FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
6ANAM2
Curso

(XXXX)
Análise Musical II
Licenciatura e Bacharelados em Música

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Acácio Piedade

36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase
Turma
6ª
Zoom
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
30
6
Quartas-feiras 15:20-17:00

Contato
Contato
Nº Vagas
Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)

Não há
Livre
Uso da plataforma zoom assinada pelo professor com
recursos pessoais. Uso da plataforma One Drive e
Moodle.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Estudo de técnicas de análise aplicadas a períodos e repertórios específicos; leituras
orientadas, audições comentadas e exercícios de análise musical.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
- Módulos: Estruturação Frase-Período-Sentença; Forma Sonata; Fuga.
- Desenvolver a capacidade analítica e o conhecimento teórico em análise musical a partir
de repertórios especialmente selecionados.
- Conhecer melhor o repertórios da música de concerto e popular.
- Desenvolver a percepção de formas e estruturas musicais.
- Mostrar modelos para a análise dos repertórios trabalhados.
- Aprofundar o conhecimento estético e histórico sobre os movimentos artísticos dos
repertórios estudados.
- Desenvolver a habilidade da escrita de textos analíticos.
- Aprofundar a compreensão analítica de repertórios executados.
- Discutir a significação musical no repertório trabalhado.
Procedimentos e critérios de Avaliação

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ACÁCIO TADEU DE CAMARGO PIEDADE em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 61EV68SH.
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- 2 avaliações, uma para o módulo 1 e outra para os módulos 2 e 3 (na forma de tarefas do
moodle)
- Trabalhos enviados (moodle)
Bibliografia virtual
Opus - Revista Eletrônica da ANPPOM
Per Musi – Revista Acadêmica de Música (UFMG)
Revista Música (USP)
Revista Vortex (UNESPAR)
Orfeu – Revista do PPGMUS (UDESC)
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
19/05
2
26/05
3
02/06
4
09/06
5
16/06
6
23/06
7
30/06
8
07/07
9
14/07
10
21/07
11
28/07
12
04/08
13
11/08
14
18/08
15
25/08
16
17
18
EXAME

ATIVIDADES
Aula síncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula síncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula síncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula síncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula síncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula assíncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula síncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula assíncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula síncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula assíncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula síncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula assíncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula síncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula síncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula síncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Atividade assíncrona 1
2 hora/aula
Atividade assíncrona 2
2 hora/aula
Atividade assíncrona 3
2 hora/aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ACÁCIO TADEU DE CAMARGO PIEDADE em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 61EV68SH.

As aulas são gravadas, depositadas no One Drive e compartilhadas com os estudantes.
Tarefas assíncronas serão igualmente prescritas.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
6ANAM4
Curso

(XXXX)
Análise Musical IV
Licenciatura e Bacharelados em Música

Professor
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Acácio Piedade

36
Horários (Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato
Contato
Nº Vagas

Fase
Turma
8ª
Zoom
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Presenciais (h/a) (no
retorno presencial)
(h/a)
30
6
Sextas-feiras 10:10-11:50
Não há
Livre
Uso da plataforma zoom assinada pelo professor com
recursos pessoais. Uso da plataforma One Drive e
Moodle.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Debates e problemas teóricos da análise musical; questões sobre a produção de textos de
análise musical; leituras orientadas, audições comentadas e exercícios de análise musical.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
- Desenvolver a capacidade analítica e o conhecimento teórico em análise musical a partir
de repertórios especialmente selecionados.
- Desenvolver a percepção de formas e estruturas musicais.
- Mostrar modelos para a música do século XX e XXI
- Aprofundar o conhecimento estético e histórico sobre os movimentos artísticos dos
repertórios estudados.
- Desenvolver a habilidade da escrita de textos analíticos.
- Aprofundar a compreensão analítica de repertórios executados.
- Conhecer melhor o mundo da pesquisa e pós-graduação em música
Módulo 1: Introdução à Teoria dos Conjuntos.
Módulo 2: Análise de obras do século XX
Procedimentos e critérios de Avaliação
As aulas são gravadas, depositadas no One Drive e compartilhadas com os estudantes.
Tarefas assíncronas serão igualmente prescritas.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ACÁCIO TADEU DE CAMARGO PIEDADE em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código B4Q18OQ9.
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Bibliografia virtual
Opus - Revista Eletrônica da ANPPOM
Per Musi – Revista Acadêmica de Música (UFMG)
Revista Música (USP)
Revista Vortex (UNESPAR)
Orfeu – Revista do PPGMUS (UDESC)

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
21/05
2
28/05
3
04/06
4
11/06
5
18/06
6
25/06
7
02/07
8
09/07
9
16/07
10
23/07
11
30/07
12
06/08
13
13/08
14
20/08
15
27/08
16
17
18
EXAME

ATIVIDADES
Aula síncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula síncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula síncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula assíncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula síncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula assíncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula assíncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula síncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula assíncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula síncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula assíncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula síncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula assíncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula síncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula síncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Atividade assíncrona 1
2 hora/aula
Atividade assíncrona 2
2 hora/aula
Atividade assíncrona 3
2 hora/aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ACÁCIO TADEU DE CAMARGO PIEDADE em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código B4Q18OQ9.

- 2 avaliações, uma para cada módulo (na forma de tarefas do moodle)
- Trabalhos enviados (moodle)
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina:
6EDIMU

Curso:
Professor(a)
Monitor(a):
Tipo:
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Disciplina:
EDITORAÇÃO MUSICAL
Bacharelado em Música - Violão
André
Ferreira
de Contato:
Moura
andre.moura@udesc.br
Não possui
Contato: Não se aplica
Fase
Turma
N. Vagas
Não
AM
20
Moodle UDESC / Zoom
Atividades Atividades Atividades
Presencial
Síncronas Assíncron (h/a)
(h/a)
as (h/a)
(no retorno presencial)
36
00
00
A ser definido
N/A
Livre
Software Finale 26 a ser fornecido pela
Universidade. Microcomputador com conexão à
internet e capacidade de transmissão e recepção
de sinais de áudio e vídeo.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Estudo da música em relação aos seus métodos de escrita e representação.
Os primeiros sistemas de notação. O desenvolvimento da notação musical ocidental.
Métodos de notação na música contemporânea. Utilização do computador como
ferramenta para a notação musical. Software FINALE, utilização prática, principais
comandos e funções; os diversos sistemas de entrada de notas (Speed Entry, Note
Entry, Simple Entry, HyperScribe, MIDIFiles, MIDIScan), ferramentas de edição,
sinais de expressão, ligaduras, espaçamento, recursos diversos. A imprensa musical.
O processo de
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
Ao final do semestre o acadêmico deverá ser capaz de manusear com proficiência o
Software Finale 26 para a produção de partituras completas para seu instrumento e
para as mais variadas formações instrumentais. Deverá também ser capaz de criar,
editar e inserir exemplos musicais em arquivos de texto para produção de material
pedagógico e/ou científico.
Procedimentos e critérios de Avaliação: A avaliação será feita de forma escalonada
com tarefas delegadas aula a aula. No final do semestre os alunos se engajarão em
um projeto de editoração maior que preferencialmente envolva outras disciplinas em
andamento.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código TW2Y3Q86.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código TW2Y3Q86.

Bibliografia virtual: A bibliografia é específica e centrada no desenvolvimento
individual de cada aluno. Assim sendo, será fornecida pelo próprio professor em
formato de documento portátil (pdf – portable document format), consideradas as
carências e habilidades sazonais de cada acadêmico. Paralelamente, material de
apoio poderá ser pesquisado e proposto como conteúdo pelo próprio acadêmico.
Como referência, indico o sítio da Biblioteca Virtual de Partituras – Petrucci, que pode
ser acessado através do seguinte web link: https://imslp.org/wiki/Main_Page
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINA
Código disciplina:
6PLAO1

Curso:
Professor(a)
Monitor(a):
Tipo:
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Disciplina:
PRÁTICA ARTÍSTICO-PEDAGÓGICA I
Bacharelado em Música - Violão
André Ferreira de
Contato:
Moura
andre.moura@udesc.br
Não possui
Contato: Não se aplica
Fase
Turma
N. Vagas
7ª
A
10
Moodle UDESC / Zoom
Atividades Atividades Atividades Presencial
Síncronas Assíncron (h/a)
(h/a)
as (h/a)
(no retorno presencial)
36
00
00
3ª feira das 13:30 às 15:30
Não possui
Livre
Violão/apoio de pé para violonista ou aparato
similar/partituras da literatura musical
específica/computador ou celular com conexão
com internet e capacidade de transmissão e
recepção de sinais de áudio e vídeo

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Atuação em projetos artísticos e de ensino do instrumento. Prática artística
em ciclos de recitais públicos. Prática Pedagógica. A disciplina será desenvolvida em
dois semestres, articulada à Prática Artístico-Pedagógica II
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos: As atividades da disciplina
estarão ligadas às do Projeto de Extensão Fundamentos da Técnica Violonística:
aproveitaremos o campo propiciado por esse projeto para conduzir os acadêmicos na
prática artístico pedagógica. As aulas ocorrerão em regime de master-classes onde
os acadêmicos terão a oportunidade, sob supervisão do professor, de orientar os seis
extensionistas no tocante a a seu repertório de estudo. Ocorrerão também breves
seminários ministrados pelos acadêmicos visando expor os extensionistas à história,
repertório e prática de performance do violão e seus antecessores. Os acadêmicos
terão também nesse espaço a oportunidade de performance orientada. Como
objetivos principais buscar-se-á racionalizar e aprimorar a prática pedagógica bem
como desenvolver estratégias e métodos de ensino.
Procedimentos e critérios de Avaliação: A avaliação se deterá na apresentação de
dois seminários individuais (70%) e na participação pedagógica/artística ativa em

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 0F302JZY.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 0F302JZY.

aula (30%). Para aprovação, como está definido no regime da Universidade, exigese um mínimo de 75% de presença nas aulas.
Bibliografia virtual: A bibliografia é específica e centrada no desenvolvimento
individual de cada aluno. Assim sendo, será fornecida pelo próprio professor em
formato de documento portátil (pdf – portable document format), consideradas as
carências e habilidades sazonais de cada acadêmico. Paralelamente, material de
apoio poderá ser pesquisado e proposto como conteúdo pelo próprio acadêmico.
Como referência, indico o sítio da Biblioteca Virtual de Partituras – Petrucci, que
pode ser acessado através do seguinte weblink: https://imslp.org/wiki/Main_Page
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FICHA CADASTRAL DE DISCIPLINA
Código disciplina:
6PLAO2

Curso:
Professor(a)
Monitor(a):
Tipo:
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Disciplina:
PRÁTICA ARTÍSTICO-PEDAGÓGICA II
Bacharelado em Música - Violão
André Ferreira de
Contato:
Moura
andre.moura@udesc.br
Não possui
Contato: Não se aplica
Fase
Turma
N. Vagas
8ª
A
10
Moodle UDESC / Zoom
Atividades Atividades Atividades Presencial
Síncronas Assíncron (h/a)
(h/a)
as (h/a)
(no retorno presencial)
36
00
00
3ª feira das 13:30 às 15:30
Não possui
Livre
Violão/apoio de pé para violonista ou aparato
similar/partituras da literatura musical
específica/computador ou celular com conexão
com internet e capacidade de transmissão e
recepção de sinais de áudio e vídeo

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Disciplina articulada à Prática Artístico-Pedagógica I. Atuação em projetos
artísticos e de ensino do instrumento
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos: As atividades da disciplina
estarão ligadas às do Projeto de Extensão Fundamentos da Técnica Violonística:
aproveitaremos o campo propiciado por esse projeto para conduzir os acadêmicos na
prática artístico pedagógica. As aulas ocorrerão em regime de master-classes onde
os acadêmicos terão a oportunidade, sob supervisão do professor, de orientar os seis
extensionistas no tocante a a seu repertório de estudo. Ocorrerão também breves
seminários ministrados pelos acadêmicos visando expor os extensionistas à história,
repertório e prática de performance do violão e seus antecessores. Os acadêmicos
terão também nesse espaço a oportunidade de performance orientada. Como
objetivos principais buscar-se-á racionalizar e aprimorar a prática pedagógica bem
como desenvolver estratégias e métodos de ensino.
Procedimentos e critérios de Avaliação: A avaliação se deterá na apresentação de
dois seminários individuais (70%) e na participação pedagógica/artística ativa em
aula (30%). Para aprovação, como está definido no regime da Universidade, exigese um mínimo de 75% de presença nas aulas.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código D3P5O6O3.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código D3P5O6O3.

