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(Ensino Remoto) 

 

 

2. EMENTA 

 

Condução orientada de projetos investigativos focando na observação, registro e reflexão sobre aspectos 

pedagógico-musicais vivenciados em projetos de ensino e extensão empreendidos em contextos sociais 

diversos, pelos três núcleos da Área de Música do IARTE (NEMUS, NUPIN, NUMUT). Reflexão sobre os 

Documentos Oficiais Nacionais referentes ao ensino de Música. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

A ênfase na condução orientada de projetos de intervenção em contexto de extensão pretende auxiliar os 

licenciandos na prática profissional, incentivando a construção de propostas diferenciadas de aulas, que se 

valham de recursos variados e abram espaço ao novo, especialmente considerando o contexto atual em que 

se torna necessário, mais do que nunca, inovar as práticas e buscar ferramentas de trabalho que propiciem 

uma atuação profissional assertiva e que motive os nossos alunos na construção de caminhos diversos para 

se ensinar. Apesar de na ficha curricular da disciplina, como consta no PPC do Curso, a natureza da 

componente curricular ser prática, temos trabalhado no Núcleo de Educação Musical (NEMUS) com a 

integração das abordagens teórico e prática, no sentido de fundamentar teoricamente toda a prática 

desenvolvida bem como as discussões e debates que acontecem no âmbito das aulas. Destaca-se também, 

considerando o objetivo previsto para a componente curricular no PPC, que há possibilidade de intervenção 

pedagógica de forma efetiva em projetos de extensão online que estão ativos no curso, sem prejuízo do que 

se propõe no PPC. Os alunos, pelas experiências vivenciadas na primeira etapa das AARE, podem conhecer 

diferentes possibilidades e contextos de atuação pedagógica também no sistema online, valendo-se das novas 

tecnologias de informação para alimentar a prática pedagógica.  
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4. OBJETIVO 

 

Objetivo geral: Intervir pedagogicamente em projetos de extensão online do Curso de Música da UFU tendo 

como base as discussões teóricas desenvolvidas no âmbito de PROINTER I e II.  

 

Objetivos específicos:  

- Refletir sobre as possiblidades de intervenção pedagógica nos projetos de extensão online do Curso de 

Música da UFU;  

- Desenvolver uma proposta de intervenção pedagógica para um dos projetos de extensão online do Curso de 

Música da UFU;  

- Registrar e problematizar situações pedagógico-musicais vivenciadas no projeto; 

- Discutir sobre os processos de ensinoaprendizagem musical no contexto online de atuação considerando 

suas diversidades e respectivos marcadores sociais, articulados aos demais projetos de ensino e extensão 

integrados às atividades de PROINTER III. 

 

5. PROGRAMA 

 

Unidade 1: Possiblidades de intervenção pedagógica nos projetos de extensão online do Curso de Música da 
UFU; 
Unidade 2: Desenvolvimento de uma proposta de intervenção pedagógica para um dos projetos de extensão 
online do Curso de Música da UFU;  
Unidade 3: Registro e problematização de situações pedagógico-musicais vivenciadas em projetos de 
extensão online do Curso de Música da UFU;  
Unidade 4: Processos de ensinoaprendizagem musical no contexto online de atuação considerando suas 
diversidades e respectivos marcadores sociais, articulados aos demais projetos de ensino e extensão 
integrados às atividades de PROINTER III. 

 

6. METODOLOGIA  

 

Diálogos construtivos com os alunos. 

Desenvolvimento do projeto de intervenção. 

Atuação em projetos de extensão online do Curso de Música da UFU. 

Relatórios reflexivos sobre o trabalho desenvolvido nos projetos de extensão online do curso de música da 

UFU e o papel das extensões no processo de formação dos licenciandos em música.  

Autoavaliação.  

 

a) Carga-horária de atividades síncronas: 90h.  

a.1. Horário previsto das atividades: 08:00h às 09:40 (quarta-feira) e 13:10 às 16:50 (sexta-feira). 

 a.2. Identificação da Plataforma de TI e softwares: Zoom. 

 

 

b) Carga-horária de atividades assíncronas: não tem. 

   

c) Carga-horária das demais atividades que serão cumpridas pelos discentes como atividades letivas da 

respectiva disciplina – Estima-se que os alunos precisarão de cerca de 10h de trabalho para a 

elaboração de relatórios reflexivos, montagem do seminário e autoavaliação, considerando também a 

necessidade de fundamentação do trabalho através da leitura de textos que deem suporte às 

intervenções pedagógico-musicais. 

