
 
 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

 
 
 
 
 

INSTITUTO DE ARTES – IARTE 
COLEGIADO DO CURSO DE MÚSICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANOS DE ENSINO 
 

Primeiro Semestre de 2021 (2020/1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
André Campos Machado 



 
 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

 
 
 
 
 

INSTITUTO DE ARTES / IARTE 
COLEGIADO DO CURSO DE MÚSICA 

PLANO DE ENSINO 
1. IDENTIFICAÇÃO 
 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO 7 – VIOLÃO 

UNIDADE OFERTANTE: IARTE / MÚSICA 

CÓDIGO: GMU200 PERÍODO/SÉRIE: 8º PERÍODO TURMA: Fabio 

CARGA HORÁRIA NATUREZA 
TEÓRICA: 

15h 
PRÁTICA: 

15h 
TOTAL: 

30h 
OBRIGATÓRIA: ( X) 
Bacharelado 

 
OPTATIVA: ( ) 

PROFESSOR(A):  André Campos Machado ANO/SEMESTRE: 2021 
(2020/1) 

 

2. EMENTA 
 
Prática de Leitura; técnicas de mão direita e esquerda, sincronicidade das mãos, conceito de ergonomia e 
eficiência aplicadas a mecânica do instrumento; análise dos aspectos técnico-mecânicos das obras musicais; 
interpretação musical, virtuosismo técnico/musical 
 

3. JUSTIFICATIVA 
 
Os conteúdos da disciplina prática instrumental tendem construir o domínio progressivo dos fundamentos 
teóricos e práticos da técnica instrumental e interpretação musical. O estudo do instrumento visa formar o 
instrumentista habilitado para o exercício profissional como solista, coralistas, músico de câmera, de orquestras, 
bandas e outros conjuntos musicais; como músico popular; preparado para o ensino de instrumento e música 
em geral em instituições de formação musical específica como Conservatórios e Escolas de Música, dadas as 
características do campo de trabalho; capacitado para a produção cultural e musical em instituições privadas e 
públicas; habilitados para  atuar nos diferentes âmbitos do conhecimento profissional do músico. 
 
4. OBJETIVO 
 
Objetivo Geral: Desenvolver e praticar a leitura musical; Exercitar/ aperfeiçoar técnica de mão direita e 
esquerda; Interpretar obras musicais; Realizar análise dos aspectos técnico-mecânicos das obras musicais; 
Incrementar o virtuosismo no repertório. 
Objetivos Específicos: Articular e destacar corretamente a melodia; Praticar coloração/sonoridades distintas no 
toque de mão direita; Praticar dedos-guia, eixos de movimentação e mudanças de posicionamento para mão 
esquerda; Exercitar o não cruzamento de cordas em escalas com dedos i, m da mão direita; Desenvolver 
velocidade em fórmula fixa de arpejo de mão direita; Praticar arpejos de extensão; Efetuar diferentes 
sonoridades; Realizar Ligados ascendentes e descendentes; Buscar desenvoltura em todos os quesitos técnicos 
e musicais trabalhados durante o curso. 
 
5. PROGRAMA 

(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). 
• Prática da leitura musical a partir do repertório do Semestre; 
• Realização de digitações de mão esquerda e mão direita conciliando contexto musical e possibilidades 

técnicas individuais; 
• Mão direita: acordes plaquet, escalas com e sem apoio, arpejos, trêmulo, rasgueio, pizzicato, 

harmônicos, realização de planos sonoros distintos; 
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• Mão esquerda: modos de apresentação, trabalho de braço, eixos de movimentação, saltos, ligados, 
pestanas, meia pestanas, vibratos e ornamentos; 

• Simultaneidade dos movimentos pela sincronicidade das mãos; 
• Expressão musical: entendimento dos elementos musicais; ritmo, melodia, harmonia, timbre e temas 

decorrentes e incorporação dos mesmos juntamente da execução nas obras do semestre; 
• Preparação de oito obras, compreendendo as de ênfase técnico-mecânica (Estudos) e as obras de 

repertório, em proporções a serem definidas pelo professor conforme a necessidade do(s) aluno(s).. 
O repertório foi montados baseando-se em uma estrutura de recital, onde foi dividido em duas partes e uma 
proposta de bis. Repertório selecionado para o aluno: Fabio Amorim de Matos Júnior (Matrícula: 
11711MUS005). 
 
PRIMEIRA PARTE 
Guardame Las Vacas – Luiz de Narváez 
Sonata nº 2 in C, opus 15b – Sor 
Danza española nº 5 –  E. Granados 
Romance de los Pinos – F. M. Torroba 
Fandanguillo – F. M. Torroba 
  
SEGUNDA PARTE 
Prelúdios 1 e 3 – Villa Lobos 
Preludio Tristón – Maximo Diego Pujol 
Preludio Americano 3 (Campo) – Abel Carlevaro 
Un Dia de Noviembre –  Leo Brouwer 
La Catedral – Augustin Barrios 
  
BIS 
El Noi de la Mare – Anônimo 
Tempo de Criança –  Dilermando Reis 
 
6. METODOLOGIA 
 
Para as aulas de instrumento as técnicas de ensino utilizadas serão exposições dialogadas, demonstrações, 
realização de exercícios da técnica específica do instrumento, leitura do repertório a ser executado no 
semestre, digitação dos dedos das mãos e aspectos interpretativos das obras. 
 
Carga Horária:  

a) carga-horária de atividades síncronas: 26h. Horário: 2ª feira de 14:00 às 15:40. Estas aulas ocorrerão 
através da plataforma Microsoft Teams. 

b) carga-horária de atividades assíncronas: 6h. Estas aulas ocorrerão através da plataforma Microsoft 
Teams, onde os materiais de referência estarão disponíveis. Endereço de acesso:  
(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a836b39a28ee543bc9c48c6f24e1b3bf7%40thread.tacv2/co
nversations?groupId=0be851a1-1f95-4781-b76e-09cafbe78311&tenantId=cd5e6d23-cb99-4189-88ab-
1a9021a0c451)  

c) Aulas práticas: serão desenvolvidas remotamente de forma síncrona e assíncrona utilizando-se da 
plataforma de TDIC citada, onde será possível expor, demonstrar, realizar as atividades específicas do 
instrumento violão.  O discente deverá ter em mãos o seu violão, estante de partituras, suporte para os 
pés e acesso à internet.  
Justificativa: durante o período especial de aulas remotas ocorridas em 2020, observou-se nas 
disciplinas práticas realizadas, que elas podem ocorrer de modo satisfatório utilizando-se de qualquer 
plataforma de TI que permita a interação em tempo real, como por exemplo o Microsoft Teams, Jitsi, 
Google Meet, Zoom, etc. Apesar de nos depararmos com problemas na qualidade da transmissão do 
áudio durante as aulas síncronas, estes problemas podem ser minimizados adotando-se em algumas 
aulas a gravação prévia das músicas por parte dos alunos ou professores, aproveitando-se do momento 
síncrono, por exemplo, para sanar dúvidas de leitura da partitura, revisar a digitação das mãos, realizar 
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análise musical e interpretativa da obra, bem como conduzir audições orientadas de gravações de 
interpretes consagrados das obras estudas. Justifica-se portanto a opção de aulas práticas durante o 
referido semestre através das TDIC. 

