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 CURSOS DISCIPLINA 

LICENCIATURA EM 

MÚSICA 

CORPO, SOM E MOVIMENTO 

 

C.H. C.H. SEMANAL SÉRIE ANO/EXERCÍCIO 

30 HORAS 2 aulas - 2019.2 

 

EMENTA 

       Trabalhar a escuta corporal, jogos de improvisação e experiências sonoras como mecanismo de expressão 

criativa na intersecção entre movimento e som; 

 

OBJETIVO 

GERAL: Ampliar as possibilidades de criação entendendo o corpo de forma integral, como canal de expressão 

artística e usando como material os trânsitos entre som e movimento. 

 

ESPECÍFICOS:  

 Aproximar conceitos da linguagem musical e da dança; 

 Trazer consciência corporal a partir da escuta do corpo e das possibilidades de mover e de emitir som; 

 Expressar-se artisticamente a partir de conceitos do som e do movimento usando o corpo como veículo 

de criação. 

PROGRAMA 

Aula 1 – Definições de corpo, de som e de movimento; Pontos de contato entre a linguagem musical e a dança; 

Aula 2 – Consciência corporal: dobradiças, apoios e deslocamentos; 

Aula 3 – Tempos sonoros do movimento; 

Aula 4 – Estados corporais (vigília, escuta, prontidão); 

Aula 5 – Estados corporais (música interna e movimento); 

Aula 5 – Ações do movimento (gesto, pausa, duração, finalização); 

Aula 6 – Ações do movimento (queda, inclinação e rolamento); 

Aula 7 - Ações do movimento (percurso e salto); 

Aula 8 – Direções do movimento (vertical, horizontal, diagonal); 

Aula 9 – Direções do movimento (planos); 

Aula 10 – Direções do movimento (de onde nasce o movimento) 

Aula 11 – Qualidades do movimento (movimento contínuo); 

Aula 12 – Qualidades do movimento (movimento fragmentado); 

Aula 13 – Qualidades do movimento (movimentos redondos e circulares); 

Aula 14 – Qualidades do movimento (movimentos expansivos e contraídos); 

Aula 15 – Qualidades do movimento (movimento leve e pesado); 

Aula 16 - Qualidades do movimento (movimento denso e fluido); 

Aula 17 - Paisagem Sonora e Improvisação do movimento; 

Aula 18 – A música interna / Improvisação (proximidades entre som e movimento); 
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OBJETIVO 

GERAL: Ampliar as possibilidades de criação entendendo o corpo de forma integral, como canal de expressão 

artística e usando como material os trânsitos entre som e movimento. 

 

ESPECÍFICOS:  

 Aproximar conceitos da linguagem musical e da dança; 

 Trazer consciência corporal a partir da escuta do corpo e das possibilidades de mover e de emitir som; 

 Expressar-se artisticamente a partir de conceitos do som e do movimento usando o corpo como veículo 

de criação. 

Aula 19 – Improvisação (proximidades entre som e movimento); 

Aula 20 – Improvisação (proximidades entre som e movimento). 

 

METODOLOGIA 

• Aulas prático/teóricas; 

• Jogos Corporais; 

• Técnicas de Improvisação; 

• Leitura e escrita; 

• Pesquisa e processo criativo para apresentação artística. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

• TV 
• Notebook 

• Músicas 

• Materiais de estímulo (papel, tecido, bolas, elásticos, vendas) 

• Textos 
• Caderno de registros 

 

 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será processual identificando a tomada de consciência corporal, o aproveitamento criativo do 

material corporal levantado e o domínio de conexões entre conceitos sonoros e de movimento. 

 

Instrumentos avaliativos:  

• Exercícios práticos;  

• Caderno de registros; 

• Apresentação de produto artístico que evidencie conceitos estudados. 

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

  ÁVILA, Carla; FERREIRA, Mirza. A importância da dança como propulsora do movimento criativo 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

na formação de professores de arte. In: RIBEIRO, José Mauro Barbosa (org). Trajetória e políticas para 

o ensino das artes no Brasil: anais da XV CONFAEB. Brasília: Ministério da Educação, 2009. 

