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INSTITUTO DE ARTES / IARTE
COLEGIADO DO CURSO DE MÚSICA

PLANO DE ENSINO
1. IDENTIFICAÇÃO

2. EMENTA
Abordagem da prática musical a partir dos aspectos intelectual, emotivo e físico. Prática de Leitura; 
interpretação musical; aprimoramento das habilidades necessárias à prática musical; abordagem de 
questões idiomáticas e estilísticas que envolvem diferentes práticas musicais.

3. JUSTIFICATIVA
A disciplina Prática Musical contribui para a formação do músico em seus aspectos mais básicos, 
possibilitando sua progressiva autonomia no que se refere à leitura e conhecimento dos signos e 
convenções utilizados na leitura musical e na prática instrumental individual e coletiva, além de 
aspectos do processo de criação musical.

4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
- Abordar a prática musical a partir dos aspectos intelectual, emotivo e físico.

Objetivos específicos:
- Desenvolver e praticar a leitura musical, 
- Interpretar obras musicais,
- Aprimorar as habilidades necessárias à prática musical, 
- Abordar questões idiomáticas e estilísticas que envolvem diferentes práticas musicais.

5. PROGRAMA

- Aprimoramento das habilidades necessárias à prática musical; 
- Abordagem de questões idiomáticas e estilísticas que envolvem diferentes práticas 
musicais. 
- Prática de leitura musical e interpretação; 
- O processo de criação em música popular no âmbito da prática de conjunto;
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6. METODOLOGIA

Aulas remotas síncronas (conforme protocolo de biosegurança da UFU); Os conteúdos práTcos serão 
trabalhados visando explorar o desenvolvimento de aTvidades musicais colaboraTvas via internet, algo muito 
presente na práTca musical da música popular em tempos de pandemia. Serão produzidos arranjos musicais que 
serão registrados no formato áudio/visual no qual cada aluno gravará sua parte em casa. Serão realizados, 
durante as aulas, momentos de reflexão e discussão sobre as novas práTcas que permeiam a música popular de 
hoje além das aTvidades de criação uTlizando as novas tecnologias tão presentes na atualidade. O oferecimento 
dessa disciplina práTca de forma remota se jusTfica justamente pela possibilidade de disponibilizar um ambiente 
de reflexão, interação e experimentação acerca dessas novas formas de praTcar música em tempos de 
distanciamento social. 
Serão uTlizados conforme a necessidade e desenvolvimento da disciplina: ferramentas de webconferência, 
sobwares de editoração de parTturas (livre escolha, inclusive os gratuitos), sobwares de gravação e edição de 
áudio (livre escolha, inclusive os gratuitos), sobwares de edição de vídeo (livre escolha, inclusive os gratuitos), 
sobwares de apresentação de Slides (livre escolha, inclusive os gratuitos). O curso terá duração total de 16 
semanas previstas na resolução 25/2020 do CONGRAD. Serão disponibilizados para os alunos os links com todo 
o material digitalizado necessário para a realização do curso. 

a) Carga horária das aTvidades síncronas: 2 horas aulas semanais, nas segundas-feiras no período da tarde, das 
14:00 hs às 15:40 hs. A disciplina será hospedada no ambiente Moodle de ensino remoto disponibilizado pela 
UFU. O sobware de webconferência será o Google Meets (1º opção) ou o Mconf (2º opção), o que Tver 
desempenhos melhor com os alunos. 

7. AVALIAÇÃO
• Atividades práticas cotidianas (individuais): 25 pontos

• Trabalho de apresentação de seminário sobre levadas rítmicas de gêneros diversos do universo da música 
popular ( grupos de 2 a 5 alunos): 25 pontos

• Trabalho de criação de um arranjo de uma canção do universo da música popular (concepção em grupo de 
3 alunos e execução em grupo da classe toda com alguns revezamentos). Gravação de áudio e vídeo de 
forma remota e apresentação do produto final via internet: 50 pontos.
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9. APROVAÇÃO
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