d) Acesso às referências bibliográficas e ao material de apoio utilizados: O discente terá acesso às 
referências bibliográficas, cópias eletrônicas de livros no limite de 1 capítulo/livro, e-book, teses e 
dissertações, cujos conteúdos serão disponibilizados no decorrer do semestre na plataforma Microsoft 
Teams no seguinte endereço: 
(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a836b39a28ee543bc9c48c6f24e1b3bf7%40thread.tacv2/co
nversations?groupId=0be851a1-1f95-4781-b76e-09cafbe78311&tenantId=cd5e6d23-cb99-4189-88ab-
1a9021a0c451)  
Vale observar que o discente já possui todas as partituras necessárias para a desenvolvimento do 
programa durante o semestre em questão. 

 
7. AVALIAÇÃO 
 

• Na 7ª semana – Avaliação Intermediária = 40 pontos.  
Gravação em vídeo (pelo celular ou outro equipamento disponível pelo aluno) da leitura de todo o 
repertório/músicas do semestre. Critérios: leitura rítmica, leitura melódica e andamento dentro da margem) 

• Na última semana do semestre – Avaliação Final = 50,0 pontos. Gravação em vídeo (pelo celular ou 
outro equipamento disponível pelo aluno) do repertório/músicas do semestre. Critério: interpretação 
das musicas do programa de acordo com as características estilísticas e do período da história da 
música de cada obra. 

• Avaliação qualitativa do professor = 10,0 pontos. 
• Total = 100,0 pontos. 

 
8. BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GNATTALLI, Radamés. Ten studies for the guitar. EUA, Calif: Brazilliance Music, 1968.  

SAVIO, Isaias. 25 Estudos melódicos e progressivos. São Paulo: Mangione. 1941. 

VILLA-LOBOS, Heitor. Douze études pour guitare. Paris: Éd. Max. Eschig, 1953 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BACH, Johann Sebastian. Prelude, Fuga & Alegro; transcribed by Philip Hii. San Francisco: Guitar Solo 
Publications, 1996. 
 
BELLINATI, Paulo. The guitar works of Garoto (Annibal Augusto Sardinha), Volume 2; transcribe, arranged & 
edited from his recordings & manuscripts by Paulo Bellinati. San Francisco: Guitar Solo Publications, c1991. 
 
GIULIANI, Mauro. Le Rossiniane for solo guitar; Edited by Jeffery, Brian. London: Tecla, c1986. 
 
RODRIGO, Joaquín. Music for guitar; with an introduction by Christopher Parkening. Mainz; New York: Schott, 
c1995. 
 
LLOBET, Miguel. Guitar works; edited by Ronald Purcell. Heidelberg: Chanterelle, c1989. 
 
9. APROVAÇÃO 
 
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em:   /  /   

Coordenação do Curso de Graduação em:             /            /_____           

 
Assinatura do professor: _____________________________________________ 



 
 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

 
 
 
 
 

INSTITUTO DE ARTES / IARTE 
COLEGIADO DO CURSO DE MÚSICA 

PLANO DE ENSINO 
1. IDENTIFICAÇÃO 
 

COMPONENTE CURRICULAR: PRÁTICA INSTRUMENTAL 7 – VIOLÃO 

UNIDADE OFERTANTE: IARTE / MÚSICA 

CÓDIGO: GMU095 PERÍODO/SÉRIE: 8º PERÍODO TURMA: Carol 
 CARGA HORÁRIA NATUREZA 

TEÓRICA: 
15h 

PRÁTICA: 
15h 

TOTAL: 
30h 

 

OBRIGATÓRIA: (X) 
Licenciatura 

 

OPTATIVA: ( ) 

PROFESSORE: André Campos Machado ANO/SEMESTRE: 2021 
(2020/1) 

 
2. EMENTA 
Estudo, com fundamentação teórica e prática, da literatura musical ocidental do violão, em função da execução 
expressiva ao instrumento. 
 
3. JUSTIFICATIVA 
Os conteúdos da disciplina prática instrumental tendem construir o domínio progressivo dos fundamentos 
teóricos e práticos da técnica instrumental e interpretação musical. O estudo do instrumento visa formar o 
instrumentista professor de violão, habilitado para o exercício profissional em conservatórios, escolas de 
música, na rede pública e privada e em outros espaços que demandam professores de música, tais 
como empresas e projetos sociais e culturais. 
 
4. OBJETIVO 
Objetivo Geral: Dominar os fundamentos teóricos e práticos da literatura musical ocidental do instrumento. 
Orientar o desenvolvimento das características do intérprete pesquisador, de modo que o futuro professor de 
violão possa conceber sua execução com correção técnica e musical de maneira autônoma. 

Objetivos Específicos: 
Executar obras musicais; realizar limpeza de baixos, ligados ascendentes e descendentes, eixos de 
movimentação para mão esquerda, escalas, saltos, articulação correta da melodia e da linha do baixo, mudança 
de posição de mão esquerda entre escala/melodia e oitavas consecutivas, expressar musicalmente: demonstrar 
entendimento dos elementos musicais; ritmo, melodia, harmonia, timbre. 

 
5. PROGRAMA 
(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). 

• Prática da leitura musical a partir do repertório do Semestre; 
• Realização de digitações de mão esquerda e mão direita conciliando contexto musical e possibilidades 

técnicas individuais; 
• Mão direita: acordes plaquet, escalas com e sem apoio, arpejos, trêmulo, rasgueio, pizzicato, 

harmônicos, realização de planos sonoros distintos; 
• Mão esquerda: modos de apresentação, trabalho de braço, eixos de movimentação, saltos, ligados, 

pestanas, meia pestanas, vibratos e ornamentos; 
• Simultaneidade dos movimentos pela sincronicidade das mãos; 
• Expressão musical: entendimento dos elementos musicais; ritmo, melodia, harmonia, timbre e temas 

decorrentes e incorporação dos mesmos juntamente da execução nas obras do semestre; 
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• Repertório de livre escolha com obras dos semestres anteriores.    
Este programa será desenvolvido por meio de aulas coletivas, em turmas com, no máximo, três alunos cada. 
Caso o aluno tenha optado, no semestre anterior, pela realização de um recital comentado ao final desta 
disciplina, as aulas serão ministradas individualmente. 
Obs.: Repertório de livre escolha com obras dos semestres anteriores. 
 
