
 
 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

1 de 3 

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

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

 

 

 
 

Instituto de Artes 

 COLEGIADO DO CURSO DE MÚSICA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

Plano de Ensino Remoto 

 
COMPONENTE CURRICULAR: Harmonia em Música Popular 
 
 
 
 
 
 

UNIDADE OFERTANTE: IARTE - MÚSICA 

CÓDIGO: IARTE31313 PERÍODO/SÉRIE:  TURMA:   

CARGA HORÁRIA NATUREZA 

TEÓRICA: 
45H 

PRÁTICA: 
        - 
 

TOTAL: 
  45H  

 

OBRIGATÓRIA: (x) 
 

OPTATIVA: ( ) 

PROFESSOR(A): Daniel Menezes Lovisi ANO/SEMESTRE: 2020/2° 
Per. Esp. 

OBSERVAÇÕES: plano de ensino desenvolvido para 2020/1 de acordo com a resolução N°25/2020; 
componente curricular obrigatório no Percurso de Formação em Música Popular e optativa para os demais 
percursos  

 
 

 

2. EMENTA 
 

O tonalismo e aspectos básicos do modalismo na música popular: funções harmônicas, centros tonais e seus 
deslocamentos. Dominantes secundárias, estendidas, cadências “II – V7” e seus desdobramentos. Análise 
harmônica e melódica. Modalismo e tonalismo combinados. Desdobramentos da função Dominante. 
Desdobramentos da função Subdominante. Desdobramentos dos campos harmônicos modais. 
Desdobramentos das escalas de acordes e suas aplicações. Desdobramentos da ideia de planos tonais e de 
vizinhanças de terças. 

 
 
3. JUSTIFICATIVA 
 

A disciplina possibilita aos(às) aluno(as) observar e analisar procedimentos harmônicos utilizados na música 
popular ao longo do século XX, fornecendo-lhes instrumental teórico e ferramentas práticas para lidar com 
desafios do cotidiano profissional, como tirar músicas de ouvido, acompanhar melodias  variadas estruturadas 
no sistema tonal e criar arranjos e/ou acompanhamentos com linguagens harmônicas adaptadas a diferentes 
gêneros e estilos. A audição crítica de exemplos musicais permite relacionar linguagens harmônicas a períodos 
da história da música popular, contribuindo assim para a construção de um panorama de movimentos e 
escolas estéticas. 
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4. OBJETIVO 
 
 

Objetivo Geral:  

Dominar o tonalismo e alguns aspectos básicos do modalismo no âmbito de seu uso na música popular; 

 

Objetivos específicos:  

Propiciar a fluência no processo de analisar peças modernas e sofisticadas selecionadas a partir de uma ampla 
faixa de abrangência do repertório veiculado pela indústria fonográfica ao longo do século XX e XXI. 

 

5. PROGRAMA 

 
1 – Funções harmônicas, centros tonais e seus deslocamentos: 
- Acordes e sua cifragem;  
- Campo harmônico maior, menor misto e suas combinações com campos harmônicos modais; 
- Mudança de região e modulação; 
 
2 – Desdobramentos da função Dominante: 
- Acorde de dominantes substituto (subV7); 
- Acorde de sétima diminuta como V7(b9) sem a fundamental; 
- Acordes do tipo Xm6 como dominantes; 
- Acordes do tipo X7sus4 como dominantes; 
 
3 – Dominantes secundárias, estendidas, cadências “II – V7” secundárias e 
seus desdobramentos 
- cadências “II – V7”.  
- Acordes de sétima diminuta e do tipo “Xm6” como dominantes secundárias e estendidas; 
 
4 – Expansão dos centros tonais: 
- Diminutos auxiliares; 
- Empréstimo modal; 
 
5 – Escalas de acorde e suas aplicações 
- Escalas tonais 
- Escalas modais 
- Escalas alteradas 
- Escala diminuta e dominante diminuta 
- Escala hexafônica 
- Escalas pentatônicas 
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6. METODOLOGIA  