Bibliografia virtual: A bibliografia é específica e centrada no desenvolvimento
individual de cada aluno. Assim sendo, será fornecida pelo próprio professor em
formato de documento portátil (pdf – portable document format), consideradas as
carências e habilidades sazonais de cada acadêmico. Paralelamente, material de
apoio poderá ser pesquisado e proposto como conteúdo pelo próprio acadêmico.
Como referência, indico o sítio da Biblioteca Virtual de Partituras – Petrucci, que
pode ser acessado através do seguinte weblink: https://imslp.org/wiki/Main_Page
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FICHA CADASTRAL DE DISCIPLINA
Código disciplina:
6IOLAO1

Curso:
Professor(a)
Monitor(a):
Tipo:
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Disciplina:
INSTRUMENTO I - VIOLÃO
Bacharelado em Música - Violão
André
Ferreira
de Contato:
Moura
andre.moura@udesc.br
Não possui
Contato: Não se aplica
Fase
Turma
N. Vagas
1ª
AM
1
Moodle UDESC / Zoom
Atividades Atividades Atividades
Presencial
Síncronas Assíncron (h/a)
(h/a)
as (h/a)
(no retorno presencial)
36
00
00
A ser agendado individualmente com o acadêmico
INSTRUMENTO III - Violão
Livre
Violão/apoio de pé para violonista/partituras da
literatura musical específica/computador ou
celular com conexão com internet e capacidade de
transmissão e recepção de sinais de áudio e
vídeo.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Estudos de técnica, mecanismo, sonoridade e recursos expressivos do
instrumento visando a execução de repertório progressivo em nível médio de
complexidade e dificuldade.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos: Ao final do curso, o aluno do
curso de Bacharelado em Música – modalidade Violão deverá estar apto a interpretar
obras de variadas épocas e estilos, bem como identificar e solucionar problemas
técnicos e interpretativos decorrentes desta prática. Assim sendo, o conteúdo do
curso abrangerá, de maneira integrada, os seguintes itens:
•
Revisão de elementos técnicos essenciais, incluindo postura e mecanismo;
•
Prática de técnica avançada, visando o fortalecimento e agilidade musculares;
•
Desenvolvimento da sonoridade, de maneira a explorar todas os matizes
timbrísticos que o instrumento oferece, bem como volume e projeção sonora;
•
Estudo teórico e prático do repertório solo, abrangendo peças significativas
dos vários períodos estilísticos nos quais a literatura violonística se faz presente:
Repertório Renascentista, Barroco, Clássico, Romântico, “Segoviano” e repertório do
século XX e XXI.
•
Metodologia de estudo do instrumento;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código V85O9T4L.
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Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código V85O9T4L.

•
Prática de performance.
Procedimentos e critérios de Avaliação: A avaliação final do aproveitamento do aluno
dar-se-á a partir da soma das seguintes avaliações parciais realizadas no decorrer no
semestre:
• Banca I: Com peso de 35% da nota final, ocorrerá no dia 07/07/2021; programa: 8 a
12 minutos do repertório bimestral;
• Banca II: Com peso de 35% da nota final, ocorrerá dia 25/08/2021; programa: 8 a
12 minutos do repertório bimestral;
• Provas de Técnica Instrumental: Com peso de 20% da nota final (10% + 10%), duas
avaliações serão marcadas por cada professor com seu aluno e considerarão a
participação em aula, o desenvolvimento aferido no semestre e o desempenho nas
provas;
• Auto avaliação: Com peso de 10% da nota final, é uma reflexão, uma autoanálise
da rotina de estudos de cada aluno e o conhecimento instrumental e teórico das obras
estudadas.
Bibliografia virtual: A bibliografia é específica e centrada no desenvolvimento
individual de cada aluno. Assim sendo, será fornecida pelo próprio professor em
formato de documento portátil (pdf – portable document format), consideradas as
carências e habilidades sazonais de cada acadêmico. Paralelamente, material de
apoio poderá ser pesquisado e proposto como conteúdo pelo próprio acadêmico.
Como referência, indico o sítio da Biblioteca Virtual de Partituras – Petrucci, que pode
ser acessado através do seguinte web link: https://imslp.org/wiki/Main_Page
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FICHA CADASTRAL DE DISCIPLINA
Código disciplina:
6INLAO1

Curso:
Professor(a)
Monitor(a):
Tipo:
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36h/a
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Disciplina:
INSTRUMENTO I - VIOLÃO
Licenciatura em Música - Violão
André Ferreira de
Contato:
Moura
andre.moura@udesc.br
Não possui
Contato: Não se aplica
Fase
Turma
N. Vagas
3ª
A
10
Moodle UDESC / Zoom
Atividades Atividades Atividades Presencial
Síncronas Assíncron (h/a)
(h/a)
as (h/a)
(no retorno presencial)
36
00
00
A ser definido
Sem pré-requisito
Livre
Violão/apoio de pé para violonista/partituras da
literatura musical específica/computador ou
celular com conexão com internet e capacidade
de transmissão e recepção de sinais de áudio e
vídeo.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Desenvolvimento dos recursos técnicos e musicais através de prática de
exercícios e repertório progressivo; reconhecimento de toda a extensão do braço do
violão; estudo sistematizado da formação de acordes no instrumento; prática de
acompanhamento; elaboração de arranjos em contextos musicais que utilizem o
violão.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
· Prática de alongamentos gerais e específicos;
· Prática de técnica instrumental: arpejos de mão direita, rasgueados, escalas,
ligados, translados, trinados em uma e duas cordas, distenção e contração
da mão esquerda;
· Práticas de repertório solo, de grupo e acompanhamento;
· Leitura musical.
· Apreciação musical;
Procedimentos e critérios de Avaliação: Uma avaliação parcial do desenvolvimento,
presença e interesse de cada um será realizada a cada aula. No decorrer do
semestre serão propostas aos alunos duas avaliações práticas. Terão também peso

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código P53I25QH.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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na avaliação final a assiduidade, o interesse e a participação individual de cada
aluno.
Bibliografia virtual: A bibliografia é específica e centrada no desenvolvimento
individual de cada grupo. Assim sendo, será fornecida pelo próprio professor em
formato de documento portátil (pdf – portable document format), consideradas as
carências e habilidades sazonais de cada grupo. Paralelamente, material de apoio
poderá ser pesquisado e proposto como conteúdo pelo próprio acadêmico. Como
referência, indica-se o sítio da Biblioteca Virtual de Partituras – Petrucci, que pode
ser acessado através do seguinte weblink: https://imslp.org/wiki/Main_Page
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FICHA CADASTRAL DE DISCIPLINA
Código disciplina:
6IOLAO2

Curso:
Professor(a)
Monitor(a):
Tipo:
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Disciplina:
INSTRUMENTO II - VIOLÃO
Bacharelado em Música - Violão
André
Ferreira
de Contato:
Moura
andre.moura@udesc.br
Não possui
Contato: Não se aplica
Fase
Turma
N. Vagas
2ª
AM
1
Moodle UDESC / Zoom
Atividades Atividades Atividades
Presencial
Síncronas Assíncron (h/a)
(h/a)
as (h/a)
(no retorno presencial)
36
00
00
A ser agendado individualmente com o acadêmico
INSTRUMENTO I - Violão
Livre
Violão/apoio de pé para violonista/partituras da
literatura musical específica/computador ou
celular com conexão com internet e capacidade de
transmissão e recepção de sinais de áudio e
vídeo.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Aprimoramento técnico, conceituação e prática do mecanismo e recursos
expressivos do instrumento visando a execução de repertório progressivo de
complexidade e dificuldade medianas; prática de leitura à primeira vista.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos: Ao final do curso, o aluno do
curso de Bacharelado em Música – modalidade Violão deverá estar apto a interpretar
obras de variadas épocas e estilos, bem como identificar e solucionar problemas
técnicos e interpretativos decorrentes desta prática. Assim sendo, o conteúdo do
curso abrangerá, de maneira integrada, os seguintes itens:
•
Revisão de elementos técnicos essenciais, incluindo postura e mecanismo;
•
Prática de técnica avançada, visando o fortalecimento e agilidade musculares;
•
Desenvolvimento da sonoridade, de maneira a explorar todas os matizes
timbrísticos que o instrumento oferece, bem como volume e projeção sonora;
•
Estudo teórico e prático do repertório solo, abrangendo peças significativas
dos vários períodos estilísticos nos quais a literatura violonística se faz presente:
Repertório Renascentista, Barroco, Clássico, Romântico, “Segoviano” e repertório do
século XX e XXI.
•
Metodologia de estudo do instrumento;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 1434MUOZ.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 1434MUOZ.

•
Prática de performance.
Procedimentos e critérios de Avaliação: A avaliação final do aproveitamento do aluno
dar-se-á a partir da soma das seguintes avaliações parciais realizadas no decorrer no
semestre:
• Banca I: Com peso de 35% da nota final, ocorrerá no dia 07/07/2021; programa: 8 a
12 minutos do repertório bimestral;
• Banca II: Com peso de 35% da nota final, ocorrerá dia 25/08/2021; programa: 8 a
12 minutos do repertório bimestral;
• Provas de Técnica Instrumental: Com peso de 20% da nota final (10% + 10%), duas
avaliações serão marcadas por cada professor com seu aluno e considerarão a
participação em aula, o desenvolvimento aferido no semestre e o desempenho nas
provas;
• Auto avaliação: Com peso de 10% da nota final, é uma reflexão, uma autoanálise
da rotina de estudos de cada aluno e o conhecimento instrumental e teórico das obras
estudadas.
Bibliografia virtual: A bibliografia é específica e centrada no desenvolvimento
individual de cada aluno. Assim sendo, será fornecida pelo próprio professor em
formato de documento portátil (pdf – portable document format), consideradas as
carências e habilidades sazonais de cada acadêmico. Paralelamente, material de
apoio poderá ser pesquisado e proposto como conteúdo pelo próprio acadêmico.
Como referência, indico o sítio da Biblioteca Virtual de Partituras – Petrucci, que pode
ser acessado através do seguinte web link: https://imslp.org/wiki/Main_Page
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FICHA CADASTRAL DE DISCIPLINA
Código disciplina:
6INLAO2

Curso:
Professor(a)
Monitor(a):
Tipo:
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36h/a
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Disciplina:
INSTRUMENTO II - VIOLÃO
Licenciatura em Música - Violão
André Ferreira de
Contato:
Moura
andre.moura@udesc.br
Não possui
Contato: Não se aplica
Fase
Turma
N. Vagas
4ª
A
10
Moodle UDESC / Zoom
Atividades Atividades Atividades Presencial
Síncronas Assíncron (h/a)
(h/a)
as (h/a)
(no retorno presencial)
36
00
00
A ser definido
INSTRUMENTO I - VIOLÃO - 6INLAO1
Livre
Violão/apoio de pé para violonista/partituras da
literatura musical específica/computador ou
celular com conexão com internet e capacidade
de transmissão e recepção de sinais de áudio e
vídeo.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Ampliação dos conceitos técnicos essenciais; reconhecimento da região
média do braço do violão; cifragem em nível intermediário; padrões rítmicos de mão
direita aplicadas a progressões harmônicas de crescente complexidade;
transposição; prática de acompanhamento; prática de conjunto de violões; conceitos
práticos sobre o uso do violão como apoio didático na sala de aula.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
· Prática de alongamentos gerais e específicos;
· Prática de técnica instrumental: arpejos de mão direita, rasgueados, escalas,
ligados, translados, trinados em uma e duas cordas, distenção e contração
da mão esquerda;
· Práticas de repertório solo, de grupo e acompanhamento;
· Leitura musical.
· Apreciação musical;
Procedimentos e critérios de Avaliação: Uma avaliação parcial do desenvolvimento,
presença e interesse de cada um será realizada a cada aula. No decorrer do
semestre serão propostas aos alunos duas avaliações práticas. Terão também peso