Repertório selecionado para a aluna Carolina Cason da Silva – (11621MUS001) 
Músicas: 

• Woven World - Andrew York. 
• Carta de Pedra - Guinga (arr. Marco Pereira) 
• Lamento Sertanejo - Dominguinhos/Gil (arr. Thiago Colombo) 
• Passeio no Rio - Luiz Bonfá. 
• Otro Tango/ Buenos Aires - Jorge Morel. 
• Sobre um Tema de Gismonti - Chrystian Dozza. 
• Lamentos do Morro – Garoto. 

 
6. METODOLOGIA 
 

Para as aulas de instrumento as técnicas de ensino utilizadas serão exposições dialogadas, demonstrações, 
realização de exercícios da técnica específica do instrumento, leitura do repertório a ser executado no 
semestre, digitação e aspectos interpretativos das obras. 
 
Carga Horária:  

a) carga-horária de atividades síncronas: 26h. Horário: 2ª feira de 16:00 às 17:40. Estas aulas ocorrerão 
através da plataforma Microsoft Teams. 

b) carga-horária de atividades assíncronas: 6h. Estas aulas ocorrerão através da plataforma Microsoft 
Teams, onde os materiais de referência estarão disponíveis. Endereço de acesso:  
(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a07153166e2064ffa81acbb8d3d873049%40thread.tacv2/co
nversations?groupId=862922fb-a1f0-4c71-af2d-2a7cc3ef141a&tenantId=cd5e6d23-cb99-4189-88ab-
1a9021a0c451)  

c) Aulas práticas: serão desenvolvidas remotamente de forma síncrona e assíncrona utilizando-se da 
plataforma de TDIC citada, onde será possível expor, demonstrar, realizar as atividades específicas do 
instrumento violão.  O discente deverá ter em mãos o seu violão, estante de partituras, suporte para os 
pés e acesso à internet.  
Justificativa: durante o período especial de aulas remotas ocorridas em 2020, observou-se nas 
disciplinas práticas realizadas, que elas podem ocorrer de modo satisfatório utilizando-se de qualquer 
plataforma de TI que permita a interação em tempo real, como por exemplo o Microsoft Teams, Jitsi, 
Google Meet, Zoom, etc. Apesar de nos depararmos com problemas na qualidade da transmissão do 
áudio durante as aulas síncronas, estes problemas podem ser minimizados adotando-se em algumas 
aulas a gravação prévia das músicas por parte dos alunos ou professores, aproveitando-se do momento 
síncrono, por exemplo, para sanar dúvidas de leitura da partitura, revisar a digitação das mãos, realizar 
análise musical e interpretativa da obra, bem como conduzir audições orientadas de gravações de 
interpretes consagrados das obras estudas. Justifica-se portanto a opção de aulas práticas durante o 
referido semestre através das TDIC. 

d) Acesso às referências bibliográficas e ao material de apoio utilizados: A discente terá acesso às 
referências bibliográficas, cópias eletrônicas de livros no limite de 1 capítulo/livro, e-book, teses e 
dissertações, cujos conteúdos serão disponibilizados no decorrer do semestre na plataforma Microsoft 
Teams no seguinte endereço: 
(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a07153166e2064ffa81acbb8d3d873049%40thread.tacv2/co
nversations?groupId=862922fb-a1f0-4c71-af2d-2a7cc3ef141a&tenantId=cd5e6d23-cb99-4189-88ab-
1a9021a0c451)  
Vale observar que a discente já possui todas as partituras necessárias para a desenvolvimento do 
programa durante o semestre em questão. 
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7. AVALIAÇÃO 

• Na 7ª semana – Avaliação Intermediária = 40 pontos.  
Gravação em vídeo (pelo celular ou outro equipamento disponível pelo aluno) da leitura de todo o 
repertório/músicas do semestre. Critérios: leitura rítmica, leitura melódica e andamento dentro da 
margem) 

• Na última semana do semestre – Avaliação Final = 50,0 pontos. Gravação em vídeo (pelo celular ou 
outro equipamento disponível pelo aluno) do repertório/músicas do semestre. Critério: interpretação 
das musicas do programa de acordo com as características estilísticas e do período da história da 
música de cada obra. 

• Avaliação qualitativa do professor = 10,0 pontos. 
• Total = 100,0 pontos. 

 
8. BIBLIOGRAFIA  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DOWLAND, John. Dances and fantasies; gitárra átdolgozta Benko Dániel. Budapest: Edition Musica, c1980. 

MORENO TORROBA, Federico. Suite castellana; digitada por A. Segovia. Mainz; London: Schott, c1954. 

PEREIRA, Marco. Valsas Brasileiras. 1. ed. Rio de Janeiro, RJ: Garbolights Produções Artísticas Ltda., 1999. v. 1. 47p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BELLINATI, Paulo. The guitar works of Garoto (Annibal Augusto Sardinha), Volume 2; transcribe, arranged & 
edited from his recordings & manuscripts by Paulo Bellinati. San Francisco: Guitar Solo Publications, c1991. 

CARCASSI, Matteo. 25 estudos melódicos e progressivos Op.60; revisão e digitação de Henrique Pinto. São 
Paulo: Musicália, c1977. 

GIULIANI, Mauro. 23 Estudios escogidos para guitarra; revisados y digitados por Isaiás Savio. Buenos Aires: 
Ricordi Americana, c1956. 

GIULIANI, Mauro. Le Rossiniane for solo guitar; Edited by Jeffery, Brian. London: Tecla, c1986. 

PASCHOITO, Ivan. Dilermando Reis. Volume 2; transcribed, arranged, & edited from his recordings & 
manuscripts by Ivan Paschoito. San Francisco: Guitar Solo Publications, c1990-1994. 

