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2.EMENTA 
 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no Curso de Música é um estudo investigativo e/ou artístico que visa 
estimular a capacidade reflexiva e/ou interpretativa do graduando colaborando para sua formação 
profissional, artística e científica. 

 
3.JUSTIFICATIVA 

 

A disciplinade TCC auxiliarána formação de instrumentistas e educadores de música a formatarem suas 
pesquisas dentro do âmbito da música ou da música somada com demais áreas do conhecimento.  
 

4.OBJETIVO 
 
Estimular a capacidade investigativa e produtiva do graduando e contribuir para a formação profissional, 
científica e artística do estudante. - Iniciar o aluno na pesquisa em música para promover tanto sua formação 
como músico e professor de música, quanto apresentá-lo para a pesquisa como campo profissional. 
 
5.PROGRAMA 

 
 

Em razão dos diversos enfoques que se pode lançar sobre a música, o TCC poderá abarcar uma gama ampla de 
objetos de estudo apresentados sob diferentes formatos, como: monografias, recitais comentados, recitais 
didáticos, gravações em CD, composições, redação de um texto escrito (relatório final), apresentação escrita e 
oral do relatório de pesquisa. 

 
 
6.METODOLOGIA 
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Encontros periódicos presenciais eonline visando dar suporte e orientação ao aluno na escrita do 
TCC. 

Os discentes terão acesso às referências bibliográficas, cópias eletrônicas de livros no limite de 1 
capítulo/livro, e-book, teses e dissertações cujos links ou arquivos serão disponibilizados. 

 
7.AVALIAÇÃO 

 

1º Avaliação: 50 pontos, envio semanal do TCC para leituras e correções 
2º Avaliação: 50 pontos (semana de avaliações) 
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