 COHEN, Renato. Performance como linguagem: criação de um tempo-espaço de experimentação. 
Perspectiva, 1989 

 GIL, José. “O corpo paradoxal”. In: Nietzsche e Deleuze: que pode o corpo. Daniel Lins e Sylvio 

Gadelha (org.). Rio de Janeiro: Relume Dumará, Fortaleza, CE: Secretaria da Cultura e Desporto, 2002. 

P.131-147. 

 GONÇALVES, Rosimere (coord.) Ensino da arte, corpo e som. In: RIBEIRO, José Mauro Barbosa 
(org). Trajetória e políticas para o ensino das artes no Brasil: anais da XV CONFAEB. Brasília: 

Ministério da Educação, 2009. 

 GOUVÊA, Raquel Valente de. A Experimentação na Improvisação de Dança. Revista Científica / 

FAP, Curitiba, v. 9, p. 160-176, jan./jun. 2012. 

 GOUVÊA, Raquel Valente de. O corpo improvisador. Urdimento: Revista de Estudos em Artes 

Cênicas, v.2, n.19, 2012.  

 MATTOS, Sidney. Expressão Musical: recriação e som. In: RIBEIRO, José Mauro Barbosa (org). 

Trajetória e políticas para o ensino das artes no Brasil: anais da XV CONFAEB. Brasília: Ministério 

da Educação, 2009. 

 PETRELLA, Paulo (org.). Reflexões sobre Laban: o mestre do movimento. São Paulo: Summus 

Editorial, 2006.  

 SALLES, Nara. Percepção corpórea vocal para dançar na escola. In: RIBEIRO, José Mauro Barbosa 
(org). Trajetória e políticas para o ensino das artes no Brasil: anais da XV CONFAEB. Brasília: 

Ministério da Educação, 2009. 

 SCHAFER, Murray. O Ouvido Pensante. 2.ed. Unesp, 2012. 

 SIQUEIRA, Denise da Costa Oliveira. Corpo, comunicação e cultura: a dança contemporânea em 

cena. Campinas: Autores Associados, 2006. 

 VIANNA, Klauss. A Dança. Siciliano, 2005.  

 WISNIK. José Miguel. O som e o sentido. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 

 

                                        

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 ALVIN, Valeska Ribeiro. et al. Ensino da dança: arte, corpo e socialização. In: RIBEIRO, José Mauro 
Barbosa (org). Trajetória e políticas para o ensino das artes no Brasil: anais da XV CONFAEB. 

Brasília: Ministério da Educação, 2009. 

 BOTELLI, Mabel Emilce. Dança-educação: uma contribuição da expressão corporal-dança. In: 
RIBEIRO, José Mauro Barbosa (org). Trajetória e políticas para o ensino das artes no Brasil: anais da 

XV CONFAEB. Brasília: Ministério da Educação, 2009. 

 BUSAID, Ana Milena Navarro. Como fazer a dança própria. Repertório, Salvador, n.18, p.144-149, 

2012.CUNHA, Susana R. V. da (Org.). Cor, som e movimento: a expressão plástica, musical e 

dramática no cotidiano da criança. Mediação, 1999. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 HÉRCULES, R. Dança como produção de conhecimento. Disponível em: 

http://idanca.net/2008/02/21/epistemologia-em-movimento/ Acessado em: 09/10/2008. 

 MASI, Domenico De. O ócio criativo: entrevista a Maria Serena Paliere. Tradução de: Léa Manzi. 

Rio de Janeiro: Sextante, 2000. 

 SANTOS, Regina Márcia Simão. A modalidade música no composto arte-educação-musica-escola: 
notas, certezas e indagações em torno da formação de professores. In: RIBEIRO, José Mauro Barbosa 

(org). Trajetória e políticas para o ensino das artes no Brasil: anais da XV CONFAEB. Brasília: 

Ministério da Educação, 2009. 
 