 

9. APROVAÇÃO 
 

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em:   /  /   

Coordenação do Curso de Graduação em:             /            /_____           

 
Assinatura do professor: _____________________________________________ 
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INSTITUTO DE ARTES / IARTE 
COLEGIADO DO CURSO DE MÚSICA 

PLANO DE ENSINO 
1. IDENTIFICAÇÃO 
 
COMPONENTE CURRICULAR: Estudo Orientado 2 – VIOLÃO 

UNIDADE OFERTANTE: IARTE / MÚSICA 

CÓDIGO: GMU342 PERÍODO/SÉRIE: 2 TURMA: ANA CLARA 

CARGA HORÁRIA NATUREZA 
TEÓRICA: 

15h 
PRÁTICA: 

15h 
TOTAL: 

30h 
OBRIGATÓRIA: ( X) 
Bacharelado 

 

OPTATIVA: ( ) 

PROFESSOR(A):  André Campos Machado ANO/SEMESTRE: 2021 
(2020/1) 

 
2. EMENTA 
 

Aprimoramento de conhecimentos e vivências do intérprete-pesquisador visando a performance musical – 
instrumental e vocal autônoma, dotada de domínio dos aspectos históricos e técnico-interpretativos;  escolha e 
organização de um repertório abrangente, que contenha obras representativas do repertório instrumental e/ou 
vocal, visando a realização de um recital artístico e público com duração mínima de trinta minutos na disciplina 
Estudo Orientado 3; estudo e preparação de um repertório visando um recital artístico e público; vivência da 
performance musical em público. 
 
3. JUSTIFICATIVA 
 

Os conteúdos da disciplina EO tendem construir o domínio progressivo dos fundamentos teóricos e práticos da 
técnica instrumental e interpretação musical. O estudo do instrumento visa formar o instrumentista habilitado 
para o exercício profissional como solista, coralistas, músico de câmera, de orquestras, bandas e outros 
conjuntos musicais; como músico popular; preparado para o ensino de instrumento e música em geral em 
instituições de formação musical específica como Conservatórios e Escolas de Música, dadas as características 
do campo de trabalho; capacitado para a produção cultural e musical em instituições privadas e públicas; 
habilitados para  atuar nos diferentes âmbitos do conhecimento profissional do músico. 
 
4. OBJETIVO 
 

Objetivo Geral: Aprimorar os conhecimentos necessários ao intérprete pesquisador, de modo que o futuro 
cantor ou instrumentista possa conceber sua execução com correção técnica, histórica e interpretativa de 
maneira autônoma. 
 
Objetivos Específicos: Articular e destacar corretamente a melodia; Praticar coloração/sonoridades distintas no 
toque de mão direita; Praticar dedos-guia, eixos de movimentação e mudanças de posicionamento para mão 
esquerda; Exercitar o não cruzamento de cordas em escalas com dedos i, m da mão direita; Desenvolver 
velocidade em fórmula fixa de arpejo de mão direita; Praticar arpejos de extensão; Efetuar diferentes 
sonoridades; Realizar Ligados ascendentes e descendentes; Buscar desenvoltura em todos os quesitos técnicos 
e musicais trabalhados durante o curso. 
 
5. PROGRAMA 
 
Consciência corporal e concentração; Estudo analítico-interpretativo de cada obra do repertório; 
Pesquisa bibliográfica sobre as características estilísticas, contexto histórico e biográfico do compositor 
em função do repertório; Reconhecimento da correlação entre as informações pesquisadas e as 
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características musicais dessas obras; Estudo das habilidades técnico-instrumentais/vocais necessárias 
à execução do repertório escolhido. Consciência acústico-cênico-espacial; Aplicação expressiva ao 
instrumento/canto de todas as informações adquiridas por meio dos estudos anteriores; Memorização 
de no mínimo duas obras estudadas; Execução expressiva e fluente, ao instrumento/canto, das obras 
estudadas; Preparação e vivência da performance em público. 
 

Repertório selecionado para a aluna: 
 
Ana Clara Souto Guerra (Matrícula: 11421MUS005) 
 
- F. Sor: Guitar Sonata No. 1 in D major, Op. 14, Grand solo. 
- J. S. Bach: Prelúdio, Fuga e Allegro BWV 998. 
 
6. METODOLOGIA 
 

Para as aulas de instrumento as técnicas de ensino utilizadas serão exposições dialogadas, demonstrações, 
realização de exercícios da técnica específica do instrumento, leitura do repertório a ser executado no 
semestre, digitação e aspectos interpretativos das obras. 
 
Carga Horária:  

a) carga-horária de atividades síncronas: 26h. Horário: 2ª feira de 19:00 às 20:40. Estas aulas ocorrerão 
através da plataforma Microsoft Teams. 

b) carga-horária de atividades assíncronas: 6h. Estas aulas ocorrerão através da plataforma Microsoft 
Teams, onde os materiais de referência estarão disponíveis. Endereço de acesso:  
(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a29631c8ed3c64e1a85733fa886f95e01%40thread.tacv2/co
nversations?groupId=0ad69257-88a8-4de4-be78-6d391a6113e9&tenantId=cd5e6d23-cb99-4189-88ab-
1a9021a0c451)  

c) Aulas práticas: serão desenvolvidas remotamente de forma síncrona e assíncrona utilizando-se da 
plataforma de TDIC citada, onde será possível expor, demonstrar, realizar as atividades específicas do 
instrumento violão.  O discente deverá ter em mãos o seu violão, estante de partituras, suporte para os 
pés e acesso à internet.  
Justificativa: durante o período especial de aulas remotas ocorridas em 2020, observou-se nas 
disciplinas práticas realizadas, que elas podem ocorrer de modo satisfatório utilizando-se de qualquer 
plataforma de TI que permita a interação em tempo real, como por exemplo o Microsoft Teams, Jitsi, 
Google Meet, Zoom, etc. Apesar de nos depararmos com problemas na qualidade da transmissão do 
áudio durante as aulas síncronas, estes problemas podem ser minimizados adotando-se em algumas 
aulas a gravação prévia das músicas por parte dos alunos ou professores, aproveitando-se do momento 
síncrono, por exemplo, para sanar dúvidas de leitura da partitura, revisar a digitação das mãos, realizar 
análise musical e interpretativa da obra, bem como conduzir audições orientadas de gravações de 
interpretes consagrados das obras estudas. Justifica-se portanto a opção de aulas práticas durante o 
referido semestre através das TDIC. 

d) Acesso às referências bibliográficas e ao material de apoio utilizados: A discente terá acesso às 
referências bibliográficas, cópias eletrônicas de livros no limite de 1 capítulo/livro, e-book, teses e 
dissertações, cujos conteúdos serão disponibilizados no decorrer do semestre na plataforma Microsoft 
Teams no seguinte endereço: 
(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a29631c8ed3c64e1a85733fa886f95e01%40thread.tacv2/co
nversations?groupId=0ad69257-88a8-4de4-be78-6d391a6113e9&tenantId=cd5e6d23-cb99-4189-88ab-
1a9021a0c451)  
Vale observar que a discente já possui todas as partituras necessárias para a desenvolvimento do 
programa durante o semestre em questão. 

