - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de

Graduação.

Professores do Quadro Permanente – Licenciatura em Música

SIAPE/ REGIME 
DE TRABALHO/
FUNÇÃO 
DOCENTE/
VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO

NOME e CPF TITULAÇÃO MÁXIMA DISCIPLINAS MINISTRADAS

1788385
40h/DE
Presidente NDE
ASSISTENTE
ESTATUTÁRIO

Alexandre De Negreiros Motta
594.065.182-87 Mestre

GRADUAÇÃO
Instrumento Principal I e II 
(Contrabaixo)
História da Música Popular 
Brasileira
Fundamentos da Educação 
Musical
Processos de Ensino em 
Música II

2887346
40h/DE
ASSISTENTE
ESTATUTÁRIO

Cléber Maurício de Lima
649.986.570-20

Mestre

GRADUAÇÃO
Instrumento Principal I e II 
(Canto)
Instrumento Complementar I 
e II (Canto)
Técnica Vocal I e II
História da Cultura Afro-
Brasileira e Indígena
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1807907
40h/DE
ADJUNTO
ESTATUTÁRIO

Cristiano Sousa dos Santos
786.675.342-34 Doutor

GRADUAÇÃO
Instrumento Principal I e II 
(Violão)
Instrumento Complementar I 
e II (Violão)
História da Música I e II

1971553
40h/DE 
Coordenador do 
Curso
AUXILIAR
ESTATUTÁRIO

Edilson Schultz
499.302.732-04

Mestre

GRADUAÇÃO
Instrumento Complementar I 
e II (Piano)
Prática Instrumental I e II
Processos de Ensino em 
Música IV

2023763 
40h/DE
Vice-
Coordenadora do
Curso
ASSISTENTE
ESTATUTÁRIO

Ezenice Costa de Freitas Bezerra
379.904.622-49

Mestre

GRADUAÇÃO
Estágio Supervisionado I, II, 
III e IV
Processos de Ensino em 
Música III
Regência
Flauta Doce

2140190
40h/DE
ADJUNTO 
ESTATUTÁRIO

Francisco Zmekhol Nascimento de 
Oliveira
391.952.238-94

Doutor

Percepção Musical I e II
Harmonia e Morfologia I e II
Processos de Ensino em 
Música I
Tópicos Especiais em 
Música

124

Projeto PPC (0140223)         SEI 9991196202.000010/2019-32 / pg. 126



3.2. Recursos humanos 

Corpo docente

O corpo docente do Departamento de Artes é composto pelos seguintes

professores:

Nome completo/
Telefone/
email

Depto.
de 
origem

Experiência 
Profissional, 
excluída as 
atividades de
magistério. 
(anos)

Experiência 
no exercício 
da docência 
na educ. 
básica. 
(anos)

Experiênci
a de 
magist. 
superior 
(anos)

Link do Currículo Lattes

Francisco Zmekhol Nascimento
de Oliveira
(69) 9 9917-1969
franciscodeoliveira@unir.br

DAM - - 5 anos
http://lattes.cnpq.br/204913361
4929559

Edilson Schultz
(69) 9 8119-1803
edilsonsz@unir.br

DAM - - 7 anos
http://lattes.cnpq.br/4366
974293155079

Cristiano Sousa dos Santos
(69) 9 8100-3281
cristiano.sousa@unir.br

DAM - - 9 anos http://lattes.cnpq.br/6438330731254634

Cléber Maurício de Lima
(69) 9 8151-9458
cleberdelima@unir.br

DAM - - 6 anos
http://lattes.cnpq.br/771172
2998418114

Ezenice Costa de Freitas
Bezerra
(69) 9 9252-0245
ezenicebezerra@unir.br

DAM - 5 anos 6 anos http://lattes.cnpq.br/3516776169978203

Alexandre de Negreiros Motta
(69) 9 8157-2198
anegreiros@unir.br

DAM - - 13 anos http://lattes.cnpq.br/7817064343251360

O Curso de Licenciatura em Música conta com professores cuja formação em

Instrumento (Piano, Violão, Canto, Contrabaixo) e Composição vem ao encontro de

um perfil para o qual o curso intenta se delinear. Refere-se aquele no qual o

graduando se permita escolher por um aprofundamento na sua área de atuação ou

vocação musical, além das matérias pedagógicas inerentes à educação musical. É

desejável que os docentes do curso de Licenciatura em Música estejam engajados

numa prática profissional atualizada e em constante reciclagem, e busquem

desenvolver em suas pesquisas temas relevantes para o desenvolvimento da cultura

local inseridos num contexto global.