FILMOGRAFIA 

 

 Billy Elliot. Direção: Stephen Daldry. Inglaterra, 2000. Duração: 110min. 

 Barbatuques: corpo do som ao vivo. Brasil, 2007.  
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CURSO DISCIPLINA 

Licenciatura em Música Instrumento 7 (Violão) 
 

C.H. C. H. SEMANAL TURMA ANO/EXERCÍCIO 
30 1h30 N/1.332-16.2 2019.2 

 
EMENTA 

Estudo, com fundamentação teórica e prática, da literatura musical ocidental do violão. Técnicas 
avançadas de execução e interpretação. Estudo coletivo, ordenado e progressivo de exercícios e 
obras para cordas dedilhadas. Dimensões técnicas e didáticas para a formação de grupos 
camerísticos. Prática musical individual e em conjunto. Audição de obras do repertório violonístico. 

 
OBJETIVOS 

Geral 
Explorar os fundamentos teóricos e práticos da literatura musical ocidental do instrumento. 

Específico 
- Aprofundar a técnica de execução no violão iniciadas nas disciplinas Instrumento III e Instrumento 
IV; 

- Praticar as técnicas de execução violonística, visando à complementação didática em sala de aula; 

- Orientar o desenvolvimento musical, de modo que o aluno de violão possa conceber sua execução 
com correção técnica e musical de maneira autônoma; 

- Desenvolver a prática, performance e interpretação de peças solos e em grupo; 

- Discutir conceitos teóricos e técnicos a partir da execução musical; 

- Apreciar o repertório violonístico ocidental em suas diversas formações instrumentais. 

 
PROGRAMA 

- Revisão geral sobre o instrumento 

• Postura, técnica de posicionamento erudito e popular, dedilhado das mãos, conhecer as 
partes do instrumento; 

• Notas no braço, formação de escalas através de desenhos escalares, notação para o violão; 
• Mão direita: acordes plaquet, escalas com e sem apoio, arpejos, harmônicos, realização de 

planos sonoros distintos; 
• Mão esquerda: modos de apresentação, trabalho de braço, eixos de movimentação, saltos, 

ligados, pestanas e meia pestanas; 

- Prática da leitura musical a partir do repertório do Semestre; 

- Realização de digitações de mão esquerda e mão direita conciliando contexto musical e 
possibilidades técnicas individuais; 

- Simultaneidade dos movimentos pela sincronicidade das mãos; 

- Expressão musical: entendimento dos elementos musicais; ritmo, melodia, harmonia, timbre e 
temas decorrentes e incorporação dos mesmos juntamente da execução nas obras do semestre; 
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- Preparação de repertório solo e de músicas de câmara específicas do repertório violonístico. 

 
O nível de complexidade em que serão tratados os aspectos técnicos e musicais deste 
programa estará condicionado ao grau de entendimento e maturidade instrumental dos 
alunos matriculados. 
Este programa será desenvolvido por meio de aulas coletivas, em uma turma de, no máximo, 
06 alunos. 

 
METODOLOGIA 

Aula teórica e prática a partir do repertório escolhido e apresentado em sala. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

• Sala de aula. 
• Quadro branco. 
• Cadeiras sem apoio de braços. 
• Violões de 6 cordas. 
• Interface multimídia: 

- Caixa de som com entrada para cabo P2 ou RCA; 
- TV com entradas HDMI e/ou VGA e entrada de áudio P2 ou RCA; 
- Piano digital com 88 teclas; 
- Computador portátil e/ou tablet; 
- Bibliografia recomendada no Plano de Curso disponível na biblioteca. 

 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão distribuídas duas notas a partir de apresentações de exercícios e obras musicais em solo e 
em conjunto para avaliação do nível técnico e domínio do instrumento. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAS, Julio. Tratado de la forma musical. Buenos Aires: Melos, c2007. 

BENNETT, Roy. Elementos básicos da música. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 

BENNETT, Roy. Forma e estrutura na música. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1986. 