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código U2V09Q9P.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código U2V09Q9P.

na avaliação final a assiduidade, o interesse e a participação individual de cada
aluno.
Bibliografia virtual: A bibliografia é específica e centrada no desenvolvimento
individual de cada grupo. Assim sendo, será fornecida pelo próprio professor em
formato de documento portátil (pdf – portable document format), consideradas as
carências e habilidades sazonais de cada grupo. Paralelamente, material de apoio
poderá ser pesquisado e proposto como conteúdo pelo próprio acadêmico. Como
referência, indica-se o sítio da Biblioteca Virtual de Partituras – Petrucci, que pode
ser acessado através do seguinte weblink: https://imslp.org/wiki/Main_Page
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FICHA CADASTRAL DE DISCIPLINA
Código disciplina:
6IOLAO7

Curso:
Professor(a)
Monitor(a):
Tipo:
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Disciplina:
INSTRUMENTO VII - VIOLÃO
Bacharelado em Música - Violão
André
Ferreira
de Contato:
Moura
andre.moura@udesc.br
Não possui
Contato: Não se aplica
Fase
Turma
N. Vagas
7ª
AM
1
Moodle UDESC / Zoom
Atividades Atividades Atividades
Presencial
Síncronas Assíncron (h/a)
(h/a)
as (h/a)
(no retorno presencial)
36
00
00
A ser agendado individualmente com o acadêmico
INSTRUMENTO VI - Violão
Livre
Violão/apoio de pé para violonista/partituras da
literatura musical específica/computador ou
celular com conexão com internet e capacidade de
transmissão e recepção de sinais de áudio e
vídeo.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Estudo das formas musicais mais complexas tais como a suíte, a sonata, a
fuga e o concerto, dentro do repertório de obras originais para o violão e de
transcrições; peculiaridades da linguagem musical contemporânea do violão;
orientação para elaboração e performance de recital; preparação técnica, musical e
psicológica para a performance em público: concerto com orquestra.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos: Ao final do curso, o aluno do
curso de Bacharelado em Música – modalidade Violão deverá estar apto a interpretar
obras de variadas épocas e estilos, bem como identificar e solucionar problemas
técnicos e interpretativos decorrentes desta prática. Assim sendo, o conteúdo do
curso abrangerá, de maneira integrada, os seguintes itens:
•
Revisão de elementos técnicos essenciais, incluindo postura e mecanismo;
•
Prática de técnica avançada, visando o fortalecimento e agilidade musculares;
•
Desenvolvimento da sonoridade, de maneira a explorar todas os matizes
timbrísticos que o instrumento oferece, bem como volume e projeção sonora;
•
Estudo teórico e prático do repertório solo, abrangendo peças significativas
dos vários períodos estilísticos nos quais a literatura violonística se faz presente:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 0788RVWC.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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Repertório Renascentista, Barroco, Clássico, Romântico, “Segoviano” e repertório do
século XX e XXI.
•
Metodologia de estudo do instrumento;
•
Prática de performance.
Procedimentos e critérios de Avaliação: A avaliação final do aproveitamento do aluno
dar-se-á a partir da soma das seguintes avaliações parciais realizadas no decorrer no
semestre:
• Banca I: Com peso de 35% da nota final, ocorrerá no dia 07/07/2021; programa: 8 a
12 minutos do repertório bimestral;
• Banca II: Com peso de 35% da nota final, ocorrerá dia 25/08/2021; programa: 8 a
12 minutos do repertório bimestral;
• Provas de Técnica Instrumental: Com peso de 20% da nota final (10% + 10%), duas
avaliações serão marcadas por cada professor com seu aluno e considerarão a
participação em aula, o desenvolvimento aferido no semestre e o desempenho nas
provas;
• Auto avaliação: Com peso de 10% da nota final, é uma reflexão, uma autoanálise
da rotina de estudos de cada aluno e o conhecimento instrumental e teórico das obras
estudadas.
Bibliografia virtual: A bibliografia é específica e centrada no desenvolvimento
individual de cada aluno. Assim sendo, será fornecida pelo próprio professor em
formato de documento portátil (pdf – portable document format), consideradas as
carências e habilidades sazonais de cada acadêmico. Paralelamente, material de
apoio poderá ser pesquisado e proposto como conteúdo pelo próprio acadêmico.
Como referência, indico o sítio da Biblioteca Virtual de Partituras – Petrucci, que pode
ser acessado através do seguinte web link: https://imslp.org/wiki/Main_Page
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6PCON3B)
Código disciplina

(Prática de Conjunto III)
Nome disciplina

Curso

Música - Licenciatura

Professor (a)

Profa. Dra. Cristina Moura
Emboaba da Costa Julião de
Camargo

Monitor (a)
Tipo Obrigatória
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36

Fase
3ª obrigatória
Moddle
Atividades
Síncronas (h/a)

Turma
B
Atividades
Assíncronas
(h/a)

Contato
(48) 988235949
Contato(48)
N. Vagas
10
Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

26
10
Quinta-feira as 8h20 -10h

-

Não há
Livre
Computador, webcam, microfone, internet

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Prática musical em conjunto e diversificada. Postura crítica e prática diante da
realidade social a partir da observação e registro de um contexto específico.
Organização, elaboração e execução de repertório a apresentar no referido
contexto, prevendo a interação musical do público. A música na interface com o
gênero, a etnia, as camadas sociais e a geração. Identidades sociomusicais da
infância e adolescência.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Propiciar ao estudante o desenvolvimento das habilidades práticas e didáticas,
físicas, perceptivas e emotivas intrínsecas à prática musical em grupo.
Específicos:
Vincular práticas didáticas na rotina das aulas e nos ensaios.
Proporcionar a prática da improvisação, invenção, transcrição e arranjos.
Realizar ao menos uma apresentação pública durante o semestre com recurso de
gravação.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código H697PQ6Y.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE Música

22

Bibliografia virtual
ADOLFO, Antonio. Arranjo: um Enfoque Atual. Rio de Janeiro: Lumiar, 1997.
ALMADA, Carlos. Arranjo. Campinas: Editora da Unicamp, 2002.
CANDAU, Vera (org.). Sociedade, educação e cultura(s): questões e propostas.
Petrópolis: Vozes, 2002.
CHEDIAK, Almir. Harmonia e Improvisação, (2 vol.). Rio de Janeiro: Lumiar, 1986.
CURIA, Wilson. Harmonia Moderna e Improvisação. São Paulo: Fermata, 1990.
FARIA, Nelson. A arte da improvisação. Rio de Janeiro, Lumiar editora, 1994.
GUEST, Ian. Arranjo: Método Prático, (3 vol.). Rio de Janeiro: Lumiar, 1996.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 8a ed. Rio de Janeiro:
DP&A, 2003.
MELLO, Maria Ignez C. 2007. Relações de gênero e musicologia: reflexões para
uma análise do contexto brasileiro. Revista Eletrônica de Musicologia. Vol XI.
www.ufpr.br
PAZ, Juan Carlos. Introdução à música do nosso tempo. São Paulo: Duas Cidades,
1976. 527p.
SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica Educação e realidade,
Vol 16 (2), Porto Alegre, 1990, p.5-22.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
13/05
2
20/05
3
27/05
4
10/06

ATIVIDADES
Aula síncrona (quinta-feira as 8h20)
Aula síncrona (quinta -feira as 8h20)
Aula síncrona (quinta -feira as 8h20)
Aula síncrona (quinta -feira as 8h20)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código H697PQ6Y.

Contextualizar as especificidades técnicas da linguagem de cada período e gênero
musical, tais como: retórica, ornamentação, sistemas de afinação, improvisação,
articulações;
Ampliar a percepção auditiva para o espaço sonoro constitutivo do repertório
selecionado.
Conteúdo:
Pesquisar instrumentário pertencente às tradições musicais pesquisadas e
selecionadas, com enfoque na produção de obras vocais.
Pesquisa de repertório folclórico e autoral das tradicões musicais brasileiras
oriundas do período histórico acima pesquisado;
Elaboração de arranjos e transcrições vocais do repertório folclórico e autoral
selecionado;
Trabalho de percepção auditiva em sala de aula para o espaço sonoro constitutivo
do repertório selecionado;
Execução: Ensaio do mateirla elaborado e leitura à primeira vista de bibliografia
escrita,
Pesquisa de repertório vocal dos períodos da Ars Nova e Renascença europeia,
priorizando a península ibérica e a Itália;
Apresentação pública do programa elaborado e preparado através de gravação.
Procedimentos e critérios de Avaliação:
Realização individual de transcrições e invenções - 50%
Ensaio e performance musical do material trabalhado através de gravações de
áudio - 50%
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17/06
24/06
01/07
08/07
15/07
22/07
29/07
05/08
12/08
19/08
26/08
28/08
02/09
09/09

Aula síncrona (quinta -feira as 8h20)
Aula síncrona (quinta -feira as 8h20)
Aula assíncrona
Aula síncrona (quinta -feira as 8h20)
Aula síncrona (quinta -feira as 8h20)
Aula assíncrona
Aula síncrona (quinta -feira as 8h20)
Aula síncrona (quinta -feira as 8h20)
Aula síncrona (quinta -feira as 8h20)
Aula assíncrona
Aula síncrona (quinta -feira as 8h20)
Aula assíncrona
Aula síncrona (quinta -feira as 8h20)
Aula assíncrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código H697PQ6Y.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6PCON5A)
Código disciplina

(Prática de Conjunto V)
Nome disciplina

Curso

Música - Licenciatura

Professor (a)

Profa. Dra. Cristina Moura
Emboaba da Costa Julião de
Camargo

Monitor (a)
Tipo Obrigatória
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36

Fase
5ª obrigatória
Moddle
Atividades
Síncronas (h/a)

Turma
A
Atividades
Assíncronas
(h/a)

Contato
(48) 988235949
Contato(48)
N. Vagas
10
Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

26
10
Sexta-feira as 8h20 -10h

-

Não há
Livre
Computador, webcam, microfone, internet

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Execução em grupo de obras do repertório da música histórica/erudita e popular
(adaptar para gravação do repertório). Desenvolvimento de consciência de conjunto
através da prática e apreciação de música desse gênero. Adequação do repertório
às formações instrumentos de cordas. Prática de leitura a primeira vista.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Propiciar ao estudante o desenvolvimento das habilidades práticas e didáticas,
físicas, perceptivas e emotivas intrínsecas à prática musical em grupo.
Específicos:
Vincular práticas didáticas na rotina das aulas e nos ensaios.
Proporcionar a prática da improvisação, invenção, transcrição e arranjos.
Realizar ao menos uma apresentação pública durante o semestre com recurso de
gravação.
Contextualizar as especificidades técnicas da linguagem de cada período e gênero
musical, tais como: retórica, ornamentação, sistemas de afinação, improvisação,
articulações;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código OZ2E861A.
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Procedimentos e critérios de Avaliação:
Realização individual de transcrições e invenções - 50%
Ensaio e performance musical do material trabalhado através de gravações de
áudio - 50%

Bibliografia virtual
ADOLFO, Antonio. Arranjo: um Enfoque Atual. Rio de Janeiro: Lumiar, 1997.
ALMADA, Carlos. Arranjo. Campinas: Editora da Unicamp, 2002.
CANDAU, Vera (org.). Sociedade, educação e cultura(s): questões e propostas.
Petrópolis: Vozes, 2002.
CHEDIAK, Almir. Harmonia e Improvisação, (2 vol.). Rio de Janeiro: Lumiar, 1986.
CURIA, Wilson. Harmonia Moderna e Improvisação. São Paulo: Fermata, 1990.
FARIA, Nelson. A arte da improvisação. Rio de Janeiro, Lumiar editora, 1994.
GUEST, Ian. Arranjo: Método Prático, (3 vol.). Rio de Janeiro: Lumiar, 1996.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 8a ed. Rio de Janeiro:
DP&A, 2003.
MELLO, Maria Ignez C. 2007. Relações de gênero e musicologia: reflexões para
uma análise do contexto brasileiro. Revista Eletrônica de Musicologia. Vol XI.
www.ufpr.br
PAZ, Juan Carlos. Introdução à música do nosso tempo. São Paulo: Duas Cidades,
1976. 527p.
SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica Educação e realidade,
Vol 16 (2), Porto Alegre, 1990, p.5-22.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
14/05
2
21/05
3
28/05
4
11/06
5
18/06
6
25/06
7
02/07
8
09/07
9
16/07

ATIVIDADES
Aula síncrona (sexta-feira as 8h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 8h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 8h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 8h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 8h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 8h20)
Aula assíncrona
Aula síncrona (sexta-feira as 8h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 8h20)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código OZ2E861A.