Para alcançar seus objetivos iniciais, o curso, no entanto carece ainda de

contratação de docentes da área específica de educação musical, com diferentes

competências, bem como das áreas de conhecimento teórico específico musical e

prático-instrumental.
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É necessário que a Universidade promova ações de qualificação do corpo

docente do Departamento de Artes, através de programas de Mestrado e Doutorado

Interinstitucional, como os realizados pela CAPES, cujos resultados têm alto nível de

excelência. 

O compartilhamento de disciplinas poderá ocorrer quando esta prática

objetivar propiciar a diversidade de experiências enriquecedoras para o processo de

ensino-aprendizagem, de forma inter ou intradepartamental.

Corpo discente

O Departamento de Artes deve procurar tanto quanto possível divulgar e

incentivar ações, projetos e atividades institucionais e docentes que tenham

compromisso com o apoio estudantil e a preocupação com a promoção da

permanência dos alunos nos cursos. Dentre as ações atualmente oferecidas pela

UNIR, destacam-se:

PIBEX

          O Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária (PIBEX) é uma

ação da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA) da

UNIR que objetiva contribuir para a formação profissional e cidadã por meio da

participação de docentes e discentes de graduação em programas e projetos de

extensão. A extensão é entendida, nesse contexto, como um processo educativo,

cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e

viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade. 

PIBIC

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - visa apoiar a política

de Iniciação Científica desenvolvida nas Instituições de Ensino e/ou Pesquisa, por

meio da concessão de bolsas de Iniciação Científica (IC) a estudantes de graduação

integrados na pesquisa científica. A cota de bolsas de (IC) é concedida diretamente

às instituições, estas são responsáveis pela seleção dos projetos dos pesquisadores
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orientadores interessados em participar do Programa. Os estudantes tornam-se

bolsistas a partir da indicação dos orientadores. 

São objetivos específicos do Programa:

 despertar vocação científica e incentivar novos talentos entre estudantes de

graduação;

 contribuir para reduzir o tempo médio de titulação de mestres e doutores;

 contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a

qualquer atividade profissional;

 estimular uma maior articulação entre a graduação e pós-graduação;

 contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa;

 contribuir para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-

graduação.

 estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos de graduação nas

atividades científica, tecnológica e artístico-cultural;

 proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a

aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o

desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das

condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa; e

 ampliar o acesso e a integração do estudante à cultura científica.

PIBID

Programa institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. O Pibid é uma

iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a

educação básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes

de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação

Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da rede pública de

ensino. Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das

escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam

atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de

um professor da escola. 

Objetivos do Programa 

 Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica;
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 contribuir para a valorização do magistério;

 elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação

básica;

 inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação,

proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e

interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no

processo de ensino-aprendizagem;

 incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus

professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e

 contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos

docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de

licenciatura.

MOBILIDADE ESTUDANTIL

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino

Superior (ANDIFES) instituiu, por meio de convênio celebrado entre as Instituições

Federais de Ensino Superior (IFES), do qual a UNIR é signatária, o Programa de

Mobilidade Acadêmica denominado Programa ANDIFES de Mobilidade Estudantil

(PME).

A proposta do Programa é propiciar aos estudantes de qualquer curso das

IFES a possibilidade do vínculo temporário com outra instituição federal, cursando

uma ou mais disciplinas importantes para a complementação de sua formação.

Esta iniciativa da ANDIFES não diz respeito, portanto, a transferências, mas,

sim, à mobilidade temporária de alunos, que, após o período máximo de um ano

letivo, retornará à instituição de origem. Só excepcionalmente, e mediante a

aprovação da instituição receptora, esse vínculo poderá ser superior a um ano.

Na UNIR o PME é coordenado pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD),

por meio da Diretoria de Apoio às Políticas Acadêmicas (DAPA).
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MONITORIA ACADÊMICA

          Instituído pela UNIR, o Programa de Monitoria Acadêmica (PMA) foi criado

com o objetivo de possibilitar uma maior participação do aluno na realização de

trabalhos práticos e experimentais, a partir de experiências auxiliando o professor na

preparação de material didático e em participações de atividades de classe e/ou

laboratório, colaborando ainda, na orientação de alunos, esclarecendo e tirando

dúvidas em atividades de classe e/ou laboratório e participando de atividades que

propiciem o seu aprofundamento na disciplina, como revisão de texto, resenhas

bibliográficas e outras.

