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2. EMENTA 
Inserção e participação de alunos em projetos desenvolvidos no âmbito do Curso de Música; vi-
vência do fazer musical a partir de uma visão interdisciplinar e dialética (teoria e prática); desen-
volvimento da capacidade crítico-reflexiva na própria formação musical e na futura atuação profis-
sional, bem como o aprimoramento técnico vinculado à produção cultural/musical em suas várias 
instâncias. 
 
3. JUSTIFICATIVA 
Oferecer ao aluno a oportunidade de estabelecer um diálogo entre teoria e prática, possibilitando 
a reflexão sobre questões relacionadas à atuação profissional e ao fazer musical. A disciplina auxi-
lia na preparação de atividades profissionais na área da música, buscando alternativas e cami-
nhos para a realização da arte nos meios virtuais ou presenciais.  
  
4. OBJETIVO  

Objetivo Geral: Proporcionar aos alunos a vivência do fazer musical dentro de uma visão interdis-
ciplinar e dialética por meio da inserção em projetos de extensão desenvolvidos no Curso de Mú-
sica.  

Objetivos específicos:  

- Fomentar e desenvolver diferentes projetos de extensão no âmbito do Curso de Música; 

- Inserir os alunos em diferentes projetos de extensão vinculados ao Curso de Música; 

- Promover a reflexão crítica na formação musical do aluno e em sua futura atuação profissional; 

- Propiciar ao aluno a vivência do fazer musical numa visão interdisciplinar; 

- Abordar e vivenciar técnicas vinculadas às diversas instâncias da produção cultural (com enfo-
que na música). 

5. PROGRAMA 
- Criação de diferentes projetos de extensão no âmbito do Curso de Música seguindo as seguintes 
premissas: análise de editais e comparação com projetos feitos e aprovados em leis de incentivo 
cultural; realizar estudos sobre meios de produção de projetos; realizar estudos sobre os proces-
sos de divulgação dos projetos.  
- Participação dos alunos em diferentes projetos de extensão; 



- Vivência do fazer musical vinculado a uma visão interdisciplinar e dialética por meio da inserção 
em projetos de extensão; 
- Reflexão crítica acerca da formação musical e da futura atuação no campo profissional; 
- Aprimoramento técnico no que diz respeito à produção cultural (com enfoque na música) em 
suas diversas instâncias. 
 
 
6. METODOLOGIA  
 Aulas expositivo dialogadas. Reuniões de brainstorm para a construção de um projeto cul-
tural coletivo. Leitura de projetos feitos nas leis culturais e disponíveis para leitura nos meios digi-
tais, notadamente no SALIC. Execução prática das atividades necessárias para a execução do 
projeto, tais como ligações telefônicas, contatos por e-mail, contatos com possíveis palestran-
tes/artistas convidados.  
 
7. AVALIAÇÃO 
 A avaliação será baseada na realização de 7 tarefas baseadas nas atividades necessárias 
à realização dos projetos, de acordo com a seguinte tabela: 
 
 
TAREFA DATA PREVISTA PA-

RA ENTREGA 
AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

Tarefa 1 Semana 2 Atendimento aos obje-
tivos da tarefa e en-
trega no prazo estipu-
lado 

10 

Tarefa 2 Semana 4 Atendimento aos obje-
tivos da tarefa e en-
trega no prazo estipu-
lado 

10 

Tarefa 3 Semana 6 Atendimento aos obje-
tivos da tarefa e en-
trega no prazo estipu-
lado 

10 

Tarefa 4 Semana 8 Atendimento aos obje-
tivos da tarefa e en-
trega no prazo estipu-
lado 

10 

Tarefa 5 Semana 10 Atendimento aos obje-
tivos da tarefa e en-
trega no prazo estipu-
lado 

10 

Tarefa 6 Semana 12 Atendimento aos obje-
tivos da tarefa e en-
trega no prazo estipu-
lado 

10 

Tarefa 7  Semana 14 Atividade final: reali-
zação do projeto prin-
cipal a ser proposto no 
início do semestre. 

40 

TOTAL DE PONTOS   100 
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