Ampliar a percepção auditiva para o espaço sonoro constitutivo do repertório
selecionado.
Conteúdo:
Apreciação e escolha do repertório voltado, principalmente, às poéticas
contemporâneas. Desenvolvimento das potencialidades de cada integrante dos
grupos através do planejamento dos exercícios de invenção.
Prática da improvisação. Princípios, Técnica e elementos da invenção, transcrição e
arranjo (forma, estrutura, melodia, harmonia, dinâmica, ritmo, etc...).
Interdisciplinaridade com a percepção musical. Idealização, criação e aplicação de
atividades didáticas relativas ao conteúdo da disciplina. Ensaio das obras, arranjos e
transcrições finalizados. Prática da performance destinada a apresentações durante
o semestre através de gravações.
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME
23/07
30/07
06/08
13/08
20/08
27/08
29/08
03/09
10/09

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código OZ2E861A.

Aula assíncrona
Aula síncrona (sexta-feira as 8h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 8h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 8h20)
Aula assíncrona
Aula síncrona (sexta-feira as 8h20)
Aula assíncrona
Aula síncrona (sexta-feira as 8h20)
Aula assíncrona
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6PCON2
Código disciplina

Prática de Coral I
Nome da disciplina

Curso

Música licenciatura e bacharelado

Professor (a)

Cristina M. Emboaba da C. J. de
Camargo
Cristian Gonçalves

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36

Contato (48)
988235949
Contato
(48)99481147
Fase 1
Turma
Nº Vagas
Obrigatória
única
45
Moddle, programa Jamulus e interface de áudio Asio4all
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Presenciais (h/a)
(h/a)
(no retorno presencial) –
utilização do programa
Jamulus que permite o
canto coletivo online,
substituindo as atividades
presenciais.

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

20
Quinta-feira às 10h20

6

10

Não há
Livre
Programa Jamulus, interface de áudio Asio4all, internet
cabeada e fone de ouvido com microfone

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: A pratica de vocal em conjunto. Desempenho vocal: respiração, emissão, afinação,
qualidade sonora, interpretação e expressividade. Formação de grupos vocais. Estudo de
repertorio coral a capella e/ ou com acompanhamento instrumental. Realização de obras
corais do Canto Gregoriano a Renascença, sacras e profanas, acompanhando o currículo de
Historia da Musica para esse periodo. Musica folclórica de variadas etnias.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
Objetivos: Promover o desenvolvimento vocal e auditivo por meio de conhecimentos teóricopráticos
priorizando a execução de repertório variado nas diferentes formações vocais conjuntas. A
pratica de vocal em conjunto. Desempenho vocal: respiração, emissão, afinação, qualidade

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 6D52CU3Y.
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Procedimentos e critérios de Avaliação
Aulas práticas não-presenciais síncronas e prática cocal coletiva através do programa
Jamulus:
- Conscientização corporal e vocal
- Condicionamento vocal e respiratório
- estudo do repertório
- Dinâmicas em grupos menores
- Ensaios de naipe
- Ensaios do repertório coral histórico e secular
- Apreciação musical e Audições comentadas: Discussões críticas sobre estética da música
vocal através dos tempos.
Avaliação:
-Participação nas aulas síncronas -33%
-realização das tarefas (gravação de áudios)- 33%
-participação no canto coletivo através do programa Jamulus -34%
Bibliografia virtual
AIZPURUA, P. Teoria del conjunto coral. Madrid: Real Musical, 1986.
BEHLAU, Mara e REHDER, Maria Inês. Higiene vocal para o canto coral. Rio de Janeiro:
Revinter, 1997 COELHO, H.. Técnica vocal para coros. Novo Hamburgo: Colégio Sinodal,
2005.
CAMARGO, C. M. E. C. J. Criação e Arranjo: Modelos para o repertório de Canto Coral no
Brasil. São Paulo: ECA/USP. Dissertação de mestrado. 2010.
CAMARGO, C. M. E. C. J. O ensino musical na perspectiva da poética, da práxis e da teoriaprocessos de formação alternativos à indústria da cultura. São Paulo: ECA/USP. Tese de
Doutorado. 2014.
DINVILLE, Claire. A Técnica da Voz Cantada. Rio de Janeiro: Enelivros, 1993.
FERNANDES, A. J. O Regente e a construção da sonoridade coral: uma metodologia de
preparo vocal para coros.Campinas:UNICAMP - INSTITUTO DE ARTES. Doutorado em
Música. 2009.
FIGUEIREDO, S. L. F. O ensaio coral como momento de aprendizagem: a prática coral
numa perspectiva de educação musical. Porto Alegre: UFRGS, Dissertação de Mestrado,
1990.
GALLO, J.A., Graetzer, G., Nardi, H. & Russo, A. El director de coro: Manual para la
dirección de coros vocacionales. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1979.
KERR, Samuel. Monitores corais. São Paulo: Secretaria de Estado da Cultura – Assessoria
Especial de Música – Oficina Cultural “Oswaldo de Andrade”, 1989.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 6D52CU3Y.

sonora, interpretação e expressividade. Formação de grupos vocais. Estudo de repertorio
coral a capella e/ ou com acompanhamento instrumental. Realização de obras corais do
Canto Gregoriano a Renascença, sacras e profanas, acompanhando o currículo de Historia
da Musica para esse periodo. Musica folclórica de variadas etnias.
Conteúdo programático:
Técnica vocal: noções básicas aplicadas à prática coral. Leitura de partituras: do Canto
Gregoriano à escrita moderna. Afinação: exercícios conjuntos. Afinação: exercícios
conjuntos. Apreciação musical: escuta analítica, comparativa de repertório representativo.
Prática de repertório: estudo de peças vocais a capella e/ou com acompanhamento
instrumental.do Repertório Coral histórico e secular. Prática de repertório: estudo de peças
vocais a capella e/ou com acompanhamento instrumental.do Repertório Coral histórico e
secular. A prática coral numa perspectiva da educação musical
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
13/05
2
20/05
3
27/05
4
10/06
5
17/06
6
24/06
7
01/07
8
08/07
9
15/07
10
22/07
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME

29/07
05/08
12/08
19/08
26/08
28/08
02/09
09/09

ATIVIDADES
Aula síncrona quinta-feira às 10h20
Aula síncrona quinta-feira às 10h20
Aula síncrona quinta-feira às 10h20
Aula síncrona quinta-feira às 10h20
Aula assíncrona
Aula síncrona quinta-feira às 10h20
Aula síncrona quinta-feira às 10h20
Aula síncrona quinta-feira às 10h20 no Jamulus
Aula síncrona quinta-feira às 10h20
Aula síncrona quinta-feira às 10h20
Aula síncrona quinta-feira às 10h20 no Jamulus
Aula síncrona quinta-feira às 10h20
Aula síncrona quinta-feira às 10h20
Aula síncrona quinta-feira às 10h20 no Jamulus
Aula síncrona quinta-feira às 10h20 no Jamulus
Aula assíncrona
Aula síncrona quinta-feira às 10h20 no Jamulus
Aula assíncrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 6D52CU3Y.

PHILLIPOT, Michel 16 Cânones São Paulo: Novas Metas, 1989.
RIO DE JANEIRO/ PREFEITURA. Música na escola: O uso da voz. Rio de Janeiro:
Secretaria Municipal de Educação/ Conservatório Brasileiro de Música (Série Didática),
2000.
SOBREIRA, S. Desafinação vocal. Rio de Janeiro: Musimed, 2003.
ZANDER, O. Regência coral. Porto Alegre: Movimento.1979.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6PRAC-2)
Código disciplina

(Prática de Coral II)
Nome disciplina

Curso

Música -Licenciatura e Bacharelado

Professor (a)

Profa. Dra. Cristina Moura
Emboaba da Costa Julião de
Camargo
Cristian Gonçalves

Monitor (a)
Tipo Obrigatória
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36

Fase 2
Turma
Obrigatória
única
Moddle e programa Jamulus
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Contato
(48) 988235949
Contato(48)
99481147
N. Vagas
45
Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)
utilização do
programa Jamulus
que permite o
canto coletivo
online,
substituindo as
atividades
presenciais.

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

20
6
Sexta-feira as 10h20 -12h

10

Não há
Livre
Computador, webcam, fone de ouvido com
microfone, internet cabeada, programa Jamulus e
interface de áudio Asio 4all

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Aprimoramento da prática da música vocal em conjunto. Desempenho vocal:
respiração, afinação, qualidade sonora e expressividade. Questões de estilo na
música vocal em grupo. Estudo de repertório coral a cappella e/ou com
acompanhamento instrumental através da audição e realização de obras corais de
épocas variadas. Discussão crítica sobre a construção da aísthesis e a formação do
gosto musical e do juízo estético no educando.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código LK5606DK.
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Procedimentos e critérios de Avaliação:
A1: Gravação em áudio do Solfejo das vozes das obras trabalhadas -33%
A2: Participação nas aulas síncronas -33%
A3: Atividade prática coral coletiva através do programa Jamulus -34%

Bibliografia virtual
AIZPURUA, P. Teoria del conjunto coral. Madrid: Real Musical, 1986.
BEHLAU, Mara e REHDER, Maria Inês. Higiene vocal para o canto coral. Rio de
Janeiro: Revinter, 1997
CAMARGO, C. M. E. C. J. Criação e Arranjo: Modelos para o repertório de Canto
Coral no Brasil. São Paulo: ECA/USP. Dissertação de mestrado. 2010.
CAMARGO, C. M. E. C. J. O ensino musical na perspectiva da poética, da práxis e
da teoria- processos de formação alternativos à indústria da cultura. São Paulo:
ECA/USP. Tese de Doutorado. 2014.
COELHO, H.. Técnica vocal para coros. Novo Hamburgo: Colégio Sinodal, 2005.
DINVILLE, Claire. A Técnica da Voz Cantada. Rio de Janeiro: Enelivros, 1993.
FERNANDES, A. J. O Regente e a construção da sonoridade coral: uma
metodologia de preparo vocal para coros.Campinas:UNICAMP - Instituto de Artes.
Doutorado em Música. 2009.
FIGUEIREDO, S. L. F. O ensaio coral como momento de aprendizagem: a prática
coral numa perspectiva de educação musical. Porto Alegre: UFRGS, Dissertação de
Mestrado, 1990.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código LK5606DK.