 
7. AVALIAÇÃO 
 

• Na 7ª semana – Avaliação Intermediária = 40 pontos.  
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Gravação em vídeo (pelo celular ou outro equipamento disponível pelo aluno) da leitura de todo o 
repertório/músicas do semestre. Critérios: leitura rítmica, leitura melódica e andamento dentro da 
margem) 

• Na última semana do semestre – Avaliação Final = 50,0 pontos. Gravação em vídeo (pelo celular ou 
outro equipamento disponível pelo aluno) do repertório/músicas do semestre. Critério: interpretação 
das musicas do programa de acordo com as características estilísticas e do período da história da 
música de cada obra. 

• Avaliação qualitativa do professor = 10,0 pontos. 
• Total = 100,0 pontos. 

 
8. BIBLIOGRAFIA 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. 
ROSEN, Charles. A geração romântica. São Paulo: EDUSP, 2000. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BACH, Johann Sebastian. Prelude, Fuga & Alegro; transcribed by Philip Hii. San Francisco: Guitar Solo 
Publications, 1996. 
BELLINATI, Paulo. The guitar works of Garoto (Annibal Augusto Sardinha), Volume 2; transcribe, arranged & 
edited from his recordings & manuscripts by Paulo Bellinati. San Francisco: Guitar Solo Publications, c1991. 
GIULIANI, Mauro. Le Rossiniane for solo guitar; Edited by Jeffery, Brian. London: Tecla, c1986. 
RODRIGO, Joaquín. Music for guitar; with an introduction by Christopher Parkening. Mainz; New York: Schott, 
c1995. 
LLOBET, Miguel. Guitar works; edited by Ronald Purcell. Heidelberg: Chanterelle, c1989. 
 
 
9. APROVAÇÃO 
 
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em:   /  /   

Coordenação do Curso de Graduação em:             /            /_____           

 
Assinatura do professor: _____________________________________________ 
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INSTITUTO DE ARTES / IARTE 
COLEGIADO DO CURSO DE MÚSICA 

PLANO DE ENSINO 
1. IDENTIFICAÇÃO 

 
COMPONENTE CURRICULAR: Violão III 

UNIDADE OFERTANTE: IARTE / MÚSICA 

CÓDIGO: IARTE31426 PERÍODO/SÉRIE: 4º PERÍODO TURMA: Gabriel 

CARGA HORÁRIA NATUREZA 
 TEÓRICA:   PRÁTICA: 15h  TOTAL: 15h OBRIGATÓRIA: (X) 

Licenciatura 
 OPTATIVA: ( ) 

 PROFESSOR(A):  André Campos Machado ANO/SEMESTRE: 2021 
(2020/1) 

 
2. EMENTA 
Prática de Leitura; técnicas de mão direita e esquerda, sincronicidade das mãos, conceito de ergonomia e 
eficiência no instrumento; análise dos aspectos técnico-mecânicos das obras musicais; entendimento das 
estruturas musicais e interpretação musical conciliando gêneros/estilos e características pessoais.      
 
3. JUSTIFICATIVA 
Os conteúdos da disciplina prática instrumental tendem construir o domínio progressivo dos fundamentos 
teóricos e práticos da técnica instrumental e interpretação musical. O estudo do instrumento visa formar o 
instrumentista professor de violão, habilitado para o exercício profissional em conservatórios, escolas de 
música, na rede pública e privada e em outros espaços que demandam professores de música, tais como 
empresas e projetos sociais e culturais. 
 
4. OBJETIVO 
Objetivo Geral: Desenvolver a leitura musical; exercitar técnicas básicas de mão direita e esquerda; realizar 
análise dos aspectos técnicos e musicais do repertório estudado; interpretar obras musicais. 
 
Objetivos Específicos: Articular e destacar corretamente os planos sonoros simultâneos, diferenciando baixos 
cantantes de baixos harmônicos e destacando-os corretamente via antebraço; Praticar arpejos e blocos plaquet 
(mão direita) com desenvoltura crescente junto aos estudos de eixos, dedos-guia e movimentação mediana 
entre posições; Executar ligados ascendentes e descendentes consecutivos em andamento superior; Realizar 
escalas com um legato total entre as notas com cordas soltas e presas via sincronização das mãos, com recurso 
de ligados auxiliadores; Realizar saltos médios consecutivos entre posições (mão esquerda) em andamento 
mediano-rápido; Aprofundar o estudo dos cruzamentos de mão direita aplicando-o na otimização das escalas do 
repertório.  
 
5. PROGRAMA 

• Prática da leitura musical a partir do repertório do Semestre; 
• Realização de digitações de mão esquerda e dedilhado de mão direita conciliando contexto musical e 

possibilidades técnicas individuais; 
• Mão direita: acordes plaquet, escalas com e sem apoio, arpejos, trêmulo, rasgueio, pizzicato, 

harmônicos, realização de planos sonoros distintos; 
• Mão esquerda: modos de apresentação, trabalho de braço, eixos de movimentação, dedos-guia, 

saltos, ligados, pestanas, vibratos e ornamentos; 
• Simultaneidade dos movimentos pela sincronicidade das mãos; 
• Expressão musical: entendimento dos elementos musicais ritmo, melodia, harmonia, timbre e de suas 

inter-relações a serviço do discurso musical, sua sintaxe e sua semântica, seus contrastes e 



 
 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

 
 
 
 
 

correspondências na trama musical da conciliada ao idiomatismo do violão e às características de 
gênero e estilo dos repertórios diversos bem como do(s) aluno(s) executante(s), em função da 
expressão musical a ser planejada e alcançada;  

• Preparação de estudos didáticos e/ou musicais e obras a serem definidos pelo professor conforme a 
necessidade do(s) aluno(s). 

 
Observação: O nível de complexidade do programa estará condicionado ao grau de dificuldade sugerido pelo 
professor ao(s) aluno(s)no presente semestre, tendo o professor total autonomia para adotar estudos didáticos 
e/ou musicais e obras que julgar adequados. 
 

