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2. EMENTA  
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um estudo investigativo que visa estimular a capacidade 

reflexiva do graduando colaborando para com a sua formação profissional, artística e científica. 
 

3. JUSTIFICATIVA 
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) estimula a capacidade reflexiva do graduando e colabora para 

o desenvolvimento da escrita, organização e exposição das ideias dentro da linguagem científica. 
  
4. OBJETIVO 
Objetivo Geral: Estimular a capacidade investigativa e produtiva do graduando e contribuir para a 
formação profissional, científica e artística do estudante. (Resolução CONGRAD n.02/2004, 
art.18).  
Objetivos Específicos: Iniciar o aluno na pesquisa em música que deve promover tanto sua melhor 

formação como músico e professor de música, quanto apresentá-lo para a pesquisa como campo profis-

sional. 

5. PROGRAMA 
Em razão dos diversos enfoques que se pode lançar sobre a música, o TCC poderá abarcar uma ga-
ma ampla de objetos de estudo e de formatos de apresentação: monografias; recitais comentados; 
recitais didáticos; gravações em CD; composições, redação de um texto escrito e apresentação escri-
ta e oral do relatório de pesquisa. 
 

6. METODOLOGIA  
Orientações individuais; leituras de textos; escrita e revisão de partes do TCC; elaboração e simu-
lação para apresentação pública do TCC; defesa do TCC perante banca examinadora.  
 

7. AVALIAÇÃO 
Haverá duas avaliações. A primeira deverá ocorrer na décima semana de aula e será uma a pré-

apresentação do trabalho final. Contará 50 pontos e o critério de avaliação será coerência nos ar-

gumentos e apresentação formal do trabalho escrito. 

A segunda avaliação será a apresentação final à banca com professores convidados. Valerá 50 pon-

tos e o critério de avaliação será coerência nos argumentos, apresentação formal do trabalho escrito 

e apresentação pessoal. A nota será a média das avaliações individuais dos professores convidados. 
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