Promover o desenvolvimento vocal e auditivo por meio de conhecimentos poéticoteórico-práticos, priorizando a performance de repertório variado nas diferentes
formações vocais conjuntas.
Específicos:
a) Desenvolver o controle e a consciência corporal por meio de exercícios
específicos de
respiração, apoio diafragmático e emissão vocal.
b) Aprimorar a prática vocal em grupo contemplando afinação, interpretação,
sonoridade, equilíbrio entre as partes nas
diversas formações vocais.
c) Propiciar a prática de repertório visando a acuidade do aluno no tocante à leitura,
fluência rítmica, timbre e equilíbrio sonoro.
d) Conhecer, analisar e aprimorar a escuta musical e a interpretação de repertório
coral do periodo histórico estudado.
e) Promover discussão sobre a prática coral numa perspectiva educacional durante
a formação do educador musical.
f) Apresentar publicamente os resultados da disciplina em forma de concerto a
capella e/ou com acompanhamento instrumental.
Conteúdo:
Técnica vocal: noções básicas aplicadas à prática coral. Leitura de partituras.
Interpretação vocal: dinâmica, fraseado e questões estéticas e estilísticas.
Apreciação musical: escuta analítica, comparativa de repertório representativo.
Prática de repertório: estudo de peças vocais a capella e/ou com acompanhamento
instrumental do Repertório Coral histórico e secular: Final da Renascença e
Barroco. Aspectos artísticos da prática coral. A prática coral numa perspectiva da
educação musical. Aulas práticas de conscientização corporal e vocal
- Condicionamento vocal e respiratório
- Dinâmicas em grupos menores
- Ensaios de naipe
- Ensaios do repertório coral histórico e secular
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
14/05
2
21/05
3
28/05
4
04/06
5
11/06
6
18/06
7
25/06
8
9

02/07
09/07

10

16/07

11
12

23/07
30/07

13

06/08

14
15
16
17
18
EXAME

13/08
20/08
27/08
03/09
10/09

ATIVIDADES
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula assíncrona
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula assíncrona
Aula síncrona (sexta -feira as 10h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20)
Aula assíncrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código LK5606DK.

GALLO, J.A., Graetzer, G., Nardi, H. & Russo, A. El director de coro: Manual para la
dirección de coros vocacionales. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1979.
KERR, Samuel. Monitores corais. São Paulo: Secretaria de Estado da Cultura –
Assessoria Especial de Música – Oficina Cultural “Oswaldo de Andrade”, 1989.
PHILLIPOT, Michel 16 Cânones São Paulo: Novas Metas, 1989.
RIO DE JANEIRO/ PREFEITURA. Música na escola: O uso da voz. Rio de Janeiro:
Secretaria Municipal de Educação/ Conservatório Brasileiro de Música (Série
Didática), 2000.
SOBREIRA, S. Desafinação vocal. Rio de Janeiro: Musimed, 2003.
ZANDER, O. Regência coral. Porto Alegre: Movimento.1979.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6PRAC-3)
Código disciplina

(Prática de Coral III)
Nome disciplina

Curso

Música -Licenciatura e Bacharelado

Professor (a)

Profa. Dra. Cristina Moura
Emboaba da Costa Julião de
Camargo

Contato
(48) 988235949

Fase 3
Turma
Eletiva
única
Moddle e programa Jamulus
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

N. Vagas
45

Monitor (a)
Tipo Obrigatória
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36

Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)
utilização do
programa
Jamulus que
permite o canto
coletivo online,
substituindo as
atividades
presenciais.

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

20
6
Quarta-feira as 10h20 -12h

10

Não há
Livre
Computador, webcam, fone de ouvido com
microfone, internet cabeada, programa Jamulus e
interface de áudio Asio 4all

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
A pratica vocal em conjunto. Estudo de obras do repertório vocal em grupo incluindo
gêneros, autores e épocas relacionados ao currículo de historia da musica (períodos
barroco tardio e classico). Musica popular de variadas nacionalidades.
Aprimoramento da prática da música vocal em conjunto. Aspectos interpretativos na
música vocal em conjunto. Audição de obras vocais. Realização de obras vocais em
grupo.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código S93ATI60.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE Música

34

Procedimentos e critérios de Avaliação:
A1: Gravação em áudio do Solfejo das vozes das obras trabalhadas -33%
A2: Participação nas aulas síncronas -33%
A3: Atividade prática coral coletiva através do programa Jamulus -34%

Bibliografia virtual
AIZPURUA, P. Teoria del conjunto coral. Madrid: Real Musical, 1986.
BEHLAU, Mara e REHDER, Maria Inês. Higiene vocal para o canto coral. Rio de
Janeiro: Revinter, 1997 COELHO, H.. Técnica vocal para coros. Novo Hamburgo:
Colégio Sinodal, 2005.
CAMARGO, C. M. E. C. J. Criação e Arranjo: Modelos para o repertório de Canto
Coral no Brasil. São Paulo: ECA/USP. Dissertação de mestrado. 2010.
CAMARGO, C. M. E. C. J. O ensino musical na perspectiva da poética, da práxis e
da teoria- processos de formação alternativos à indústria da cultura. São Paulo:
ECA/USP. Tese de Doutorado. 2014.
DINVILLE, Claire. A Técnica da Voz Cantada. Rio de Janeiro: Enelivros, 1993.
FERNANDES, A. J. O Regente e a construção da sonoridade coral: uma
metodologia de preparo vocal para coros.Campinas:UNICAMP - INSTITUTO DE
ARTES. Doutorado em Música. 2009.
FIGUEIREDO, S. L. F. O ensaio coral como momento de aprendizagem: a prática
coral numa perspectiva de educação musical. Porto Alegre: UFRGS, Dissertação de
Mestrado, 1990.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código S93ATI60.

Promover o desenvolvimento vocal e auditivo por meio de conhecimentos poéticoteórico-práticos, priorizando a performance de repertório variado nas diferentes
formações vocais conjuntas.
Específicos:
a) Desenvolver o controle e a consciência corporal por meio de exercícios
específicos de
respiração, apoio diafragmático e emissão vocal.
b) Aprimorar a prática vocal em grupo contemplando afinação, interpretação,
sonoridade, equilíbrio entre as partes nas
diversas formações vocais.
c) Propiciar a prática de repertório visando a acuidade do aluno no tocante à leitura,
fluência rítmica, timbre e equilíbrio sonoro.
d) Conhecer, analisar e aprimorar a escuta musical e a interpretação de repertório
coral do periodo histórico estudado.
e) Promover discussão sobre a prática coral numa perspectiva educacional durante
a formação do educador musical.
f) Apresentar publicamente os resultados da disciplina em forma de concerto a
capella e/ou com acompanhamento instrumental.
Conteúdo:
Técnica vocal: noções básicas aplicadas à prática coral. Leitura de partituras.
Interpretação vocal: dinâmica, fraseado e questões estéticas e estilísticas.
Apreciação musical: escuta analítica, comparativa de repertório representativo.
Prática de repertório: estudo de peças vocais a capella e/ou com acompanhamento
instrumental do Repertório Coral histórico e secular: Barroco e Clássico. Aspectos
artísticos da prática coral. A prática coral numa perspectiva da educação musical.
Aulas práticas de conscientização corporal e vocal
- Condicionamento vocal e respiratório
- Dinâmicas em grupos menores
- Ensaios de naipe
- Ensaios do repertório coral histórico e secular
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
12/05
2
19/05
3
26/05
4
02/06
5
09/06
6
16/06
7
23/06
8
9

30/06
07/07

10

14/07

11
12

21/07
28/07

13

04/08

14
15
16
17
18
EXAME

11/08
18/08
25/08
01/09
08/09

ATIVIDADES
Aula síncrona (quarta-feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula assíncrona
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula síncrona (s quarta -feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula assíncrona
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula assíncrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código S93ATI60.

GALLO, J.A., Graetzer, G., Nardi, H. & Russo, A. El director de coro: Manual para la
dirección de coros vocacionales. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1979.
KERR, Samuel. Monitores corais. São Paulo: Secretaria de Estado da Cultura –
Assessoria Especial de Música – Oficina Cultural “Oswaldo de Andrade”, 1989.
PHILLIPOT, Michel 16 Cânones São Paulo: Novas Metas, 1989.
RIO DE JANEIRO/ PREFEITURA. Música na escola: O uso da voz. Rio de Janeiro:
Secretaria Municipal de Educação/ Conservatório Brasileiro de Música (Série
Didática), 2000.
SOBREIRA, S. Desafinação vocal. Rio de Janeiro: Musimed, 2003.
ZANDER, O. Regência coral. Porto Alegre: Movimento.1979.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6PRAC-5)
Código disciplina

(Prática de Coral V)
Nome disciplina

Curso

Música -Licenciatura e Bacharelado

Professor (a)

Profa. Dra. Cristina Moura
Emboaba da Costa Julião de
Camargo

Contato
(48) 988235949

Fase 5
Turma
Eletiva
única
Moddle e programa Jamulus
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

N. Vagas
45

Monitor (a)
Tipo Obrigatória
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36

Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)
utilização do
programa
Jamulus que
permite o canto
coletivo online,
substituindo as
atividades
presenciais.

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

20
6
Quarta-feira as 10h20 -12h

10

Não há
Livre
Computador, webcam, fone de ouvido com
microfone, internet cabeada, programa Jamulus e
interface de áudio Asio 4all

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Estudo e análise de obras do repertório vocal em grupo com e sem
acompanhamento instrumental. Aprimoramento da prática musical vocal em grupo,
incluindo técnica e interpretação musical aplicados ao repertório do século XX e
XXI, incluindo a música brasileira de concerto, folclórica e popular. Apresentações
públicas.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código AN79K89T.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE Música

37

Procedimentos e critérios de Avaliação:
A1: Gravação em áudio do Solfejo das vozes das obras trabalhadas -33%
A2: Participação nas aulas síncronas -33%
A3: Atividade prática coral coletiva através do programa Jamulus -34%

Bibliografia virtual
AIZPURUA, P. Teoria del conjunto coral. Madrid: Real Musical, 1986.
BEHLAU, Mara e REHDER, Maria Inês. Higiene vocal para o canto coral. Rio de
Janeiro: Revinter, 1997 COELHO, H.. Técnica vocal para coros. Novo Hamburgo:
Colégio Sinodal, 2005.
CAMARGO, C. M. E. C. J. Criação e Arranjo: Modelos para o repertório de Canto
Coral no Brasil. São Paulo: ECA/USP. Dissertação de mestrado. 2010.
CAMARGO, C. M. E. C. J. O ensino musical na perspectiva da poética, da práxis e
da teoria- processos de formação alternativos à indústria da cultura. São Paulo:
ECA/USP. Tese de Doutorado. 2014.
DINVILLE, Claire. A Técnica da Voz Cantada. Rio de Janeiro: Enelivros, 1993.
FERNANDES, A. J. O Regente e a construção da sonoridade coral: uma
metodologia de preparo vocal para coros.Campinas:UNICAMP - INSTITUTO DE
ARTES. Doutorado em Música. 2009.
FIGUEIREDO, S. L. F. O ensaio coral como momento de aprendizagem: a prática
coral numa perspectiva de educação musical. Porto Alegre: UFRGS, Dissertação de
Mestrado, 1990.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código AN79K89T.

Promover o desenvolvimento vocal e auditivo por meio de conhecimentos poéticoteórico-práticos, priorizando a performance de repertório variado nas diferentes
formações vocais conjuntas.
Específicos:
a) Desenvolver o controle e a consciência corporal por meio de exercícios
específicos de
respiração, apoio diafragmático e emissão vocal.
b) Aprimorar a prática vocal em grupo contemplando afinação, interpretação,
sonoridade, equilíbrio entre as partes nas
diversas formações vocais.
c) Propiciar a prática de repertório visando a acuidade do aluno no tocante à leitura,
fluência rítmica, timbre e equilíbrio sonoro.
d) Conhecer, analisar e aprimorar a escuta musical e a interpretação de repertório
coral do periodo histórico estudado.
e) Promover discussão sobre a prática coral numa perspectiva educacional durante
a formação do educador musical.
f) Apresentar publicamente os resultados da disciplina em forma de concerto a
capella e/ou com acompanhamento instrumental.
Conteúdo:
Técnica vocal: noções básicas aplicadas à prática coral. Leitura de partituras.
Interpretação vocal: dinâmica, fraseado e questões estéticas e estilísticas.
Apreciação musical: escuta analítica, comparativa de repertório representativo.
Prática de repertório: estudo de peças vocais a capella e/ou com acompanhamento
instrumental do Repertório Coral histórico e secular: Clássico e Romântico.
Aspectos artísticos da prática coral. A prática coral numa perspectiva da educação
musical. Aulas práticas de conscientização corporal e vocal
- Condicionamento vocal e respiratório
- Dinâmicas em grupos menores
- Ensaios de naipe
- Ensaios do repertório coral histórico e secular
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
12/05
2
19/05
3
26/05
4
02/06
5
09/06
6
16/06
7
23/06
8
9

30/06
07/07

10

14/07

11
12

21/07
28/07

13

04/08

14
15
16
17
18
EXAME

11/08
18/08
25/08
01/09
08/09

ATIVIDADES
Aula síncrona (quarta-feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula assíncrona
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula síncrona (s quarta -feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula assíncrona
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula assíncrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código AN79K89T.