Repertório selecionado para o aluno: 
 
Gabriel Luiz da Rocha Inês (Matrícula: 11821MUS008) 
Músicas: 

• Abel Carlevaro - Preludios Americanos Nº 5 – Tamborilles 
• S. L. Weiss: Fantasia (Dm). 
• Garoto: Jorge do Fusa. 
• William Walton: Bagatelle 2. 

Estudos: 
• M. Carcassi: Estudo 15 
• F. Sor: Estudo Op. 6, nº 9 (Nº 13 da coleção do Segovia) 

 
6. METODOLIA 
Para as aulas de instrumento as técnicas de ensino utilizadas serão exposições dialogadas, demonstrações, 
realização de exercícios da técnica específica do instrumento, leitura do repertório a ser executado no 
semestre, digitação e aspectos interpretativos das obras.  
 
 
Carga Horária:  

a) carga-horária de atividades síncronas: 13h. Horário: 2ª feira de 20:50 às 21:30. Estas aulas ocorrerão 
através da plataforma Microsoft Teams. 

b) carga-horária de atividades assíncronas: 3h. Estas aulas ocorrerão através da plataforma Microsoft 
Teams, onde os materiais de referência estarão disponíveis. Endereço de acesso:  
(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a67141965bab349d39c02c65c3d93886d%40thread.tacv2/c
onversations?groupId=d9a99c38-7352-4c70-aef4-b05c487572b6&tenantId=cd5e6d23-cb99-4189-88ab-
1a9021a0c451)  

c) Aulas práticas: serão desenvolvidas remotamente de forma síncrona e assíncrona utilizando-se da 
plataforma de TDIC citada, onde será possível expor, demonstrar, realizar as atividades específicas do 
instrumento violão.  O discente deverá ter em mãos o seu violão, estante de partituras, suporte para os 
pés e acesso à internet.  
Justificativa: durante o período especial de aulas remotas ocorridas em 2020, observou-se nas 
disciplinas práticas realizadas, que elas podem ocorrer de modo satisfatório utilizando-se de qualquer 
plataforma de TI que permita a interação em tempo real, como por exemplo o Microsoft Teams, Jitsi, 
Google Meet, Zoom, etc. Apesar de nos depararmos com problemas na qualidade da transmissão do 
áudio durante as aulas síncronas, estes problemas podem ser minimizados adotando-se em algumas 
aulas a gravação prévia das músicas por parte dos alunos ou professores, aproveitando-se do momento 
síncrono, por exemplo, para sanar dúvidas de leitura da partitura, revisar a digitação das mãos, realizar 
análise musical e interpretativa da obra, bem como conduzir audições orientadas de gravações de 
interpretes consagrados das obras estudas. Justifica-se portanto a opção de aulas práticas durante o 
referido semestre através das TDIC. 

d) Acesso às referências bibliográficas e ao material de apoio utilizados: A discente terá acesso às 
referências bibliográficas, cópias eletrônicas de livros no limite de 1 capítulo/livro, e-book, teses e 
dissertações, cujos conteúdos serão disponibilizados no decorrer do semestre na plataforma Microsoft 
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Teams no seguinte endereço: 
(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a67141965bab349d39c02c65c3d93886d%40thread.tacv2/c
onversations?groupId=d9a99c38-7352-4c70-aef4-b05c487572b6&tenantId=cd5e6d23-cb99-4189-88ab-
1a9021a0c451)  
Vale observar que a discente já possui todas as partituras necessárias para a desenvolvimento do 
programa durante o semestre em questão. 

 
7. AVALIAÇÃO 
 

• Na 7ª semana – Avaliação Intermediária = 40 pontos.  
Gravação em vídeo (pelo celular ou outro equipamento disponível pelo aluno) da leitura de todo o 
repertório/músicas do semestre. Critérios: leitura rítmica, leitura melódica e andamento dentro da 
margem) 

• Na última semana do semestre – Avaliação Final = 50,0 pontos. Gravação em vídeo (pelo celular ou 
outro equipamento disponível pelo aluno) do repertório/músicas do semestre. Critério: interpretação 
das musicas do programa de acordo com as características estilísticas e do período da história da 
música de cada obra. 

• Avaliação qualitativa do professor = 10,0 pontos. 
• Total = 100,0 pontos. 

 
8. BIBLIOGRAFIA  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
AGUADO Y GARCÍA, Dionisio. 24 Etüden für Gitarre; Revidierte Neuausg. Mainz: B. Schott's Söhne, c1982. 
CARCASSI, Matteo. Estudos 9, 21 e 24. In: 25 estudios para guitarra, op. 60. Revisados y digitados por M. Llobet. 
Buenos Aires: Ricordi, 1974.  
DAMACENO, Jodacil, 1929 - 2010. Coleção JodacilDamaceno, Vol. 3 – Música da Renascença para violão; 
Organizador André Campos Machado. Uberlândia, Edufu, 2010. 138 P.:il. – (Série tocata; v.1. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BACH, Johann Sebastian. Cello suite nº. 3. Arranged for guitar by John W. Duarte. London: Schott, c1965. 
BARRIOS, Agustin. The guitar works of Agustín Barrios Mangoré. Volume 2.Ed. Richard D.Stover. USA: Belwin 
Mills Publishing, 1977. 
BROUWER, Leo. Danza Caracteristica; para el ‘quítade de la acera (1957)’. Shott: 1972. 
SAVIO, Isaias. Estudos para o 3.º ano de violão. São Paulo: Ricordi, 1971. 
TÁRREGA, Francisco. The collected guitar works. Volume 2. Heidelberg: Chanterelle, 2000. 
 

 

9. APROVAÇÃO 
 
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em:   /  /   

Coordenação do Curso de Graduação em:             /            /_____           

 
Assinatura do professor: _____________________________________________ 
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COLEGIADO DO CURSO DE MÚSICA  

 
INSTITUTO DE ARTES / IARTE 

COLEGIADO DO CURSO DE MÚSICA 
PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO 

COMPONENTE CURRICULAR: PESQUISA EM MÚSICA 2 

UNIDADE OFERTANTE: IARTE / MÚSICA 

CÓDIGO: IARTE31703 
 
 

PERÍODO/SÉRIE:  
 
 

TURMA: Wanderson 

CARGA HORÁRIA NATUREZA 

TEÓRICA: 15h PRÁTICA: 
 

TOTAL: 15h OBRIGATÓRIA: (X) 
 

OPTATIVA: ( ) 

PROFESSOR(A):  André Campos Machado 
 

ANO/SEMESTRE: 2021 
(2020/1) 
  

2. EMENTA 
Realização de projeto de pesquisa ou plano de trabalho na área de música. 
 
3. JUSTIFICATIVA 
Os conteúdos da disciplina Pesquisa em Música tendem construir o domínio progressivo habilidades de 
pesquisa, com conteúdos técnicos para subsidiar a a elaboração do projeto de pesquisa do discente. 
 
