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INTRODUÇÃO 
Este projeto visa o planejamento e a instalação de 
armários para as salas de aula 03 e 12 do 
Departamento de Música (DMU) bem como a 
organização e  a manutenção dos mesmos, após a 
conclusão da instalação. Ambas as salas dispõe de 
uma grande quantidade de instrumentos musicais 
e objetos sonoros alternativos que são usados nas 
aulas dos cursos oferecidos pelo departamento e 
projetos de extensão da universidade. Estas salas 
são frequentadas por aproximadamente 100 
pessoas entre alunos da licenciatura em música,, 
professores, crianças que participam de projetos 
de extensão da universidade sendo que ainda 
comportam aula práticas e teóricas de 8 
disciplinas dos cusrsos do DMU. Os instrumentos 
que estão nestas salas, por falta de um espaço 
adequado, ficam no chão, uns sobre os outros e as 
pessoas que utilizam as salas não sabem onde 
nem como os guardar nem onde os guardar. 
Muitos desses instrumentos são frágeis e  

necessitam de manuseio e acomodações 
adequadas. Sendo assim,  a instalação de 
novos armários nessas salas pretende dar 
espaço seguro para guardar os instrumentos 
musicais e objetos sonoros alternativos. 
Também dar mais praticidade e organização 
no uso destes materiais que atualmente não 
têm espaço de armazenamento e ocupam o 
espaço das salas de aula. 
 
OBJETIVOS 
● Geral   
a) Realizar melhorias das condições 

materiais e pedagógicas no Curso de 
Licenciatura em Música. 

● Específicos 
a) Construção de armários paras as salas 03 

e 12 do DMU; 
b) Organização do material pedagógico e 

instrumental; 
c) Melhoria da conservação e manutenção 

dos instrumentos musicais e acessórios, 
além de equipamentos eletrônicos. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
Espera-se que a conclusão dos armários gere mais 
espaços nas salas de aula para que sejam 
realizadas as atividades de aula e extensão com 
conforto e organização do espaço coletivo. 
É também esperado que se resolva a situação 
atual  de degradação dos materiais 
musicais/pedagógicos que ocupam as salas 03 e 12 
do DMU dando-lhes local adequado e seguro para 
a sua conservação.  A organização dos 
instrumentos nos armários pretende ainda dar 
praticidade de acesso aos materiais neles 
acomodados 
Por fim, espera-se cumprir a tarefa pedagógica, 
que é, também, ensinar a cuidar bem dos 
instrumentos musicais com suas respectivas 
particularidades, assim como dar exemplo de 
responsabilidade com o que é público e coletivo.. 
 
ETAPAS 
● medição das salas; 
● levantamento dos instrumentos; 
● confecção de desenhos dos armários; 
● levantamento de orçamento para licitação; 
● Construção dos armários; 
● Limpar e guardar os instrumentos nos 

armários; 
● Organizar e catalogar os endereços dos 

instrumentos nos seus devidos lugares; 
● Zelar pelo cuidado com o manuseio dos 

armários e instrumentos 
 

 
 
 

RESULTADOS PARCIAIS 
Até o momento já foi realizada a mediação 
da sala 03, o levantamento da quantidade e 
das especificidades de conservação, 
manuseio, e acomodação dos instrumentos, 
materiais musicais, equipamentos 
eletrônicos. Também foram feitos desenhos 
dos armários pelo Design e orçamentos para 
confecção dos armários. Todos estes 
procedimentos com relação à sala 03 do 
DMU. 
Já a sala 12 apresentou um desafio maior no 
levantamento dos instrumentos e demais 
materiais musicais que estão lá presentes. 
Existem dezenas de instrumento que estão 
sem adequado acondicionamento mais 
muitas baquetas, objetos sonoros 
(instrumentos não convencionais) e este 
levantamento está em andamento. 
As demais etapas dependem do término 
deste levantamento de materiais. 
 
CONCLUSÃO 
As etapas iniciais deste projeto já mostraram 
a imensa necessidade de resolver esta 
questão de zelo com o patrimônio público e 
aproveitamento do espaço  que é de uso 
coletivo, dentro da universidade. A 
construção dos armários poderá promover 
também uma melhor limpeza das salas além 
de melhor aproveitar o ambiente para 
vivências musicais coletivas significativas. 