        

Na UNIR o PMA é coordenado pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD),

por meio da Diretoria de Apoio às Políticas Acadêmicas (DAPA). 

A Pró-reitoria de Cultura e Assuntos Estudantis (PROCEA) da UNIR, Campus

Porto Velho, conta ainda com os seguintes programas de incentivo aos discentes: 

Auxílio Alimentação:

O auxílio alimentação é o auxílio financeiro pago, para os discentes matriculados em

cursos de graduação presenciais da cidade de Porto Velho, para subsidiar as

despesas com alimentação dos discentes em condições de vulnerabilidade social e

econômica.

Auxílio Transporte:

O auxílio transporte é o auxílio financeiro pago para subsidiar despesas com

transporte de discentes matriculados em cursos de graduação presenciais, em

condições de vulnerabilidade social e econômica.

Auxílio Moradia:

O auxílio moradia é o auxílio financeiro pago para subsidiar despesas com moradia

de discentes matriculados em cursos de graduação presenciais, em condições de

vulnerabilidade social e econômica, que seja oriundo de outros municípios e/ou que
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seja natural do município onde se localiza o Campus, mas não possua vínculo

familiar.

Auxílio Creche:

O auxílio creche é o auxílio financeiro pago para subsidiar despesas dos discentes

matriculados em cursos de graduação presenciais, em condições de vulnerabilidade

social e econômica, para auxiliar no pagamento de mensalidade escolar para filhos

na idade até 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses.

Bolsa Permanência:

A bolsa permanência é o auxílio financeiro pago a título de bolsa que visa à

promoção do acesso e permanência de estudantes em condições de vulnerabilidade

social e econômica.

O Curso de Licenciatura em Música está ciente da sua responsabilidade

quanto a ser um importante promotor da inclusão social. Uma vez que a música

desconhece fronteiras, deve se colocar à frente do desencadeamento de processos

que sejam sensíveis às instâncias da sociedade ainda com acesso dificultado. Desta

maneira a infraestrutura do curso, que ainda se encontra em preparação, deve estar

conectada as demandas da sociedade como um todo, contemplando as

necessidades de acesso para todos os cidadãos. 

Técnicos Administrativos 

Técnico administrativo: Ícaro Albarã Franco Gomes

Formação: Ensino médio

É de extrema importância que o Departamento Acadêmico de Música se

mobilize constantemente a fim de promover a qualificação do corpo técnico em

relação ao empreendimento de saberes administrativos voltados à arte, cultura,

produção artística, captação de recursos, elaboração de projetos.

O compartilhamento com outras unidades se faz salutar, muito embora

requeira um quadro com suficiente número de pessoal.
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 4. INFRAESTRUTURA

Descrição da estrutura administrativa do Curso  

O curso de Licenciatura em Música, embora originado no Departamento de

Artes, juntamente com os cursos de Licenciatura em Artes Visuais e Licenciatura em

Teatro, está lotado hoje no Departamento Acadêmico de Música (DAM). O DAM tem

por chefe de departamento o Prof. Me. Edilson Schultz (Portaria nº

675/2017/GR/UNIR), com a Profa. Me. Ezenice Costa de Freitas Bezerra na vice-

chefia; o Prof. Me. Alexandre de Negreiros Motta, por sua vez, ocupa a presidência

do NDE (Portaria nº 80/2017/NCH/UNIR), sendo ademais membros deste, o Prof. Dr.

Cristiano Sousa dos Santos, o Prof. Dr. Francisco Zmekhol Nascimento de Oliveira,

o Prof. Me. Edilson Schultz e a Profa. Me. Ezenice Costa de Freitas Bezerra. O DAM

está instalado na sala 222-2C, no campus José Ribeiro Filho, em Porto Velho – RO.

Descrição do suporte administrativo do Campus ou núcleo 

O Núcleo de Ciências Humanas (NCH) da UNIR, localizado no campus de

Porto Velho, está instalado em um prédio vertical, no andar térreo, e congrega os

departamentos Acadêmicos de Artes, Música, Artes Visuais, Ciências da Educação,

Ciências Sociais, Filosofia, História, Arqueologia, Línguas Estrangeiras, Línguas

Vernáculas e LIBRAS.