 

d) Se houver carga-horária prática, a descrição detalhada de como ela será realizada e de quais recursos 

os discentes deverão dispor: 
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 60h (Realização de intervenção pedagógica em projetos de extensão online do Curso de Música 

da UFU. Para a realização dessas intervenções os alunos precisarão ter acesso a aplicativos 

como google meet ou jitsi, que lhes permitam atuar de forma direta e em tempo real no campo de 

extensão online. Outros recursos poderão ser utilizados como gravação de vídeo-aulas, 

elaboração de exercícios de apoio pedagógico para os participantes das extensões, entre outros. 

 

e) Como e onde os discentes terão acesso às referências bibliográficas e a material de apoio utilizados na 

disciplina, dando preferência a materiais que poderão ser acessados remotamente pelos discentes: 

 

 Os discentes terão acesso aos capítulos de livros da bibliografia básica e complementar através dos 

respectivos endereços de e-mail. A docente responsável pela disciplina enviará os arquivos 

digitalizados (1 capítulo de cada livro) através do gmail. Além dos capítulos dos livros, serão 

disponibilizados para os alunos links para acesso às principais revistas online na área de Educação 

Musical (ABEM e APEM), bem como materiais disponíveis em repositórios/bibliotecas digitais que 

tenham a ver com a temática da componente curricular.  

 

 

7. AVALIAÇÃO 

 

Projeto de intervenção pedagógica – 10 pontos. 

Relatório reflexivo das intervenções realizadas – 20 pontos. 

Seminário final sobre o projeto em que atuou – 10 pontos. 

Autoavaliação (texto escrito) – 10 pontos 

Avaliação professor supervisor/orientador do projeto – 50 pontos. 

 

a) Datas, horários, critérios para a realização e correção das atividades avaliativas e validação da 

assiduidade dos discentes:  

 31/03/2021, até às 23:59 min. – Primeira etapa avaliativa (Envio do projeto de intervenção 

pedagógica) – 10 pontos. 

 31/05 até às 23:59 min. – Segunda etapa avaliativa (Envio do relatório reflexivo respectivo às 

intervenções realizadas) – 20 pontos.  

 09/06/2020 das 08:00h às 09:40 – Seminário final (Apresentação oral dos resultados das 

reflexões realizadas ao longo do semestre) – 10 pontos.  

 14/06/2020 até às 23:59 min. – Entrega do texto da autoavaliação – 10 pontos.  

 

OBS: A validação da assiduidade dos discentes será dada conforme orientações da RESOLUÇÃO Nº 25/2020, 

DO CONSELHO DE GRADUAÇÃO. Como as aulas acontecerão em formato estritamente síncrono, o aluno 

que não comparecer aos encontros, não computará presença nestes respectivos encontros.  

  

 

b) Especificação das formas previstas para o envio pelos discentes, por meio eletrônico, de atividades 

avaliativas:  

 Pretende-se que os discentes enviem as atividades avaliativas escritas (projeto de 

intervenção, relatórios reflexivos e autoavaliação) para o e-mail da docente – 

vivianne.lopes.ufu@gmail.com.  

 

 

8. BIBLIOGRAFIA  
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OBS: Respeitando-se as diretrizes concernentes aos direitos autorais serão destinados aos alunos apenas um 

capítulo de cada livro da bibliografia básica.  

 

Complementar 
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BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, 23., 2017, Manaus. Anais... Manaus, AM: Universidade Federal do 
Amazonas, 2017. Disponível em: 
<http://abemeducacaomusical.com.br/conferencias/index.php/congresso2017/cna/paper/viewFile/2829/1350>. 
Acesso em: 20 de jul. 2019.    
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<http://dx.doi.org/10.20504/opus2020a2601>. Acesso em: 20 de jul. 2020.    

SILVA, Walênia M. Zoltán Kodály: Idéias e concepções sobre educação musical. Revista Em Pauta, Porto 
Alegre, v. 5, n. 8, p. 59-69, 1993. 

SOUZA, Gabriel Costa de. Identidade profissional do professor de música: estudo de caso em Itupeva-SP. 
2017. 233 f. Dissertação (Mestrado em Educação) –Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 
2017. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-19042018-
155154/publico/GABRIEL_COSTA_DE_SOUZA.pdf>. Acesso em: 25 de mar. 2020.  

 
Outras fontes online que os alunos poderão consultar com publicações relacionadas ao Projeto 
Interdisciplinar 3 (PROINTER 3): 

 
Revista Brasileira de Educação Musical (ABEM) 

Revista Portuguesa de Educação Musical (APEM) 

Revista Música na Educação Básica (ABEM) 
 

OBS: Respeitando-se as diretrizes concernentes aos direitos autorais serão destinados aos alunos um 

capítulo digitalizado de cada livro da bibliografia complementar.  
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