MED, Bohumil. Teoria da música. 4. ed. rev. e ampl. Brasília: Musimed, 1996. 

PINTO, Henrique. Iniciação ao violão: Princípios básicos e elementares para principiantes /. São 
Paulo: Ricordi, 1978. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BENNETT, Roy. Como ler uma partitura. 2. ed Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 

BURROWS, John; WIFFEN, Charles. Guia ilustrado Zahar de música clássica. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2010. 

CHEDIAK, Almir. Dicionário de acordes cifrados: harmonia aplicada à música popular /. 6 ed. São 
Paulo: Irmãos Vitale, c1984. 

CHEDIAK, Almir. Harmonia e Improvisação Vol I. Rio De Janeiro: Lumiar, 1986. 

CHEDIAK, Almir. Harmonia e Improvisação Vol II. Rio De Janeiro: Lumiar, 1986. 
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DOURADO, Henrique Autran. Dicionário de termos e expressões da música. São Paulo: Editora 
34, 2004. 

FARIA, Nelson. A arte da improvisação: para todos os instrumentos /. 3 ed. Rio de Janeiro: Lumiar 
Ed, 1991. 

GUEST, Ian. Arranjo 1: método prático: incluindo revisão dos elementos da música. São Paulo: 
Irmãos Vitale, c2009. v.1. 

GUEST, Ian. Arranjo 2: método prático: incluindo linguagem harmônica da música popular. São 
Paulo: Irmãos Vitale, c2009. v.2. 

HINDEMITH, Paul. Curso condensado de harmonia tradicional: com predomínio de exercícios e 
um mínimo de regras. São Paulo: Irmãos Vitale, c1949. 

SADIE, Stanley. Dicionário Grove de música: edição concisa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 
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 Licenciatura em Música INSTRUMENTO VII (PIANO) 

 

 

C.H. C.H. SEMANAL TURMA ANO/EXERCÍCIO 

30 1.5 1332 2019.2 

 

 

OBJETIVOS 

GERAL:. Cumprir um programa de iniciação ou de continuação nos estudos do piano erudito.  

 

ESPECÍFICOS: Tocar o repertorio de piano erudito ou popular selecionado especificamente para cada aluno, 

objetivando o aprofundamento do conhecimento do instrumento, técnicas e sonoridades, 

contemplando obras de todos os períodos da música a partir do Barroco, ou peças do repertório 

popular.  

 

 

 

 

 

EMENTA 

 

Conhecer e aprimorar a performance ao piano, através do repertório erudito, com peças que englobem o 

máximo de períodos da história da música.  

 

  

 

PROGRAMA 

 

• Programa de piano erudito personalizado contendo métodos técnicos, peças do Barroco, período 

clássico, romântico e modernas.  

• Arranjos de músicas populares adaptadas para iniciantes ou piano. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

• Prática de repertório individual. 

• Recitais de Piano 

• Práticas educativas com o apoio do instrumento.  
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METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

• Sala de Piano 

• Vídeos  

• Slides em Power Point 

• Quadro Branco 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

• Avaliações práticas individuais 

• Recitais. 

• Apresentação (performance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ADOLFO, Antônio. O livro do músico: harmonia e improvisação para piano, teclados e outros 

instrumentos /. 4 ed. Rio de Janeiro: Lumiar, c1989. 

BENNETT, Roy; COSTA, Maria Teresa de Resende. Como ler uma partitura. 2 ed. Rio de Janeiro:Jorge 

Zahar, 2010. 

CHEDIAK, Almir. Dicionário de acordes cifrados: harmonia aplicada à música popular. São Paulo: Irmãos 

Vitale, 2010. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BENNETT, Roy. Elementos básicos da música. Rio de Janeiro: J Zahar, 2010. 