O NCH é responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e

extensão, tanto em termos de planejamento como em termos de execução e

avaliação do curso de Licenciatura em Música da UNIR.

.  A Diretoria de Registro Acadêmico (DIRCA) atende de 2ª a 5ª feira, das 8h às

20h. O atendimento é realizado pessoalmente e pela internet pelo Sistema Integrado

de Gestão Universitária – SINGU - implantado em 2005 no campus e

compreendendo os módulos de Protocolo eletrônico, Controle Acadêmico e

Biblioteca. 

As salas de aula têm capacidade para 50 alunos, com ar condicionado,

quadros brancos e projetor multimídia, quando solicitados pelos docentes. Existem 2

auditórios, um mini-auditório com capacidade em torno de 40 lugares e outro com
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capacidade em torno de 300 lugares; ambos possuem projetor multimídia, televisão,

som amplificado, retroprojetor e são utilizados para reuniões, defesas de trabalhos

de conclusão de curso e palestras.

Equipamentos e laboratórios 

O curso conta com dois laboratórios:

LABORATÓRIO DE PIANO –  situado no campus José Ribeiro Filho, Porto

Velho, sala 105 do bloco 5D, o laboratório visa dar suporte às atividades práticas de

execução musical pianística, bem como em conjunto. O laboratório conta com piano

de cauda, teclados e computadores, entre outros equipamentos.

LABORATÓRIO DE PERCEPÇÃO, HARMONIA E ANÁLISE – situado no

campus José Ribeiro Filho, Porto Velho, sala 100 do bloco 1D, o laboratório visa dar

suporte às pesquisas que tratam do estudo, prática e inter-relações da percepção

musical, harmonia e análise musical com áreas de estudo como composição,

performance, teoria da música, história da música, estética e musicologia. O

laboratório conta com piano de armário, piano elétrico, computadores, teclados e

quadro pautado, entre outros equipamentos. Posto que a sala em que se situa o

laboratório em questão é compartilhado com o curso de Letras-Espanhol (o qual é

vespertino), tenciona-se haver futuramente uma sala própria para seu

funcionamento.

Com vistas ao atendimento da demanda necessária ao desenvolvimento das

atividades de pesquisa docente, bem como das habilidades necessárias à formação

discente, recomenda-se projetar ainda a construção e o adequado equipamento dos

seguintes laboratórios e salas específicas:

LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO MUSICAL – espaço para a realização de

atividades de ensino, pesquisa e extensão de áreas que requerem atenção

pedagógica específica, visando uma preparação profissional mais qualificada para o

aluno de licenciatura. Tem como objetivo o desenvolvimento de práticas pedagógico-

musicais, podendo neste sentido atender aos cursos de Licenciatura em Música,

Teatro e Pedagogia. Deve conter acervo de materiais que possibilitem a experiência
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de corpo, voz e movimento, utilizando-se de recursos materiais convencionais e

alternativos, estimulando a cognição e formando a base para uma crescente

autonomia e independência musical do aluno. Tem como proposição promover a

integração e interdisciplinaridade entre os Cursos de Licenciatura em Música, Teatro

e Pedagogia, abrigando grupos de pesquisa neste interesse.

LABORATÓRIO DE PERFORMANCE MUSICAL – para o atendimento à disciplinas

específicas que visam o desenvolvimento de habilidades e competências da área da

performance instrumental nas quais os alunos deverão ser capacitados. O

laboratório será destinado ao curso de Música, podendo ser compartilhado com

outros cursos e unidades, maximizando sua utilização multidisciplinar. O laboratório

deverá ser adequadamente equipado de maneira a prover o seu funcionamento

máximo.

LABORATÓRIO DE ETNOMUSICOLOGIA – abrigar atividades de ensino, pesquisa

e extensão de professores da área específica e de áreas afins. Dentre suas

atividades deve prever atender aos cursos de graduação, desenvolvimento de

projetos de pesquisa individuais e em equipe, desenvolvimento de projetos e ações

em parceria com entidades de cunho comunitário, ciclos de palestras, simpósios e

apresentações musicais. Investigar, registrar e criar acervo da música produzida

dentro do contexto social e cultural do Brasil e América Latina, com ênfase na região

Norte do Brasil. O laboratório deverá ser adequadamente equipado de maneira a

prover o seu funcionamento máximo.

