
 
 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, n
o 

2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG 

 

 

 

 

ANEXO DA RESOLUÇÃO No 30/2011, DO CONSELHO DE GRADUAÇÃO 
 

Instituto de Artes 

 COLEGIADO DO CURSO DE MÚSICA 
 
 
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 
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COMPONENTE CURRICULAR: CONTRAPONTO I 

UNIDADE OFERTANTE: IARTE/Curso de Música 

CÓDIGO: IARTE31907 PERÍODO/SÉRIE: TURMA: M  

CARGA HORÁRIA NATUREZA 

TEÓRICA: 
36 horas 

PRÁTICA: TOTAL: 
36 horas 

 

OBRIGATÓRIA: (  ) 
 

OPTATIVA: ( X ) 

PROFESSOR(A): 
Celso Luiz de Araujo Cintra 

ANO/SEMESTRE: 
2020/1 

OBSERVAÇÕES: Atendimento aos alunos a combinar. 

 

 

2. EMENTA 
 

Música polifônica; contraponto a três vozes/partes; fuga. 

 

 
3. JUSTIFICATIVA 

 

Por meio do contraponto, o aluno exercita a escrita polifônica a três vozes, o que pode contribuir na sua 
formação profissional, principalmente para a elaboração de composições e arranjos vocais para grupos 
profissionais, amadores e para uso em sala de aula. A busca de caminhos melódicos para as diferentes vozes 
e a organização da sobreposição das vozes (com base nas regras do contraponto) exercita a criatividade e a 
destreza na escrita musical, além de auxiliar na consolidação de conteúdo de teoria da música. A disciplina 
contribui também para a consolidação de noções de condução de vozes estudadas nas disciplinas de 
Harmonia. 
 
4. OBJETIVO 

 

Objetivo Geral:  
 
Capacitar o estudante no reconhecimento, análise e elaboração de trechos contrapontísticos modais e 
tonais a três vozes. 
 
Objetivos Específicos: 

 

- Elaborar e resolver exercícios de contraponto de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta espécies a 
três vozes. 
- Elaborar e resolver exercícios de composição de fuga a três vozes/partes. 
- Reconhecer e analisar obras musicais polifônicas. 
 

 
5. PROGRAMA 

 
- Análise, audição e realização de exercícios das cinco espécies de contraponto a três vozes; 
- Exercícios de contraponto a três vozes sem Cantus Firmus; 
- As formas de imitação: direta, inversa, retrógrada, retrógrada invertida, por aumentação e por 
diminuição; 
- Audição e análise de obras polifônicas; 
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- Composição de fuga a três vozes/partes.  

 
 

6. METODOLOGIA 
 

A disciplina será ministrada integralmente de forma remota, por meio de aulas expositivas dialogadas, 
realização de exercícios de contraponto pelos alunos e dinâmicas de correção de exercícios. A carga-horária 
será integralmente cumprida de forma síncrona utilizando-se o Google Meet. Para a realização da parte 
prática da disciplina - ou seja, os exercícios de contraponto -, os discentes deverão utilizar o software livre 
MuseScore (https://musescore.org/pt-br). Os exercícios de contraponto extraclasse, realizados como tarefa, 
deverão ser encaminhados semanalmente para o professor por email antes do horário de aula. 

 
 

7. AVALIAÇÃO 
 

Trabalho domiciliar parcial (50); Trabalho domiciliar final (50). A devolutiva e correção das avaliações e ou 
trabalhos ocorrerão na aula subsequente à realização e ou entrega dos mesmos. 
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9. APROVAÇÃO 
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