GALLO, J.A., Graetzer, G., Nardi, H. & Russo, A. El director de coro: Manual para la
dirección de coros vocacionales. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1979.
KERR, Samuel. Monitores corais. São Paulo: Secretaria de Estado da Cultura –
Assessoria Especial de Música – Oficina Cultural “Oswaldo de Andrade”, 1989.
PHILLIPOT, Michel 16 Cânones São Paulo: Novas Metas, 1989.
RIO DE JANEIRO/ PREFEITURA. Música na escola: O uso da voz. Rio de Janeiro:
Secretaria Municipal de Educação/ Conservatório Brasileiro de Música (Série
Didática), 2000.
SOBREIRA, S. Desafinação vocal. Rio de Janeiro: Musimed, 2003.
ZANDER, O. Regência coral. Porto Alegre: Movimento.1979.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6PRAR1)
Código disciplina

(Prática de Regência I)
Nome disciplina

Curso

Música -Licenciatura e Bacharelado

Professor (a)

Profa. Dra. Cristina Moura
Emboaba da Costa Julião
de Camargo
Vinicius Manhaes

Monitor (a)
Tipo Obrigatória
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase 3ª
Turma
Obrigatória
única
Moddle
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
20
8
Quarta-feira as 13h30

Contato
(48) 98823-5949
Contato(48)960693
46
N. Vagas
20
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno presencial)
8

Não há
Livre
Computador, webcam, microfone, internet

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
A regência na história. As diversas funções da regência e do regente. A regência
coral. Tipos de agrupamento vocal, distribuição das vozes, organização e
localização dos naipes de um coral. Postura corporal e exercício de independência
gestual. Esquemas básicos e convenções da regência. Entradas e cortes. A
regência aplicada em peças musicais diversas.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A regência na história. As diversas funções da regência e do regente. A regência
coral. Tipos de agrupamento vocal, distribuição das vozes, organização e
localização dos naipes de um coral. Postura corporal e exercício de independência
gestual. Esquemas básicos e convenções da regência. Entradas e cortes. A
regência aplicada em peças musicais diversas.
Específicos:
Discutir sobre a prática da regência como instrumento de educação musical;
- Discutir as funções da regência, do regente e técnicas de ensaio;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 7JN56B9D.
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Bibliografia virtual
CAMARGO, C. M. E. C. J. Criação e Arranjo: Modelos para o repertório de Canto
Coral no Brasil. São Paulo: ECA/USP. Dissertação de mestrado. 2010.
- CAMARGO, C. M. E. C. J. O ensino musical na perspectiva da poética, da práxis e
da teoria- processos de formação alternativos à indústria da cultura. São Paulo:
ECA/USP. Tese de Doutorado. 2014.
- COELHO, H. Técnica vocal para coros. Novo Hamburgo: Sinodal, 2001.
- FERNANDES, A. J. O Regente e a construção da sonoridade coral: uma
metodologia de preparo vocal para coros.Campinas:UNICAMP - INSTITUTO DE
ARTES. Doutorado em Música. 2009.
- FIGUEIREDO, S. L. F. O ensaio coral como momento de aprendizagem: a prática
coral numa perspectiva de educação musical. Porto Alegre: UFRGS, Dissertação de
Mestrado. 1990.
- FONTERRADA, Marisa T. O. De Tramas e Fios. Um Ensaio sobre Música e
Educação. São Paulo: Editora UNESP/Funarte, 2008.
- GALLO, J.A., Graetzer, G., Nardi, H. & Russo, A. El director de coro: Manual para
la dirección de coros vocacionales. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1979.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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- Discussão sobre os principais norteadores da técnica gestual do regente: postura
física, aspectos psicológicos e emocionais, intenções, expressividade e
comunicação verbal e não verbal;
-Praticar os gestos preparatórios: independência de mãos, entradas e finalização
(cortes), articulação e dinâmica musicais;
- Esquemas gestuais de compasso binário, ternário e quaternário simples;
- Iniciar o contato com o repertório adotado ressaltando aspectos expressivos
musicais do canto e abordando técnica vocal básica;
- Analisar peças musicais ressaltando os critérios gerais de adequação para
escolha da mesma;
- Desenvolver teórica e praticamente a regência em grupos vocais e outros
agrupamentos instrumentais simples;
- Estabelecer relações entre a prática coral e a educação musical em diversos
níveis;
- Reger cânones e peças musicais a 2, 3 e 4 vozes.
Conteúdo:
Histórico da regência. Regência e educação musical: Funções do regente e do
professor e a prática coral na perspectiva da educação musical. Regente e
professor de música, regente enquanto formador estético, regente e a questão do
intérprete. Preparação gestual: Postura corporal, relaxamento e coordenação
motora, movimentos convencionais e não convencionais, posição inicial, marcação
de compassos, entradas e cortes, controle da velocidade e da expressão. A
preparação do regente: técnica e musical, percepção auditiva, escolha e estudo do
repertório, autoconhecimento e controle emocional, organização e administração de
ensaios. Organização coral: Aspectos administrativos, questões de convívio em
grupo, conhecimento técnico vocal, fisiológico e musicais. Ensaio coral:
planejamento, aplicação e avaliação. Prática de regência: realização musical de
cânones e peças a 2 e 3 vozes.
Procedimentos e critérios de Avaliação:
A1: Estudo técnico da partitura - Análise hermenêutica e musical, Solfejo das vozes
e elaboração da linha de regência como ferramentas técnicas para o estudo da
partitura -33%
A2: Gravação em vídeo da regência das obras trabalhadas – 33%
A3: Atividade prática da regência presencial (quando for possível) onde cada aluno
realizará uma obra coral com o grupo-34%
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
12/05
2
19/05
3
26/05
4
02/06
5
09/06
6
16/06
7
23/06
8
30/06
9
07/07
10
14/07
11
21/07
12
28/07
13
04/08
14
15
16
17
18
08/09
EXAME

ATIVIDADES
Aula síncrona (quarta-feira as 13h30)
Aula síncrona (quarta-feira as 13h30)
Aula síncrona (quarta-feira as 13h30)
Aula síncrona (quarta-feira as 13h30)
Aula assíncrona
Aula síncrona (quarta-feira as 13h30)
Aula síncrona (quarta-feira as 13h30)
Aula síncrona (quarta-feira as 13h30)
Aula assíncrona
Aula síncrona (quarta-feira as 13h30)
Aula síncrona (quarta-feira as 13h30)
Aula assíncrona
Aula síncrona (quarta-feira as 13h30)
Aula presencial quando possível (quarta-feira as 13h30)
Aula presencial quando possível (quarta-feira as 13h30)
Aula presencial quando possível (quarta-feira as 13h30)
Aula presencial quando possível (quarta-feira as 13h30)
Aula assíncrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 7JN56B9D.

- LAGO, S. A arte da regência: História, técnica e maestros. Rio de Janeiro: Lacerda
Editores, 2002. --MARTINEZ, E., Sartori, D., Goria, P. & Brack, R. Regência coral:
Princípios básicos. Curitiba: Editora Dom Bosco, 2000.
- MATHIAS, Nelson. Coral, um canto apaixonante. Brasília: MusiMed, 1986.
- NETO, José Viegas M. A Comunicação Gestual da Regência de Orquestra. São
Paulo: Annablume, 1993.
- ZANDER, O. Regência coral. Porto Alegre: Movimento, 1979.
- SWANWICK, Keith. Ensinando Música Musicalmente. São Paulo, Editora Moderna,
2008.
SWANWICK, K. Permanecendo fiel à música na educação musical. In: Anais do II
encontro anual da ABEM. Porto Alegre, 1993. TOURINHO, Irene. Seleção de
repertório para o ensino de música. In: Em pauta, v5, no 8. Porto Alegre, p. 17-28,
1993.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6IPIAN-3-GS)
Código disciplina

(INSTRUMENTO III-PIANO)
Nome disciplina

Curso

BACHARELADO EM MÚSICA

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Guilherme A. S. Barros

36/54/72

Fase
Turma
3
1
Microsoft Teams
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Contato
Contato
N. Vagas
1
Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

3h
2h
terça-feira, das 14h às 15h30; das 15h30 às 17h
Piano II
Livre
Computador com câmera e áudio; teclado ou
piano.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho ao piano. Técnicas de leitura e de
estudo. Realização de repertório de diferentes períodos, do barroco ao contemporâneo,
incluindo obras de autores brasileiros.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. Desenvolver a técnica e a interpretação pianística;
2. Desenvolver técnicas de estudo e leitura;
3. Preparar o aluno para o ensino de piano;
4. Realizar obras de diferentes estilos e períodos;
5. Preparar o aluno para apresentações públicas.
O aluno deverá apresentar um repertório semestral mínimo de três obras solo.
1. É permitida a repetição de uma obra por semestre.
2. Um movimento de Concerto pode ser considerado como um dos três itens
do programa semestral.
3. Ao menos uma das peças deverá ser executada de memória.
4. Repertório obrigatório:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 540IH8PP.
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Bibliografia virtual
BARROS, G. A. S. ; GERLING, C. C. Sobre Análise Schenkeriana e Performance.
Opus (Belo Horiz. Online), v. 13, p. 141-160, 2008.
NEUHAUS, Heinrich. El arte del Piano. Madrid: Real Madrid, 1987.
ROSEN,Charles. A Geração Romântica.Cambridge, Massachusetts: Harvard
University Press, 1995.
______. Sonata Forms.Barcelona, 1987.
______. El estilo clásico Haydn, Mozart, Beethoven. Madrid: Alianza, 1999.
KOCHEVITSKY, George. The Art of Piano Playing: A Cientific Approach. New York:
Summy-Birchard, 1967.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA DATA
1
18/05
2

25/05

3

01/06

4

08/06

5

15/06

6

22/06

7

29/06

8

06/07

9

13/07

10

20/07

11

27/07

12

03/08

13

10/08

14

17/08

15

24/08

EXAME

06/09

ATIVIDADES
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Manhã ou tarde (a combinar)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 540IH8PP.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Participação (50%); prova prática (50%)
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6IPIAN-5-GS)
Código disciplina

(INSTRUMENTO VI-PIANO)
Nome disciplina

Curso

BACHARELADO EM MÚSICA

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Guilherme A. S. Barros

36/54/72

Fase
Turma
5
1
Microsoft Teams
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Contato
Contato
N. Vagas
1
Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

3h
2h
terça-feira, das 14h às 15h30; das 15h30 às 17h
Piano IV
Livre
Computador com câmera e áudio; teclado ou
piano.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho ao piano. Técnicas de leitura e de
estudo. Realização de repertório de diferentes períodos, do barroco ao contemporâneo,
incluindo obras de autores brasileiros.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. Desenvolver a técnica e a interpretação pianística;
2. Desenvolver técnicas de estudo e leitura;
3. Preparar o aluno para o ensino de piano;
4. Realizar obras de diferentes estilos e períodos;
5. Preparar o aluno para apresentações públicas.
O aluno deverá apresentar um repertório semestral mínimo de três obras solo.
1. É permitida a repetição de uma obra por semestre.
2. Um movimento de Concerto pode ser considerado como um dos três itens
do programa semestral.
3. Ao menos uma das peças deverá ser executada de memória.
4. Repertório obrigatório:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 9WI57HG1.
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Bibliografia virtual
BARROS, G. A. S. ; GERLING, C. C. Sobre Análise Schenkeriana e Performance.
Opus (Belo Horiz. Online), v. 13, p. 141-160, 2008.
NEUHAUS, Heinrich. El arte del Piano. Madrid: Real Madrid, 1987.
ROSEN,Charles. A Geração Romântica.Cambridge, Massachusetts: Harvard
University Press, 1995.
______. Sonata Forms.Barcelona, 1987.
______. El estilo clásico Haydn, Mozart, Beethoven. Madrid: Alianza, 1999.
KOCHEVITSKY, George. The Art of Piano Playing: A Cientific Approach. New York:
Summy-Birchard, 1967.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA DATA
1
18/05; 21/05
2

25/05; 28/05

3

01/06; 04/06

4

08/06; 11/06

5

15/06; 18/06

6

22/06; 25/06

7

29/06; 02/07

8

06/07; 09/07

9

13/07; 16/07

10

20/07; 23/07

11

27/07; 30/07

12

03/08; 06/08

13

10/08; 13/08

14

17/08; 20/08

15

24/08; 27/08

EXAME

06/09

ATIVIDADES
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Manhã ou tarde (a combinar)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 9WI57HG1.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Participação (50%); prova prática (50%)
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 9WI57HG1.