HOLST, Imogem. Abc da música. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

MED, Bohumil. Teoria da música. 4 ed. Brasília: Musimed, 1996. (Série Musicologia). 
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CURSO DISCIPLINA 
Licenciatura em Música Preparação para o palco 

 

C.H. C. H. SEMANAL TURMA ANO/EXERCÍCIO 
30 2 1.332 2016.1 2019.2 

 

EMENTA 
Contato com informações relacionadas à situação de performance, quais sejam: 
preparação de recitais, técnicas de estudo do programa, análise musical e memória 
musical, interpretação da obra musical, controle do estresse emocional e técnicas de 
concentração. Relações interpessoais: imprevistos, motivação, equipes, consenso e 
conflito, flexibilidade, comportamento proativo e reativo, indumentária, tipos de evento e 
interação com a plateia. 

 

OBJETIVOS 
Geral 

- Refletir sobre a importância e os objetivos da performance musical, agregando significado 
a apresentação pública. 

 

Específico 

 - Vivenciar a prática musical em solo ou em conjunto com formações instrumentais diversas 

 - Refletir sobre os processos que envolvem uma performance pública  

- Desenvolver habilidades musicais e interpessoais relacionadas a performance  

- Conhecer as especificidades técnicas para uma apresentação pública  

- Promover apresentações musicais públicas 

 

PROGRAMA 
1 – Discussão acerca dos objetivos da preparação para a performance, fomentada a partir 
de textos e artigos. 

2- Orientações acerca de mapa de palco, sonorização e indumentária adequada. 

3 – ensaios para recital de encerramento da disciplina 

 

METODOLOGIA 
- Escolha de repertório  
- Ensaios  
- Apreciação e discussão de repertório  
- Leitura e discussão de textos  
- Apresentações Musicais Públicas  

 



 
RECURSOS DIDÁTICOS 

- Quadro  
-  Pincel Atômico  
- Apagador  
- Projetor Multimídia  
- Computador  
- Caixas de som  
- Instrumentos Musicais  

 

INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
- Avaliação Formativa e Somativa  
- Assiduidade e Pontualidade  
- Comprometimento com o grupo de ensaio  
- Engajamento em todas as etapas da Performance  
- Apresentação Musical Pública  
- Leitura e discussão de textos  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BÁSICA 

PACHECO, Claudia; BAÊ, Tutti. Canto: equilíbrio entre corpo e som : princípios da 
fisiologia vocal. São Paulo: Irmãos Vitale, c2006.  

TATIT, Luiz Augusto de Moraes. O cancionista. 2 ed. São Paulo: Edusp, 2002.  

BEHLAU, Mara. Voz: O livro do Especialista. Vol I. Rio de Janeiro, Revinter. 2001 

 

COMPLEMENTAR 

BARROS, Luís Cláudio. Retrospectiva histórica e temáticas investigadas nas pesquisas 
empíricas sobre o processo de preparação da performance musical. Per Musi, Belo 
Horizonte, n. 31, p. 284-299, 2015.  
BORÉM, Fausto; RAY, Sonia. Pesquisa em performance musical no Brasil no século XXI: 
problemas, tendências e alternativas. Anais do SIMPOM, v. 2, n. 2, 2012.  
FEICHAS, Leonardo Vieira; RIBEIRO, Letícia Porto. A Preparação de um recital: 
observações e apontamentos preliminares do ponto de vista da Pedagogia da 
Performance entre alunos do curso de licenciatura em Música. Disponível em: 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42416138/Artigo_Pedagogia_da_Pe
rformance-
_Recital_dos_alunos.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1523
938408&Signature=AzAvpwuMRU92rDWH3H0m6ZewjHc%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DA_Preparacao_de_um_recital_observacoes_e.pdf 
Acesso em: 17 abr 2018.  
GUEST, Ian. Arranjo: método prático incluindo revisão dos elementos da música. V.1, 
Rio de Janeiro: Lumiar, 2009.  
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CURSO DISCIPLINA 
Licenciatura em Música Harmonia III 

 

C.H. C. H. SEMANAL TURMA ANO/EXERCÍCIO 
60 4 20192.7.506.1N 

 

2019.2 

 

EMENTA 
Estudo da harmonia popular: conceitos de harmonização e rearmonização a partir do campo 
harmônico das escalas diatônicas; uso de tétrades, acordes de empréstimo do campo da dominante 
e da subdominante, acordes alterados e dissonâncias. 

