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1. IDENTIFICAÇÃO 
 
COMPONENTE CURRICULAR: PRÁTICA DE CONJUNTO II 

UNIDADE OFERTANTE: IARTE/MÚSICA 

CÓDIGO: IARTE31305 PERÍODO/SÉRIE:  TURMA: 

CARGA HORÁRIA NATUREZA 

TEÓRICA: 
--- 

PRÁTICA: 
30H 

TOTAL: 
30 

 
OBRIGATÓRIA: ( X ) 

 
OPTATIVA: ( ) 

PROFESSOR(A): ALEXANDRE TEIXEIRA ANO/SEMESTRE: 2022/1 

OBSERVAÇÕES: Aula presencial 

 
 
2. EMENTA 
 
 Estudo progressivo da prática musical em conjunto abordando obras de gêneros e estilos diversos. 
 
3. JUSTIFICATIVA 
 
A disciplina de prática de conjunto é um instrumento educacional de fundamental importância para 
os objetivos previstos no Plano Pedagógico do Curso de Música, seja o aluno optante pelo curso de 
bacharelado ou licenciatura. Ao desenvolver sua capacidade através do fazer musical em conjunto, 
o aluno estará se preparando para o exercício profissional como músico de câmera, de orquestras, 
bandas e outros conjuntos musicais. Também estará se preparando para o ensino do instrumento e 
da música em geral, em instituições 
de formação musical específica como Conservatórios e Escolas de Música e também em instituições 
de ensino fundamental e médio, à medida que o tocar em grupo é uma ferramenta de aprendizado e 
de motivação para o público em geral. 
 
4. OBJETIVO 
 
Objetivo Geral: Propiciar ao estudante o desenvolvimento das habilidades físicas, perceptivas e 
emotivas intrínsecas à prática musical em grupo. 

Objetivos Específicos: Preparar o aluno para atuação como intérprete musical em conjuntos 
musicais diversos. Preparar o aluno para atuar como membro de grupos musicais tanto de música 
popular quanto erudita, buscando uma sintonia com as necessidades do mercado de trabalho. Por o 
aluno em contato com estilos musicais diversos, compreendendo épocas distintas. Trabalhar a 
afinação relativa ao conjunto e ao texto musical. 

5. PROGRAMA 
 

• Práticas de ensaio e preparação de repertório um grupo musical.  
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• Indicação e correção da técnica instrumental durante a preparação do repertório. 
• Compreensão do texto musical sob a perspectiva da inter-relação das partes. 
• Construção da percepção auditiva e adequação às sonoridades e expressividades 

produzidas pela pelos demais componentes do grupo musical. 
• Proposição de exercícios práticos para solucionar problemas técnicos decorrentes do 

repertório escolhido a cada semestre. 
 (O nível de complexidade em que serão tratados os aspectos técnicos e musicais deste 
programa estará condicionado ao grau de dificuldade do repertório sugerido para o presente 
semestre). 

 
 
 
6. 
METODOLOGIA 
 
Aulas expositivas dialogadas. Ensaios práticos e presenciais do repertório estabelecido para o 
semestre. Exposição de áudios e vídeos de grupos semelhantes ou que repertório que tenha 
correlação com o programa desenvolvido no semestre. Preparação de uma apresentação pública. 
 
 
7. 
AVALIAÇÃO 
 
A avaliação será baseada na realização de tarefas propostas pelo professor de acordo com o 
conteúdo ministrado em sala de aula. Datas e forma de avaliação segundo a tabela: 

 

TAREFA DATA PREVISTA 
PARA ENTREGA 

AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

Tarefa 1 Semana 2 Audição sobre 
repertório proposto em 
sala com descrição 
crítica oral em perante 
os demais alunos da 
disciplina.  

25 

Tarefa 2 Semana 8 Ensaio sobre o 
repertório proposto 
para a apresentação 
final. 

25 

Tarefa 3  Semana 14 Atividade final: 
apresentação pública. 
Serão considerados 
afinação, 
expressividade e 
fluência técnica. . 

50 

TOTAL DE PONTOS   100 
 

 

8. BIBLIOGRAFIA 
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Hobsbawn, Eric. A história social do jazz. Paz Terra. 1996. 

LaPorta, John. A guide to jazz improvisation. Boston : Berklee, C2000. 

 

Complementar: 

Dan, Haele. Scales for jazz improvisation. Alfred Music, USA, 1975. 

Garrison, Fewell. Improvisação jazz para guitarra. Passarim, São Paulo, 2016. 

Bob, Mintzer. 14 jazz & funk etudes. Mintzer Music, Miami, 1995. 

Mark, Nightingale. Warm-up book. Warwick Music, Coventry, 2003. 

Robbins, Jonathon. Essential standards. Santorella Publications, Danvers, 2001. 

Walt, Weiskopf. Beyond the horn: expanding your improvisational confort. Jamey Aebersold, New Albany, 

2005. 

 
9. APROVAÇÃO 

 
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em:   /  /   

 
Coordenação do Curso de Graduação em:    

 