LABORATÓRIO DE CANTO CORAL – tem como objetivo atender às disciplinas

curriculares, mantendo as atividades dos coros do curso de graduação e extensão,

promovendo a atuação de perfis diversos. Visa ainda realizar projetos de extensão

como cursos, workshops, palestras, master class, seminários, entre outros.  Este

laboratório preconiza o desenvolvimento da atividade artística do canto-coral. O

laboratório deverá ser adequadamente equipado de maneira a prover o seu

funcionamento máximo.
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SALA DE CONCERTOS – está em andamento a construção do Teatro da UNIR, que

deverá atender as necessidades primordiais do fazer artístico, para os cursos de

Licenciatura em Música e Teatro.

SALA MULTIMÍDIA – Sala equipada com recursos tecnológicos para promover a

gravação musical e de material didático para EAD, audição de concertos, projeção

de vídeos e filmes, web conferência e videoconferência. A UNIR, através do

Departamento de Artes faz parte do Programa “Digital Concert Hall”, realizado pela

Filarmônica de Berlim, onde se é possível acessar e assistir aos concertos da

filarmônica em tempo real, sendo necessário para dispor de tão rico e imprescindível

aprendizado de um local apropriado com o mínimo de condições para a boa

projeção da qualidade sonora e visual, bem como de conforto físico.

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA – tem como objetivo dar suporte às pesquisas

acadêmicas da área de música que impliquem na utilização de recursos

tecnológicos, servir de espaço para criação musical eletreoacústica, atuar como

base para a realização de disciplinas de graduação e cursos de extensão na área da

tecnologia musical, bem como oferecer suporte para a realização de gravações e

produções. O laboratório deverá ser adequadamente equipado de maneira a prover

o seu funcionamento máximo.

Biblioteca

A Biblioteca Central "Prof. Roberto Duarte Pires" está situada em prédio com

dois andares (térreo e primeiro andar), refrigerada e com controle de entrada e

saída. Há banheiros com acesso ao cadeirante, gabinetes para estudos individuais,

mesas para estudo em grupo. 

A Biblioteca ampliou seu espaço físico em 2007, e atualmente conta com

3.270,12m², salas de estudo em grupo, sala de treinamento, cabines de estudo

individual, área de leitura, acervos geral, de coleção especial e de periódicos, além

de guarda-volumes e espaço para pesquisa on-line.

Seus dados em números atualizados até 2012 foram:

Serviços e equipamentos fornecidos – 2011

Assentos – 487
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Mesas – 121

Cabine de estudo individual – 20

Salas de leitura – 07

Acervo geral – 106.404

Empréstimos de livro Biblioteca Central – 44.993

COMUT  atendidos – 19

Acervo bibliográfico de volumes de livros (inseridos no acervo) – 3.235

Infraestrutura básica utilizada no ensino 

Inteiramente situado no campus José Ribeiro Filho, em Porto Velho, o curso

conta com as seguintes salas para ensino: Laboratório de Piano (sala 105A, bloco

5D), sala de contrabaixo (sala 105B, bloco 5D), Laboratório de Percepção, Harmonia

e Análise (sala 100, bloco 1D) três salas regulares de aula (salas 105, 106 e 107 do

bloco 1D), para prover as disciplinas de núcleo comum, e sala de estudos para os

alunos (no bloco 5D). A universidade conta com laboratório de informática, com

conexão à Internet e o curso realiza atividades por meio da plataforma Moodle.

Está em andamento a construção do Teatro da UNIR, que deverá atender as

necessidades primordiais do fazer artístico, para os cursos de Licenciatura em

Música e Teatro, e em cujo prédio haverá mais salas disponíveis para atividades de

ensino, pesquisa e extensão por parte dos cursos supracitados.

Acessibilidade 

É imprescindível que todas as instalações previstas para o Curso de

Licenciatura em Música estejam em coadunação com a construção de espaços para

o convívio de uma sociedade igualitária e justa em direitos, acesso e oportunidades.

É importante prever que o desenvolvimento dos saberes e fazeres artísticos só se

completa quando alcança sua meta alvo, a platéia. Para isto deve-se objetivar

proporcionar a integração entre a comunidade e o artista, mantendo-se espaços do

fazer musical em meio ao ambiente cultural.
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