 

OBJETIVOS 
Geral 

- Conhecer os fundamentos da harmonia popular funcional, com base nas tétrades e procedimentos 
de harmonização e rearmonização, observando as similaridades e diferenças entre a harmonia 
tradicional e a funcional. 

Específico 

• Compreender os fundamentos da harmonia popular funcional; 
• Experimentar possibilidades de harmonização e rearmonização de melodias; 
• Praticar a improvisação de melodias a partir das escalas modais relacionadas ao campo 
harmônico; 
• Buscar paralelos na harmonia tradicional, a fim de criar pontes entre os conhecimentos, 
contextualizando-os. 

 

PROGRAMA 
• Tétrades: 
o Campo harmônico do modo maior; 
o Campo harmônico do modo menor natural, harmônico e melódico; 
o Expansão da função dominante: Dominantes secundários, Acordes SubV e 
Tétrades diminutas; 
o Acordes de empréstimo das regiões dominante, subdominante e homônimo. 
• Dissonâncias: 
o Acordes de nova, décima primeira e décima terceira; 
o Alterações em acordes dominantes. 
• Escalas modais: 
o Conceito; 
o Usos e relação na construção dos acordes nos diversos campos harmônicos. 
• Voicings: 
o Distribuição das notas de um acorde em uma progressão harmônica; 
o Voicing em progressão harmônica com melodia na voz mais aguda; 
• Rearmonização de melodias através da harmonia funcional. 
Análise de repertório 



 
 

METODOLOGIA 
Aula expositiva e debates em grupo sobre os temas, correlacionando a contextos de herança 
cultural. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 Sala de aula; 
 Quadro branco; 
 Instrumentos musicais disponíveis na sala; 
 Interface multimídia: 
 Caixa de som com entrada para cabo P2 ou RCA; 
 TV com entradas HDMI e/ou VGA e entrada de áudio P2 ou RCA; 
 Piano digital com 88 teclas; 
 Computador portátil e/ou tablet; 
 Microfones; 

 Placa de som. 

 

INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Os métodos avaliativos serão: 
Exercícios progressivos de acordo com o desenvolvimento do conteúdo; 
Avaliação escrita. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BÁSICA 

ADOLFO, Antônio. O Livro Do Músico: harmonia e improvisação para piano, teclados e outros 
instrumentos. 4 ed. Rio de Janeiro: Irmãos Vitale, 2011. 
ALMADA, C. Harmonia Funcional. Campinas: Editora da UNICAMP, 2012. 
CHEDIAK, Almir. Harmonia e Improvisação. Rio De Janeiro: Lumiar, 1986. 1 e 2 v. 
FREITAS, Sérgio P. R. Teoria da harmonia na música popular: uma definição das relações de 
combinação entre os acordes da harmonia tonal. 1995. 174 f. Dissertação (Mestrado em Artes) – 
Programa de Pós-Graduação em Artes, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – 
UNESP, São Paulo, 1995. 

 

COMPLEMENTAR 

CHEDIAK, Almir. Dicionário de acordes cifrados. São Paulo: Irmãos Vitale, 1984. 
HINDEMITH, Paul. Treinamento elementar para músicos. 4 ed. São Paulo: Ricordi Brasileira, 
1988. 
HOLST, Imogen. ABC da música. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
MED, Bohumil. Teoria da Música. 4 ed. Brasília: Musimed, 1996. 
SADIE, Stanley. Dicionário Grove de música: edição concisa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 
SCHOENBERG, Arnold et al. Fundamentos Da Composição Musical. 3 ed. São Paulo: Edusp, 
1996. 
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CURSO DISCIPLINA 
Licenciatura em Música Prática de conjunto 

 

C.H. C. H. SEMANAL TURMA ANO/EXERCÍCIO 
30 2 1.332 2016.1 2019.2 

 

