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

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

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  

 
 

 

 
Instituto de Artes - IARTE 

COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MÚSICA 

PLANO      DE  ENSINO REMOTO 
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 
COMPONENTE CURRICULAR: 

  Pesquisa em Música 3 

UNIDADE OFERTANTE: Instituto de Artes 

CÓDIGO: GMU052  PERÍODO: 9º Período (Licenciatura) TURMA:  
Mikael 

CARGA HORÁRIA: 15 horas NATUREZA: Teórica 

TEÓRICA: 15 h. PRÁTICA: TOTAL: 15 h. 
 
OBRIGATÓRIA: ( X ) 

 
OPTATIVA: ( ) 

PROFESSORA: Cíntia Thais Morato ANO/SEMESTRE:  
Período Letivo 2020-1: 
01/03/2021 a 19/06/2021 
 OBSERVAÇÕES:  

1) Plano de ensino desenvolvido para o Período Letivo 2020-1: 01/03/2021 a 19/06/2021 conforme 
Resolução nº 25/2020 do CONGRAD - UFU. 
2) Esse componente curricular pressupõe atendimento individualizado para orientação de pesquisa de TCC 
e será ofertado para o aluno Mikael Marcos Silva 

 

 

2. EMENTA 
 Orientação individualizada e desenvolvimento de projetos de pesquisa determinados em comum 
acordo com o docente responsável pela disciplina. 

 

3. JUSTIFICATIVA 
 A orientação individualizada dos alunos segundo a especificidade temática de seus projetos de 
pesquisa é importante para a conclusão do TCC. Além dos conteúdos dos específicos de cada pesquisa, 
aqueles ligados ao métier da pesquisa (aspectos metodológicos) também são essenciais para a escrita do 
TCC. 
 

4. OBJETIVOS 
 

Objetivo Geral:  
Elaborar um vídeo documentário sobre o processo de aprendizagem musical de jovens rappers de 
Uberlândia e redigir um relatório sobre o processo de elaboração do documentário mencionado. Ambos 

documentos comporão o (TCC - Trabalho de Conclusão de Curso do aluno Mikael Marcos Silva que deverá 
defendê-lo publicamente perante banca examinadora. 
 
Objetivos Específicos:  
 Continuar o estudo da literatura de subsídio teórico e metodológico para elaboração de vídeo 

documentário; 
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 Entrevistar em vídeo, jovens rappers de Uberlândia a respeito de sua aprendizagem musical; 
 Realizar as tomadas em vídeo com jovens rappers para compor o vídeo documentário; 
 Editar e criar a trilha sonora do vídeo documentário; 
 Escrever relatório sobre o processo de elaboração do documentário mencionado do TCC: Referencial 

teórico, Metodologia, Resultados, além dos capítulos Introdução e Conclusão. 
 

5. PROGRAMA:  
 Elaboração de vídeo documentário com jovens rappers sobre sua aprendizagem musical 
 Literatura sobre elaboração de vídeo documentário 
 Organização, categorização e análise de entrevistas gravadas em vídeo com jovens rappers sobre sua 

aprendizagem musical 
 Elaboração do relatório sobre o processo de elaboração do vídeo documentário 
 Defesa pública do TCC: reprodução do vídeo documentário e defesa do processo de sua elaboração 

 

7. METODOLOGIA 
Carga Horária da Disciplina: 
 15 aulas síncronas (com datas e horários a serem combinados com o aluno) 
 Além das aulas síncronas, o aluno terá de se disponibilizar a uma carga horária semanal para elaboração 

do seu TCC. 
 
 As aulas síncronas serão em forma de encontros semanais em salas virtuais pelas Plataformas Jitsi 
Meet ou Google Meet para discussão da literatura estudada, análise dos dados, revisão dos textos escritos 
pelo(a) orientando(a), orientação para edição do vídeo documentário e redação do relatório final do TCC. 
Toda a troca de materiais bibliográficos e textuais com o orientando se dará por e-mail e/ou pelo aplicativo 
Whatsapp.  
 Defesa do TCC perante banca examinadora, em plataforma de TI a ser decidida com o(a) aluno(a) e 
com a banca examinadora. 
 
8. AVALIAÇÃO 
Além da defesa do TCC (50 pontos), todas as atividades desenvolvidas semanalmente pelo(a) aluno(a) 
serão valorizadas (50 pontos):  
 Discussão dos textos lidos para subsídio teórico e metodológico de elabora do vídeo documentário  
 Tomadas de vídeo capturadas para edição do vídeo documentário 
 Registros escritos gerados durante análise dos dados coletados  
 Produção de textos já pensando no TCC  
 Elaboração do vídeo documentário e redação do relatório sobre o processo de elaboração do mesmo 

(TCC) 
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