 
A disciplina terá carga-horária semanal de 2h30min e será realizada de forma remota em encontros síncronos 
tendo como complemento a realização de atividades assíncronas para fins de avaliação parcial. Todos os 
conteúdos e atividades estarão disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle UFU. As 
atividades síncronas ocorrerão via webconferência, no dia e horário estabelecidos no quadro de horários das 
disciplinas 2020/1 divulgados pela Coordenação do Curso de Música. As atividades assíncronas seguirão o 
cronograma estabelecido pelo professor, disponibilizado na plataforma Moodle UFU a partir do início do 
semestre letivo.  
 
As aulas síncronas serão divididas em seções compostas por videoaulas disponibilizadas no Moodle UFU 
durante o encontro virtual em sala de webconferência. Ao término de cada parte o professor e os(as) 
alunos(as) discutirão o conteúdo trabalhado antes de seguir para a etapa seguinte.  
 
Em cada uma das aulas são propostas atividades que contarão como parte da avaliação final do(a) estudante 
(estas poderão ser realizadas durante o próprio encontro síncrono ou de forma assíncrona, a depender do 
andamento da aula). O formato dessas atividades será diversificado ao longo do curso, podendo incluir: 
análises harmônicas de partituras selecionadas pelo professor; harmonização e rearmonização de melodias; 
treinamento auditivo, dentre outros. As atividades estarão hospedadas no Moodle UFU e deverão ser 
enviadas ao professor de acordo com o estabelecido em cada aula síncrona para que a pontuação seja 
contabilizada na média final do(a) estudante. 
 
As referências bibliográficas e materiais adicionais serão disponibilizados no Moodle UFU pelo professor.  
 
 
Softwares e equipamentos para Harmonia na Música Popular: 
 
a) Computador, tablet ou celular com acesso à internet que permita o trabalho com a plataforma Moodle 
UFU. 
 
b) Fones de ouvido (recomenda-se o uso de fones de ouvido que propiciem boa qualidade na reprodução do 
áudio).  
 
c) Software editor de texto (Microsoft Word ou similares) e leitor de PDF (ex. Foxit Reader; Adobe Acrobat) 
 
d) Software de edição de partituras 
OBS: trata-se de uma sugestão e não de uma obrigação de uso; recomenda-se os softwares gratuitos 
Musescore ou Sibelius First, disponíveis para download em: 
 
https://musescore.com/ 
 
https://www.avid.com/sibelius 
  
 
 
 
 
 
 

https://musescore.com/
https://www.avid.com/sibelius
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7. AVALIAÇÃO 

 

ATIVIDADE PONTOS DATA 

 
Exercícios propostos em aula 

 

 
30 pontos 

 
Ao longo do curso 

 
OBS: a pontuação será proporcional ao número de atividades realizadas pelo(a) aluno(a) com base no total de 
atividades solicitadas pelo professor 

 

 
Prova intermediária 

 

 
30 pontos 

 
Aula n° 7 (sétima semana do 

semestre letivo) 
 

 
Prova final 

 

 
30 pontos 

 
Aula n° 15 (décima quinta 

semana do semestre letivo) 
 

 
Autoavaliação 

 

 
10 pontos 

 
Aula n° 16 (última semana do 

semestre letivo) 
 

 
Total 

 

 
100 pontos 

 

 
OBS: algumas atividades avaliativas deverão ser realizadas no próprio ambiente do Moodle UFU. Outras 
deverão ser enviadas como arquivos PDF ou doc (Microsoft Word ou editores de texto similares). O envio de 
qualquer tipo de arquivo deverá ser feito através do Moodle UFU. Os detalhes sobre o envio e o formato dos 
arquivos serão detalhados em cada atividade solicitada.  
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Coordenação do Curso de Graduação em:    
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