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6IPIAN-6-GS)
Código disciplina

(INSTRUMENTO VI-PIANO)
Nome disciplina

Curso

BACHARELADO EM MÚSICA

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Guilherme A. S. Barros

36/54/72

Fase
Turma
6
1
Microsoft Teams
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Contato
Contato
N. Vagas
1
Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

3h
2h
terça-feira, das 10h30 às12h; das 15h30 às 17h.
Piano V
Livre
Computador com câmera e áudio; teclado ou
piano.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho ao piano. Técnicas de leitura e de
estudo. Realização de repertório de diferentes períodos, do barroco ao contemporâneo,
incluindo obras de autores brasileiros.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. Desenvolver a técnica e a interpretação pianística;
2. Desenvolver técnicas de estudo e leitura;
3. Preparar o aluno para o ensino de piano;
4. Realizar obras de diferentes estilos e períodos;
5. Preparar o aluno para apresentações públicas.
O aluno deverá apresentar um repertório semestral mínimo de três obras solo.
1. É permitida a repetição de uma obra por semestre.
2. Um movimento de Concerto pode ser considerado como um dos três itens
do programa semestral.
3. Ao menos uma das peças deverá ser executada de memória.
4. Repertório obrigatório:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código S42JQW24.
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Bibliografia virtual
BARROS, G. A. S. ; GERLING, C. C. Sobre Análise Schenkeriana e Performance.
Opus (Belo Horiz. Online), v. 13, p. 141-160, 2008.
NEUHAUS, Heinrich. El arte del Piano. Madrid: Real Madrid, 1987.
ROSEN,Charles. A Geração Romântica.Cambridge, Massachusetts: Harvard
University Press, 1995.
______. Sonata Forms.Barcelona, 1987.
______. El estilo clásico Haydn, Mozart, Beethoven. Madrid: Alianza, 1999.
KOCHEVITSKY, George. The Art of Piano Playing: A Cientific Approach. New York:
Summy-Birchard, 1967.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA DATA
1
18/05
2

25/05

3

01/06

4

08/06

5

15/06

6

22/06

7

29/06

8

06/07

9

13/07

10

20/07

11

27/07

12

03/08

13

10/08

14

17/08

15

24/08

EXAME

06/09

ATIVIDADES
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Manhã ou tarde (a combinar)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código S42JQW24.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Participação (50%); prova prática (50%)

50

51

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código S42JQW24.

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6ATART1)
Código disciplina

(Atividade Artística)
Nome da disciplina

Curso

Bacharelado (Opção: violoncelo)

Professor (a)

Hans Twitchell

Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Fase
1
Teams, Skype e, possivelmente, Zoom
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Presenciais (h/a)
(h/a)
(no retorno presencial)
12
6

36 (18)
A outra metade da carga horária
corresponde à Atividade
Artística geral (2ª ou 4ª-feira)
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato (48)85004803 whatsapp

Aula coletiva (que inclui uma hora de Instrumento:
violoncelo): Terças-feiras das 13h30 às 15h10
Não há
Internete, computador, câmera e microfone, instrumento

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Prática da experiência de palco referente ao repertorio realizado na primeira fase da
opção do bacharelado.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Formar o violoncelista, musicalmente e tecnicamente, dando-lhe condições para atuar
profissionalmente com a prática e o ensino do instrumento e a interpretação de sua
literatura. Preparar o violoncelista para perseguir estudos de pós-graduação, se for esse o
seu desejo.
Procedimentos e critérios de Avaliação
O aluno se apresentará 18 vezes ao longo do semestre.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 1RA73R3Q.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
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https://silo.tips/download/o-jogo-interior-do-tenis

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1

SEMANA DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME
ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula
A combinar

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 1RA73R3Q.

Bibliografia virtual
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6ICELO1 e 6ICELO8)
Código disciplina

(Instrumento I e VIII: violoncelo)
Nome da disciplina

Curso

Bacharelado (Opção: violoncelo)

Professor (a)

Hans Twitchell

Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Fase
1e8
Teams. Skype e, possivelmente, Zoom
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Presenciais (h/a)
(h/a)
(no retorno presencial)
24
12
Aulas individuais: Terças-feiras às 9h50 e 11h00
Aula coletiva (que inclui uma hora de Atividade Artística):
Terças-feiras das 13h30 às 15h10
Para 6ICELO1, não há. Para 6ICELO8, 6ICELO7 é prérequisito.

36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato (48)8500-4803
whatsapp

Internete, computador, câmera e microfone, instrumento

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
6ICELO1---Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho do
Violoncelo. Técnicas de leitura e de estudo. Repertório com obras de diferentes
períodos históricos.
6ICELO8---Recital de aproximadamente sessenta (60) minutos incluindo obras de
diferentes períodos. Inclusão de peça de autor brasileiro.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
Formar o violoncelista, musicalmente e tecnicamente, dando-lhe condições para atuar
profissionalmente com a prática e o ensino do instrumento e a interpretação de sua
literatura. Preparar o violoncelista para perseguir estudos de pós-graduação, se for esse o
seu desejo.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 2U9E8VL7.
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Bibliografia virtual
https://imslp.org/wiki/6_Violin_Sonatas_and_Partitas,_BWV_10011006_(Bach,_Johann_Sebastian)

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula
A combinar

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 2U9E8VL7.

Procedimentos e critérios de Avaliação
O aluno e o professor, em conselho, traçam metas de preparação de escalas, exercícios,
estudos e repertório conforme as necessidades do aluno. No início do semestre, o aluno e o
professor combinam e registram a frequência e o peso de provas (com número mínimo de
duas) que melhor suprirá as necessidades do aluno.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6 ATART1,6 ATART2, 6
ATART3, 6 ATART5, 6
ATART7)
Código disciplina

(ATIVIDADE ARTÍSTICA I,II,III,IV,VII)
Nome disciplina

Curso

Bacharelado em Música

Professor (a)

João Titton

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase
Turma
1.2.3.5.7
JT
Moodle e Teams
Atividades Atividades
Síncronas Assíncronas
(h/a)
(h/a)
32
4

Joaotitton@gamail.co
m
Contato
N. Vagas
Atividades Presencial
(h/a)
(no retorno presencial)
32

Não há
Livre
Computador/celular/instrumento musical

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Prática da experiência de palco, referentes ao repertório montado da
respectiva opção do bacharelado da segunda fase.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Desenvolver e aprimorar requisitos para uma boa performance em palco:
- preparação musical adequada para a performance
- Controle de ansiedade e concentração
- Estratégias de memorização
- postura e comunicação em palco
Procedimentos e critérios de Avaliação
Participação em aula e duas performances gravadas em vídeo

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOAO EDUARDO DIAS TITTON em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 73F80KLE.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA DATA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ATIVIDADES
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOAO EDUARDO DIAS TITTON em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 73F80KLE.

Bibliografia virtual
https://imslp.org/wiki/Main_Page
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15

EXAME

Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOAO EDUARDO DIAS TITTON em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 73F80KLE.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

(XXXX)
Nome da disciplina

Curso

Bacharelado Musica

Professor (a)

João Eduardo Dias Titton

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Fase

Turma

Modle
Atividades
Síncronas (h/a)

36/54/72
32
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Atividades
Assíncronas
(h/a)
04

Contato
joaotitton@gmail.com
Contato
Nº Vagas
Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)

Não há
Livre
Computador, Teams ou modle.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

Procedimentos e critérios de Avaliação

Bibliografia virtual

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOAO EDUARDO DIAS TITTON em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 99FD6LH0.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MUSICA
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SEMANA DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME
ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOAO EDUARDO DIAS TITTON em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 99FD6LH0.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1

60

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6ILINO1, 6ILINO2, 6ILINO3,
6ILINO5 ,6ILINO7)

Instrumento Violino I,II,,III,V,VII.

Código disciplina
Curso

BACHARELADO MÚSICA

Professor (a)

João Eduardo Dias Titton

Joaotitton@gmail.co
m

Fase
Turma
1,2,3,4,5,6,7, JT
8
Moodle e Teams
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncrona
(h/a)
s (h/a)
32
4

N. Vagas
1

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno presencial)
32

Não há
Livre
Computador/celular

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
6ILINO2 e 6IOLA2 Estudo de mecanismos técnico-musicais para o desempenho
violinistico/ violístico.
Técnicas de leitura e de estudo. Realização de repertório de diferentes períodos
históricos. Escalas maiores em três oitavas.
6IOLA3 Desenvolvimento de questões técnico-musicais aplicadas ao repertório.
Estudo e realização dos golpes de arco: detaché, legato, martellé, collé, spiccato e
sautillé.
6ILINO4 Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho do violino.
Técnicas de leitura e de estudo. Repertório com obras de diferentes períodos
históricos.
6IOLA7
6IOLA7 Aprimoramento técnico-musical e escalas em quatro oitavas.
6ILINO8 e6IOLA8

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOAO EDUARDO DIAS TITTON em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 07KC8M6Z.
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Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1 h/a de aula de Técnica Aplicada em grupo trabalhando escalas, arpejos, golpes
de arco e 1h/a individual para o trabalho de 6 estudos semestrais, um concerto ou
sonata e peça.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Avaliação é realizada em duas provas praticas no meio e no fim do semestre, com o
material técnico, estudos e repertório realizado pelo aluno até o dia da prova.

Bibliografia virtual
https://imslp.org/wiki/Main_Page

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ATIVIDADES
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOAO EDUARDO DIAS TITTON em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 07KC8M6Z.

6ILINO8 e6IOLA8 Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho do
violino. Técnicas de leitura e de estudo. Repertório com obras de diferentes
períodos históricos.
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13

14

15

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOAO EDUARDO DIAS TITTON em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 07KC8M6Z.

EXAME

Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6 LEPRI2)
Código disciplina

(LEITURA PRIMEIRA VISTA 1)
Nome disciplina

Curso

Bacharelado MÚSICA

Professor (a)

João Titton

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase

Turma

Moodle/Teams
Atividades Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
32
4

Joaotitton@gmail.co
m
Contato
N. Vagas
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno presencial)
32

Não há
Livre
Computador/celular/instrumento musical

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Exposição teórica dos fundamentos básicos para o desenvolvimento da
leitura musical. Aplicação prática dos conceitos teóricos apresentados para a
realização de leitura à primeira vista. Desenvolvimento da prática da leitura em
estilos e conjuntos variados.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Metodologias e processos para o aprimoramento da leitura musical.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Participação em sala de aula e relatório de vídeos da pratica de leitura.
15 vídeos de trechos de leitura.
Resumo dos textos apresentados em aula.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOAO EDUARDO DIAS TITTON em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 69T8F0PQ.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
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https://imslp.org/wiki/Sight_Reading_Exercises%2C_Op.45_(Sartorio%2C_Arnoldo)
https://br.abrsm.org/en/exam-support/apps-and-practice-tools/sight-reading-trainer/

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME

ATIVIDADES
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOAO EDUARDO DIAS TITTON em 28/04/2021 às 19:28:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 69T8F0PQ.