EMENTA 
Vivência da prática musical em conjunto, com formações e repertórios definidos no início do 
semestre levando em conta as disponibilidades instrumentais, com apresentações publicas no meio 
e no fim do semestre. Desenvolvimento das habilidades musicais, tais quais a concepção de arranjo 
leitura à primeira vista e equilíbrio sonoro. Experiência com repertório e formações dos mais 
variados estilos musicais. Especificidades técnicas para uma apresentação pública (mapa de palco, 
rider tech, divulgação). Exercício da prática da performance solo em público (recital). Contato com 
informações relacionadas à situação de performance, quais sejam: preparação de recitais, técnicas 
de estudo do programa, análise musical e memória musical, interpretação da obra musical, controle 
do estresse emocional e técnicas de concentração. Relações interpessoais: imprevistos, motivação, 
equipes, consenso e conflito, flexibilidade, comportamento proativo e reativo, indumentária, tipos 
de evento e interação com a plateia. 

 

OBJETIVOS 
Geral 

- Proporcionar desenvolver habilidades para a prática instrumental em diversas formações de 
conjunto(Duos; trios; quartetos; quintetos; sextetos, dentre outras), observando as particularidades 
inerentes a estas, ao repertório  executado. 

 

Específico 

- Proporcionar aos alunos a experiência com diversas formações de grupo musical; 

- Desenvolver repertórios adequados às situações diversas de performance; 

- Conhecer as etapas inerentes ao processo de ensaio em grupo; 

- Desenvolver e adaptar arranjos para as formações instrumentais estudadas. 

 

PROGRAMA 
 Fundamentação Teórica acerca de prática de conjunto e performance 
 Formações instrumentais e suas particularidades 
 Escolha de Repertório Musical 
 Planejamento e dinâmica de Ensaio 
 Preparação para a performance 

 

METODOLOGIA 
Aula expositiva, discursiva e prática acerca da dinâmica inerente à prática de conjunto. 

 



 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 Sala de aula; 
 Quadro branco; 
 Instrumentos musicais disponíveis na sala; 
 Interface multimídia: 

 Caixa de som com entrada para cabo P2 ou RCA; 
 TV com entradas HDMI e/ou VGA e entrada de áudio P2 ou RCA; 
 Piano digital com 88 teclas; 
 Computador portátil e/ou tablet; 
 Equipamentos de áudio disponíveis. 

 

 

INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Os métodos avaliativos serão:  

 Cumprimento das atividades propostas pelo professor; 
 Criatividade, pontualidade, assiduidade, relacionamento interpessoal; 
 Duas Performances: uma na metade e outra ao final da disciplina  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BÁSICA: 

ALMADA, Carlos. Arranjo. Campinas: UNICAMP, 2000. 

BEHLAU, Mara. Voz: O livro do Especialista. Vol I. Rio de Janeiro, Revinter. 2001. 

GUEST, Ian. Arranjo: método prático incluindo revisão dos elementos da música. V.1, Rio de 

Janeiro: Lumiar, 2009. 

PACHECO, Claudia; BAÊ, Tutti. Canto: equilíbrio entre corpo e som : princípios da fisiologia 

vocal. São Paulo: Irmãos Vitale, c2006. 

TATIT, Luiz Augusto de Moraes. O cancionista. 2 ed. São Paulo: Edusp, 2002. 

 

COMPLEMENTAR: 

ADOLFO, Antônio. Arranjo: um enfoque atual. Rio de Janeiro: Lumiar, 1997. 

ADOLFO, Antônio. O livro do músico: harmonia e improvisação para piano, teclados e 

outros instrumentos. Rio de Janeiro: Lumiar, 2011. 

ALVES, L. Escalas para improvisação em todos os tons para vários instrumentos. Rio 

de Janeiro: Vitale, 1997. 

BARRAUD, Henry. Para compreender as músicas de hoje. São Paulo: Perspectiva, s. d. 

FARIA, N. A arte da improvisação. Rio de Janeiro: Lumiar, 1991. 