4. OBJETIVO 
Objetivo Geral: Construir projeto de pesquisa ou plano de trabalho em uma das subáreas da música. 

Objetivos Específicos: 
• Continuar o TCC iniciado na disciplina Pesquisa 1. 
• Revisar a bibliografia do projeto relativa à técnica violonística e interesse/motivação do aluno. 
• Desenvolver e aplicar formulários para os discentes participantes da pesquisa. 
• Elaborar e aplicar o material didático que será utilizado na pesquisa. 
• Analisar e interpretar os dados coletados pelos formulários bem como da aplicabilidade do material 

didático desenvolvido. 
• Entregar o relatório parcial da pesquisa. 

 
5. PROGRAMA 
As partes do projeto de pesquisa ou plano de trabalho:  

• Início do desenvolvimento da pesquisa. 
• Coleta de dados (métodos qualitativos e quantitativos de pesquisa em música). 
• Organização dos dados coletados. 
• Análise e interpretação dos dados coletados. 
• Desenvolvimento de materiais didáticos. 
• Elaborar o relatório parcial de pesquisa.  

 
6. METODOLIA 

As aulas ocorrerão de forma remota através da plataforma de TDIC Microsoft Teams, utilizando-se de 
materiais bibliográficos, recursos audiovisuais, computadores, tablets, celulares, aparelho de som, CDs, 
partituras, etc.  
 



Carga Horária:  
a) Carga-horária de atividades síncronas: 13h. Horário: 2ª feira de 20:50 às 21:40. Estas aulas 

ocorrerão através da plataforma Microsoft Teams. 
b) carga-horária de atividades assíncronas: 3h. Estas aulas ocorrerão através da plataforma Microsoft 

Teams, onde os materiais de referência estarão disponíveis. Endereço de acesso:  
(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a29631c8ed3c64e1a85733fa886f95e01%40thread.tacv
2/conversations?groupId=0ad69257-88a8-4de4-be78-6d391a6113e9&tenantId=cd5e6d23-cb99-
4189-88ab-1a9021a0c451).  

c) Aulas práticas: Não se aplica à disciplina. 
d) Acesso às referências bibliográficas e ao material de apoio utilizados: o discente terá acesso às 

referências bibliográficas, cópias eletrônicas de livros no limite de 1 capítulo/livro, e-book, teses e 
dissertações, cujos conteúdos serão disponibilizados no decorrer do semestre na plataforma 
Microsoft Teams no seguinte endereço: 
(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a29631c8ed3c64e1a85733fa886f95e01%40thread.tacv
2/conversations?groupId=0ad69257-88a8-4de4-be78-6d391a6113e9&tenantId=cd5e6d23-cb99-
4189-88ab-1a9021a0c451). 

 
7. AVALIAÇÃO 

• Desenvolvimento da escrita da pesquisa no decorrer do semestre: 40 pontos. 
• Última semana de aula: entrega do relatório parcial da pesquisa: 60 pontos. 

 
8. BIBLIOGRAFIA  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna S. (Orgs.). O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e 
abordagens. 2. ed. Tradução de: Sandra Regina Netz. Porto Alegre: Artmed, 2006.  
 
LUNA, Sérgio Vasconcelos de. Planejamento de pesquisa: uma introdução – elementos para uma análise 
metodológica. 2. ed. São Paulo: EDUC, 2009.  
 
MICHEL, Maria Helena. Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais: um guia prático para 
acompanhamento da disciplina e elaboração de trabalhos monográficos. 2. ed (atual. ampl.). São Paulo: 
Atlas, 2009. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
AZAMBUJA, Celso Candido. A NATUREZA DA TÉCNICA: crítica do caráter instrumental do conceito de 
técnica. Pensando: Revista de Filosofia, Teresina, v. 15, n. 8, p. 166-182, 2017. 
 
BAUER, Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. 
3. ed. Petrópolis: Vozes, 2004.  
 
BUDASZ, Rogerio (Org.). Pesquisa em Música no Brasil: métodos, domínios e perspectivas. Goiânia: 
ANPPOM, 2009. E-book. Disponível em:  
<http://www.anppom.com.br/ebooks/index.php/pmb/catalog/view/1/2/16-1 > Acesso em: 19 mar. 2018.  
 
CARDOSO, João Henrique Corrêa. A Técnica violonística: Um estudo das convergências e divergências nos 
métodos de ensino no decorrer da história do violão. 2015. 157 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 
Música, Escola de Música e Artes Cênicas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015. Disponível em 
:https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/4769/5/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-
%20Jo%c3%a3o%20Henrique%20Correa%20Cardoso%20-%202015.pdf. Acesso em: 23 nov. 2020. 
 
FREIRE, Jacó Silva. Ensino e aprendizagem de violão na UFRN. 2015. 187 f. Dissertação (Mestrado) - Curso 
de Música, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015. 



 
GIBBS, Graham. Análise de dados qualitativos: Tradução de: Roberto Cataldo Costa. Porto Alegre: Bookam: 
Artmed, 2009.  
 
GARCIA, Regina Leite (org.). Método: pesquisa com o cotidiano. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.  
 
GARCIA, Regina Leite (org.). Método, métodos, contramétodo. Rio de Janeiro: São Paulo: Cortez, 2003. 
 
KREUTZ, Thiago de Campos. A utilização de arranjos didáticos como ferramenta de ensino do violão no 
curso básico da FUNDARTE. In: ENCONTRO DE PESQUISA EM ARTE DA FUNDARTE, 8., 2015, Montenegro. 
ANAIS DO VIII ENCONTRO DE PESQUISA EM ARTE DA FUNDARTE E III SEMINÁRIO DOS GRUPOS DE 
PESQUISA DA UERGS/MONTENEGRO. Montenegro Rs: Fundarte, 2015. p. 281-286. Disponível em: 
http://seer.fundarte.rs.gov.br/index.php/epa/issue/view/37/showToc. Acesso em: 04 out. 2020. 
 
REYS, Maria Cristiane Deltregia; GARBOSA, Luciane Wilke Freitas. Reflexões sobre o termo “método”: um 
estudo a partir de revisão bibliográfica e do método para violoncelo de Michel Corrette (1741). Abem, 
Porto Alegre, v. 24, p. 107-116, set. 2010. Disponível em: 
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaABEM/index.php/revistaabem/article/view/209
/141. Acesso em: 01 jan. 2021. 
 
