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Introdução 

As disciplinas Prática de Coral I e II são previstas 
para o primeiro ano da graduação dos cursos de 
bacharelado (piano, violão, violino, viola, 
violoncelo) e licenciatura em música da 
Universidade do Estado de Santa Catarina 
UDESC. São disciplinas obrigatórias e além de 
fundamentais para o desenvolvimento musical 
das/dos discentes, são pré-requisitos formais para 
outras disciplinas que compõe o cronograma dos 
cursos de música.  

O atendimento de monitoria nessas matérias 
permite dar atenção diferenciada às necessidades 
das/dos discentes que entram na faculdade com 
um nível de conhecimento ainda bastante 
heterogêneo, assim promovendo uma boa base 
para avançarem no curso. 

 

Objetivo Geral 
A monitoria de Prática de Coral I e II visa oferecer 
apoio às/aos discentes matriculadas/os nessas 
matérias e assim complementar os ensinamentos 
da professora na sala de aula, principalmente 
referente a técnica vocal, solfejo e pronúncia. 

 
Objetivos específicos 

• Apoiar o ensino de técnica vocal desde a 
respiração, passando por apoio diafragmático 
e controle do fluxo de ar, manipulação da 
ressonância e articulação. 

• Apoiar o ensino e exercício de solfejo e estudo 
técnico e responder a outras dúvidas 
relacionadas a leitura de partituras musicais. 

• Apoiar o ensino de pronúncia de línguas 
estrangeiras, técnicas de estudo e execução de 
peças corais e tirar outras dúvidas das/dos 
discentes relacionadas à Prática de Coral. 

• Apoiar no aquecimento vocal das/dos 
discentes para as apresentações de final de 
semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados preliminares 

No primeiro semestre de 2018, quase todas as/os 
discentes matriculadas/os nas disciplinas Prática 
de Coral I e II foram atendidas/os pelo menos duas 
vezes pela monitora. Uma grande parte das/dos 
discentes procura a monitoria frequentemente.  

Enquanto no primeiro semestre demorou algumas 
semanas para as/os discentes aceitarem a oferta, 
no segundo semestre de 2018 os horários de 
monitoria já estão ocupados desde o início. 

A grande maioria das/dos discentes demostraram 
melhorias na técnica vocal, desde maior 
relaxamento ao respirar e cantar, a maior 
segurança de afinação e controle da emissão 
vocal.  

O solfejo e a leitura musical das/dos discentes já 
demostrou melhoria, mas o estudo técnico será 
especialmente o foco do segundo semestre de 
2018. 

Em agosto de 2018 foram realizados dois 
encontros de monitoria com foco especial em 
pronúncia do Alemão cantado e técnicas de 
execução das peças de cânone trabalhadas em 
aula no segundo semestre de 2018. As/os discentes 
já demostram um desenvolvimento em articulação 
e colocação da voz mesmo nessa língua 
estrangeira. 
As/os discentes também expressaram 
contentamento com seus avanços pessoais. 

 
Conclusão 

Além da aceitação por parte das/dos discentes a 
qualidade das apresentações de final de semestre 
e o melhor desempenho das/dos discentes nas 
aulas indica que a monitoria de Prática de Coral I e 
II esteja fazendo uma diferença positiva no seu 
aprendizagem. 


