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1. IDENTIFICAÇÃO  
COMPONENTE CURRICULAR: DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE PERFORMANCE II 

 UNIDADE OFERTANTE: IARTE – Música  

CÓDIGO: IARTE31921 PERÍODO/SÉRIE:  TURMA:  
  

CARGA HORÁRIA  NATUREZA  

TEÓRICA:  
15h 

PRÁTICA:             
15h 

TOTAL: 
30h  

OBRIGATÓRIA: (  )  
 

OPTATIVA: (X) 
Bacharelado e 
Licenciatura em 
Instrumento - Flauta 
Transversal 

PROFESSOR: Geisa Cerqueira Felipe  ANO/SEMESTRE: 
2020/1 

OBSERVAÇÕES: Plano de Ensino desenvolvido para aulas remotas síncronas conforme 
Resolução nº 25/2020 do CONGRAD.  

  
  

2. EMENTA  
  

Estudo e vivência da performance musical em aulas coletivas de instrumento - (masterclasses); 
participação interativa do grupo na construção da interpretação do repertório; abordagem prática do 
repertório e correlação com aspectos estilísticos e analítico-musicias; estratégias de estudo para 
prática e vivência da performance em público. 

 

  
3. JUSTIFICATIVA  

É de suma importância para o músico praticar situações de performance, seja ele licenciando ou 
bacharelando. A disciplina propicia uma oportunidade para o discente simular tais situações, sendo 
que com orientação especializada da docente responsável. 
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4. OBJETIVOS  
  
Objetivo geral 

• Estudar e vivenciar a performance musical em aulas coletivas de instrumento -
(masterclasses). 
 

Objetivos específicos 
• Sistematizar o processo de leitura do repertório; 
• Correlacionar aspectos estilísticos, analítico-musicais e a prática do repertório estudado; 
• Abordar aspectos técnico-interpretativos do repertório selecionado; 
• Viabilizar a construção da interpretação musical por meio da interação do grupo e do debate 

sobre os critérios de um bom desempenho artístico-musical; 
• Planejar o estudo visando uma sistematização do aprendizado da performance;  

   Oportunizar aos alunos a vivência constante da performance musical em público. 
 

5. PROGRAMA  
  

• Estudo e vivência da performance musical em aulas coletivas de instrumento -
(masterclasses); 

• Sistematização do processo de leitura do repertório; 
• Correlação entre aspectos estilísticos, analítico-musicais e a prática do repertório estudado; 
• Abordagem dos aspectos técnico-interpretativos do repertório selecionado; 
• Construção da interpretação por meio da interação do grupo e do debate sobre os critérios de 

um bom desempenho artístico-musical; 
• Planejamento do estudo visando uma sistematização do aprendizado da performance;  
• Vivência da performance musical em público.  

 
  

6. METODOLOGIA  
  

As aulas serão desenvolvidas pela docente através de atividades práticas e teóricas em web-
seminários semanais sobre os temas abordados no programa da disciplina. Para as aulas poderão 
ser utilizadas as seguintes plataformas TI disponíveis gratuitamente: Google Meet, YouTube, 
WhatsApp, Google Drive e E-mail, além de recursos audiovisuais, flauta transversal e partituras.  
 
  
Carga Horária:  
 
• 30horas-aula de atividades síncronas realizadas através das plataformas: Google Meet e YouTube.  

Encontros remotos semanais às quintas-feiras, das 16h às 17:40h. 
 
Os discentes terão acesso às referências bibliográficas disponíveis gratuitamente na internet, cópias 
eletrônicas de livros no limite de 1 capítulo/livro ou e-book, artigos, teses e dissertações cujos links 
serão disponibilizados no decorrer do semestre.  
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7. AVALIAÇÃO  

  

A avaliação será realizada remotamente da seguinte maneira:  
  

- Envio eletrônico para a pasta da disciplina no Google Drive de atividades práticas e/ou teóricas. Tais 
atividades e suas respectivas pontuações serão combinadas com os discentes durante o semestre. 
Somatório dos envios: até 40 pontos   

- Apresentação individual final síncrona em 17.06.2021 das 16h às 17:40h pelo Google Meet: valendo 
até 50 pontos. O conteúdo da apresentação com o instrumento flauta transversal será a combinar 
com os discentes durante o semestre.  

- Avaliação final do docente considerando desenvolvimento e comprometimento do discente na 
disciplina: até 10 pontos 

   
    VALOR TOTAL = 100 pontos     
  
8. BIBLIOGRAFIA  
  
Básica: 
HARNONCOURT, Nikolaus. O diálogo musical: Monteverdi, Bach e Mozart. Rio de Janeiro: Zahar, 
1993. 
ILLARI, Beatriz S. e ARAÚJO, Rosane Cardoso de Mentes em Música. Curitiba: Editora UFPR, 
2010.  
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Editorial, 2013. 
 
Complementar: 
BUSWELL, David. Performance strategies for musicians: how to overcome stage fright and 

performance anxiety and perform at your peak- using NLP and visualisation: a self-help handbook for 

anyone who performs - musicians, singers, actors, dancers, athletes and business managers and 

executives. Stansted Abbotts: MX, 2006.  
KLICKSTEIN, Gerald. The musician’s way. New York: Oxford University Press, 2009.   
GORDON, Stewart. Mastering the art of performance: a primer for musicians. New York: Oxford 
University Press, 2006.  
PARNCUTT, Richard & MCPHERSON, Gary E. (ed.). The science & psychology of music 

performance: creative strategies for teaching and learning. Oxford; New York: Oxford University 
Press, c2002.  
WILLIAMON, Aaron. Musical excellence: strategies and techniques to enhance performance. Oxford: 
Oxford University Press, 2004.  
 

 
 
9. APROVAÇÃO  
  

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/_____  
  
Coordenação do Curso de Graduação em:      