ROSA, Anderson Roberto Zabrocki. A MOTIVAÇÃO DO ADOLESCENTE PARA A APRENDIZAGEM E A 
PRÁTICA DO VIOLÃO NA CIDADE DE CURITIBA (PR). 2015. 103 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Música, 
Setor de Artes, Comunicação e Design, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba, 2015. 
 
TOURINHO, Ana Cristina Gama dos Santos. A motivação e o desempenho escolar na aula de Violão em 
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COMPONENTE CURRICULAR: MÚSICA E TECNOLOGIA NA PRODUÇÃO MUSICAL 
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2. EMENTA 
Levantamento, vivencia e experienciamento de recursos tecnológicos musicais. Gravação e edição de 
partituras e áudios. Edição e formatação de arquivos acadêmicos. Desenvolvimento da escuta, criação, 
execução e gravação para a produção musical e de conteúdo acadêmico. 
 
3. JUSTIFICATIVA 
Os conteúdos da disciplina Música e Tecnologia na Produção Musical tendem construir o domínio 
progressivo das principais ferramentas tecnológicas de apoio às tarefas musicais, preparando assim o 
discente para o atual mercado de trabalho. 
 
4. OBJETIVO 
Objetivo Geral: Conhecer e dominar recursos tecnológicos para se trabalhar com música digital. 

Objetivos Específicos: 

Levantar, vivenciar e experienciar recursos tecnológicos para a prática musical (escuta, criação, execução, 
gravação, escrita). Gravar e/ou editar arquivos de áudio digital. Entender o Protocolo e as interfaces MIDI. 
Editar partituras instrumentais e vocais através de programas de notação musical. Desenvolver/editar 
exercícios musicais para a prática docente. 
 
5. PROGRAMA 

• INTRODUÇÃO: Apresentação, pesquisa e aplicabilidade de portais de conteúdo musical, programas 
computacionais, jogos e aplicativos para dispositivos móveis, tipos de arquivos de áudio e 
instrumentos virtuais para o desenvolvimento da escuta, criação, execução e gravação para a 
produção musical e de conteúdo acadêmico. 

• EDITORAÇÃO DE PARTITURAS: Melodia cifrada, canto, violão, piano, instrumentos transpositores, 
duos, trios, quartetos, grade orquestral, bandas, exercícios musicais diversos, exemplos musicais 
para trabalhos científicos, etc. 

• GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE ÁUDIO DIGITAL: gravar, copiar, recortar, editar, salvar, 
importar e exportar arquivos de áudio e/ou arquivos de áudio compactado, através de programas e 
aplicativos especializados. 

• ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO MUSICAL: Criação e/ou formatação de material didático 
musical e de arquivos acadêmicos através de programas de edição de partituras, de texto e de 
áudio digital. 

 



6. METODOLIA 

A disciplina será ministrada através de aulas teórico-práticas com suporte de ferramentas tecnológicas para 
o levantamento, vivencia e experienciamento de recursos tecnológicos para a produção musical. Para as 
aulas serão utilizados recursos audiovisuais, computadores, tablets, celulares, aparelho de som, CDs, 
partituras, equipamentos tecnológicos para a produção musical e instrumentos musicais. 
 
Carga Horária:  

a) carga-horária de atividades síncronas: 24h. Horário: 4ª feira de 09:50 às 11:30. Estas aulas 
ocorrerão através da plataforma Microsoft Teams. 

b) carga-horária de atividades assíncronas: 6h. Estas aulas ocorrerão através da plataforma Microsoft 
Teams, onde os materiais de referência estarão disponíveis. Endereço de acesso:  
(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9d2039c329464c64ba009533cf073daf%40thread.tacv
2/conversations?groupId=9e59e504-1179-4f98-88ae-686335b270b4&tenantId=cd5e6d23-cb99-
4189-88ab-1a9021a0c451). 

c) Aulas práticas: serão desenvolvidas remotamente de forma síncrona e assíncrona utilizando-se da 
plataforma de TDIC citada, onde será possível expor, demonstrar, realizar as atividades específicas 
da disciplina.  Os discentes deverão ter em mãos um computador com acesso à internet.  
Justificativa: durante o período especial de aulas remotas ocorridas em 2020, observou-se nas 
disciplinas práticas realizadas, que elas podem ocorrer de modo satisfatório utilizando-se de 
qualquer plataforma de TI que permita a interação em tempo real, como por exemplo o Microsoft 
Teams, Jitsi, Google Meet, Zoom, etc. Apesar de nos depararmos com problemas na qualidade da 
transmissão do áudio durante as aulas síncronas, estes problemas podem ser minimizados 
adotando-se em algumas aulas a gravação prévia das músicas e trabalhos por parte dos alunos ou 
professores, aproveitando-se do momento síncrono, por exemplo, para sanar dúvidas relativas ao 
uso e aplicação dos programas e aplicativos de produção musical utilizados durante o semestre. 
Justifica-se portanto a opção de aulas práticas durante o referido semestre através das TDIC. 

d) Acesso às referências bibliográficas e ao material de apoio utilizados: A discente terá acesso às 
referências bibliográficas, cópias eletrônicas de livros no limite de 1 capítulo/livro, e-book, teses e 
dissertações, cujos conteúdos serão disponibilizados no decorrer do semestre na plataforma 
Microsoft Teams no seguinte endereço: 
(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9d2039c329464c64ba009533cf073daf%40thread.tacv
2/conversations?groupId=9e59e504-1179-4f98-88ae-686335b270b4&tenantId=cd5e6d23-cb99-
4189-88ab-1a9021a0c451). 

 
7. AVALIAÇÃO 

• Seminários (10 pontos): Produção Musical; Jogos e aplicativos musicais para dispositivos móveis; 
Portais de conteúdo musical e Software musical Livre. 

• Elaboração de uma aula de música utilizando software musical livre e/ou portais de conteúdo 
musical e/ou aplicativos para dispositivos móveis: 10 pontos. 

• Editoração de partituras no software Musescore: 20 pontos. 
• Elaboração de exercícios/provas de conteúdos musicais no software Musescore e um editor de 

texto: 20 pontos. 
• Gravação e edição de arquivos de áudio digital no software Audacity: 20 pontos.  
• Elaboração de material didático musical utilizando o Musescore e Audacity: 20 pontos. 
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