MENEZES, Flo. Apoteose de Schoenberg: tratado sobre as entidades harmônicas. 2. ed., 

rev. e ampl. Cotia: Ateliê Editorial, 2002. 

PINTO, Henrique. Iniciação ao violão: princípios básicos e elementares para principiantes. São 
Paulo: Ricordi, 1978. 



 
SADIE, Stanley. Dicionario Grove de música: edição concisa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

1994. 

SCHAFER, R. Murray. O ouvido pensante. São Paulo: UNESP, 1991.SADIE,  
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 CURSOS DISCIPLINA 

LICENCIATURA EM MÚSICA GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS 

 

C.H. C.H. SEMANAL SÉRIE ANO/EXERCÍCIO 

30 HORAS 2 aulas - 2019.2 

 

EMENTA 

Em sintonia com as tendências do segmento cultural e da economia criativa, a disciplina abordará noções de 

Cultura e Desenvolvimento, Políticas Públicas para a Cultura, Planejamento Estratégico de Projetos e 

Programas Culturais, capacitando para as etapas de criação, produção, captação de recursos, comunicação e 

marketing, difusão e avaliação de projetos, compreendendo a relação direta entre o desenvolvimento humano e 

a cultura, resguardando seu valor simbólico e social e ampliando as possibilidades de atuação no mercado de 

trabalho. 

 

OBJETIVO 

GERAL: Compreender os impactos da cultura no desenvolvimento humano e sua capacidade de transformação 

social  

ESPECÍFICOS:  

 Compreender as características da economia criativa 

 Capacitar para atuação no mercado cultural na criação, planejamento, execução e avaliação de projetos 

culturais. 

PROGRAMA 

AULA 1 - Cultura e desenvolvimento 

AULA 2 - Patrimônio e bens culturais materiais e imateriais 

AULA 3 - Economia criativa 

AULA 4 e 5 - Políticas públicas para a cultura no Brasil 

AULA 6 – Tipos de projeto cultural  

AULAS - 7, 8, 9, 10 e 11 - Planejamento estratégico de projetos: etapas de criação, produção, captação de 

recursos, comunicação e marketing, difusão e avaliação de projetos 

AULAS 12, 13 e 14 - Diálogos: os espaços culturais da cidade e seus planos de ação  

AULA 15 e 16 - Criação e gestão de projeto cultural  

AULA 17, 18 e 19 - Execução do projeto 

AULA 20 - Avaliação do projeto 
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METODOLOGIA 

• Aulas expositivas; 

• Análises de Editais; 

• Exercícios práticas na produção de projetos culturais  

• Leitura e escrita sobre o tema; 

• Diálogos com espaços culturais. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

• TV para projeção 

• Notebook 

• Textos 

 

INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Instrumentos avaliativos:  

•  Exercícios práticos 

 Desenvolver um projeto cultural atendendo a todas as etapas de gestão e executando-o na teoria e na 
prática sendo avaliado estas duas esferas da atividade;  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 AVELAR, R. O avesso da cena: notas sobre produção e gestão cultural. Belo Horizonte: DUO 

Editorial, 2008.  

 BARBALHO, A.; RUBIM, A. A. C. Políticas culturais no Brasil. EdUFBA. 2007. 

 CUNHA, Maria Helena. Gestão cultural: profissão em formação. Belo Horizonte: DUO Editorial, 2007. 

                                        

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

COMPLEMENTAR: 

 ALMEIDA, Candido José Mendes. Arte é capital: a visão aplicada do marketing cultural. Editora 
Rocco, 1994. 

 BARROS, José Márcio (Org.). Diversidade cultural: da proteção à promoção. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2008FREITAG, B. Política educacional e indústria cultural. 2.ed. São Paulo: Cortez, 

1989 

 TEIXEIRA COELHO, José. O que é ação cultural. São Paulo, SP: Brasiliense, 2001. 

 YÚDICE, George. A conveniência da cultura: usos da cultura na era global. Belo Horizonte: Editora da 
UFMG; 2004. 

 

   