Bibliografia virtual
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
(6ATART1 a 8)

Nome disciplina
Atividades Artísticas

Curso

Bacharelado em Música

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Leonardo Piermartiri
Fase: de 1 a 8 Turma
Obrigatória

Contato
Contato
N. Vagas

Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno

30

presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

30
Diversos horários, são várias turmas
Não há
Livre
Instrumentos Musicais dos alunos

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:

Prática da experiência de palco, referentes ao repertorio montado da
respectiva opção do bacharelado da primeira fase
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Esta disciplina será ministrada através do Moodle de maneira síncrona.
Nas aulas, os alunos poderão tanto tocar as obras de maneira síncrona, se a
conexão de internet permitir, ou então, pré-gravar seus estudos que serão então
analisados e comentados pelo professor de maneira síncrona.
A avaliação consistirá do aluno apresentar durante o semestre dois vídeos de
performances de seu repertório.
A Participação com comentários sobre a os vídeos dos colegas será levada em
conta.
Também será requerida uma resenha sobre uma palestra ou artigo relevante.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LEONARDO PIERMARTIRI e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 12:25:05, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código V9R84Z1O.
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA
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Naxos - Biblioteca sonora
Youtube - gravações diversas das obras por orquestras internacionais
Wikipedia – vida e obra dos compositores

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
17/05
2
24/05
3
31/05
4
07/06
5
14/06
6
21/06
7
28/06
8
05/07
9
12/07
10
19/07
11
26/07
12
02/08
13
09/08
14
16/08
15
23/08
EXAME
30/08

ATIVIDADES

Aula síncrona – apreciação das performances
Aula síncrona– apreciação das performances
Aula síncrona– apreciação das performances
Aula síncrona– apreciação das performances
Aula síncrona– apreciação das performances
Aula síncrona– apreciação das performances
Aula síncrona– apreciação das performances
Aula síncrona– apreciação das performances
Aula síncrona– apreciação das performances
Aula síncrona– apreciação das performances
Aula síncrona– apreciação das performances
Aula síncrona– apreciação das performances
Aula síncrona– apreciação das performances
Aula síncrona– apreciação das performances
Envio das resenhas de avaliação
Comentários sobre as resenhas

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LEONARDO PIERMARTIRI e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 12:25:05, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código V9R84Z1O.

Bibliografia virtual

67

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6EXORQ2)
Código disciplina

(Excertos de Orquestra 2)
Nome disciplina

Curso

Bacharelado em Música

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Leonardo Piermartiri
Fase: II
Turma
Eletiva

Contato
Contato
N. Vagas

Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno

36/54/72

presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

20
8:20 – 10:00

10

Não há
Livre
Instrumentos Musicais dos alunos

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Estudo e prática de repertório padrão de audições para ingresso em orquestras.
Prática de repertório de nível médio.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Os alunos receberão a lista do conteúdo a ser estudado com as respectivas
partituras já no início do semestre. Com isso terão tempo para se familiarizar e
conseguir tocar as obras com afinação e sonoridade aceitáveis. Terão também,
tempo de realizar previamente as pesquisas bibliográficas dos compositores e suas
obras junto com um quadro comparativo de audição de cada obra. No quadro (ou
tabela) deverão preencher os critérios como: tempo de execução, variação de
dinâmicas, quais instrumentos tocam durante o excerto, maestro, orquestra,
impressão geral.
Para cada obra deverão ser escutadas no mínimo 3 gravações diferentes.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LEONARDO PIERMARTIRI e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 12:25:05, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código E4KM27I1.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
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Lista de excertos a ser estudada:
Mozart: Sinfonia n.35, IV mov. Comp. 134-181 H
Brahms Variações Haydn, Var. 5 e 7 L
Beethoven Sinfonia n.5, II mov início até H
Tchaikovsky Sinfonia n.4, I v. I p. 52, 53 Molto piú mosso L
Smetana Abertura da Noiva vendida 1- 5º c. de A H
Mendelssohn Sonho de Uma Noite de Verão, Scherzo início até H
Tchaikovsky Sinfonia n. 6, I mov. Allegro non tropo – letra C até L
Mahler 10 Adagio 1-15; 40-48; 105-111

Procedimentos e critérios de Avaliação
A avaliação será dividida em 4 notas com os seguintes pesos:
- 20% Pesquisa bibliográfica. Pontos a serem abordados deverão ser sobre o
compositor e a obra em questão. Ano, fase da vida, estilo de composição, forma,
fatos interessantes.
- 20% Quadro comparativo de audição. tempo de execução, variação de dinâmicas,
quais instrumentos tocam durante o excerto, maestro, orquestra, impressão geral.
- 30% Gravação de vídeo 1 - Tocar os 4 primeiros excertos
- 30% Gravação de vídeo 2 - Tocar os 4 últimos excertos
Os critérios de avaliação dos vídeos serão: afinação, sonoridade, tempo,
articulação, fraseado e dinâmica.
Bibliografia virtual
Naxos - Biblioteca sonora
Youtube - gravações diversas das obras por orquestras internacionais
Wikipedia – vida e obra dos compositores

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
17/05
2
24/05
3
31/05
4
07/06
5
6

14/06
21/06

ATIVIDADES
Excertos 1
Excertos 2
Excertos 3
Excertos 4
Entrega do Quadro comparativo de audição 1 a 4
Pesquisa Bibliográfica 1 a 4
Excertos 5
Excertos 6

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LEONARDO PIERMARTIRI e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 12:25:05, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código E4KM27I1.

Nas primeiras aulas ficaremos realizando a audição das obras estudadas e em
seguida teremos aula síncrona com abertura de discussão e demonstração da
execução das obras.
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7
8
28/06
05/07

9
10
11
12
13
14
15
EXAME
12/07
19/07
26/07
02/08
09/08
16/08
23/08
30/08

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LEONARDO PIERMARTIRI e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 12:25:05, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código E4KM27I1.

Excertos 7
Excertos 8
Entrega do quadro comparativo de audição 5 a 8
Pesquisa Bibliográfica 5 a 8
Excertos 1 e 2
Excertos 3 e 4
Excertos 5 e 6
Excertos 7 e 8
Vídeo experimental dos 4 primeiros excertos
Vídeo experimental dos 4 últimos excertos
Envio dos vídeos dos 4 primeiros excertos
Envio dos vídeos dos 4 últimos excertos
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
(6IOLA1 a 8)

Nome disciplina
Instrumento Viola

Curso

Bacharelado em Música

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Leonardo Piermartiri
Fase: de 1 a 8 Turma
Obrigatória

Contato
Contato
N. Vagas

Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno

30

presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

30
Diversos horários, são várias turmas
Não há
Livre
Instrumentos Musicais dos alunos

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Fundamentos da técnica e interpretação da Viola. Técnicas de leitura e de estudo.
Repertório com obras de diferentes períodos históricos.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Esta disciplina será ministrada através do Moodle de maneira síncrona.
Os alunos receberão a lista do conteúdo a ser estudado com as respectivas
partituras já no início do semestre. Com isso terão tempo para se familiarizar e
conseguir tocar as obras com afinação e sonoridade aceitáveis.
Nas aulas, os alunos poderão tanto tocar as obras de maneira síncrona, se a
conexão de internet permitir, ou então, pré-gravar seus estudos que serão então
analisados e comentados pelo professor de maneira síncrona.
A avaliação consistirá de envio de vídeo final com a performance do conteúdo
estudado no semestre:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LEONARDO PIERMARTIRI e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 12:25:05, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código Z0L9V6G8.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
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Os critérios de avaliação dos vídeos serão: afinação, sonoridade, tempo,
articulação, fraseado e dinâmica.
Bibliografia virtual
Naxos - Biblioteca sonora
Youtube - gravações diversas das obras por orquestras internacionais
Wikipedia – vida e obra dos compositores

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
17/05
2
24/05
3
31/05
4
07/06
5
14/06
6
21/06
7
28/06
8
05/07
9
12/07
10
19/07
11
26/07
12
02/08
13
09/08
14
16/08
15
23/08
EXAME
30/08

ATIVIDADES

Aula síncrona
Aula síncrona
Aula síncrona
Aula síncrona
Aula síncrona
Aula síncrona
Aula síncrona
Aula síncrona
Aula síncrona
Aula síncrona
Aula síncrona
Aula síncrona
Aula síncrona
Vídeo experimental para avaliação
Envio dos vídeos de avaliação

Comentários sobre os vídeos

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LEONARDO PIERMARTIRI e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 12:25:05, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código Z0L9V6G8.

1 concerto ou sonata de 3 movimentos
1 peça virtuose
6 estudos a definir
Escalas e arpejos

72

73

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LOURDES JOSELI DA ROCHA SARAIVA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código PP0Q67S3.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LOURDES JOSELI DA ROCHA SARAIVA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código PP0Q67S3.

75

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LOURDES JOSELI DA ROCHA SARAIVA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código PP0Q67S3.

76

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LOURDES JOSELI DA ROCHA SARAIVA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código PP0Q67S3.

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6COMP3

Composição 3

Curso

Licenciatura e Bacharelado em Música

Professor

Luigi Antonio Irlandini

Monitor (a)
Tipo
Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

-Fase
Turma
eletiva
única
Moodle
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato
luigi.irlandini@udesc.
br
Contato -Nº Vagas
?
Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)

Segunda-feira 13:30 às 15:10
Não há
Livre

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Tópicos sobre o ritmo em musicas não-ocidentais. Técnicas de pré-elaboração
formal. Utilização de recursos extra-musicais como impetus composicional (poesia, pintura,
arquitetura etc.). Estudos avançados sobre a notação musical dos séculos XX e XXi.

Prática da composição musical alinhada com os desenvolvimentos da arte ao longo do
século XX e da música contemporânea, através de exercícios, análises e leituras.

Procedimentos e critérios de Avaliação:
Exercício 1 (peso 1)
Exercício 2 (peso 1)
Trabalho do Semestre (peso 8)

Bibliografia

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUIGI ANTONIO MONTEIRO LOBATO IRLANDINI e HANS BRANDON TWITCHELL em 07/05/2021 às 18:23:26, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código S59DA89I.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME

DATA
17.5
24.5
31.5
7.6
14.6
21.6
28.6
5.7
12.7
19.7
26.7
2.8
9.8
16.8
23.8
30.8

ATIVIDADES
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Exame síncrono 13:30-15:10

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUIGI ANTONIO MONTEIRO LOBATO IRLANDINI e HANS BRANDON TWITCHELL em 07/05/2021 às 18:23:26, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código S59DA89I.

Smith-Brindle, Reginald. The New Music. Oxford: Oxford University, 1987.
Autores vários: Grove Dictionary of Music and Musicians (diversos verbetes)
Griffiths, Paul: Modern Music and Beyond. Oxford: Oxford University, 2010.
Partituras de diversos compositores.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6HARCO)
Código disciplina

(HARMONIA E CONTRAPONTO)
Nome disciplina

Curso

LICENCIATURA E BACHARELADO EM
MÚSICA

Professor (a)

Luigi Antonio Irlandini

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

-Fase
3
Moodle
Atividade
s
Síncronas
(h/a)

72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Turma
1
Atividades
Assíncrona
s (h/a)

Cosmofonia.lai@gmail.c
om
Contato
N. Vagas
?
Atividades Presencial
(h/a)
(no retorno presencial)

Terça-feira 10:20 às 12:00
Quinta-feira 10:20 às 12:00
Não há
Livre
Ver Bibliografia abaixo

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Estudo do desenvolvimento da harmonia tonal a partir do Romantismo,
envolvendo acordes alterados e modulações; harmonia expandida e os
limites da tonalidade; contraponto modal e tonal.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Aprendizado do papel do contraponto na música polifônica e
homofônica dos períodos da alta renascença, barroco e clássicoromântico. Prover ao aluno a oportunidade de desenvolver para si
mesmo uma base prática, conceitual e terminológica sólida e
atualizada com relação às disciplinas do contraponto e da harmonia.
Conteúdo
· Contraponto modal do século XVI imitativo a duas vozes;
exercícios nas cinco espécies com cantus firmus.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUIGI ANTONIO MONTEIRO LOBATO IRLANDINI e HANS BRANDON TWITCHELL em 07/05/2021 às 18:24:03, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 64DO28QB.
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Revisão dos princípios fundamentais das funções, condução de
vozes e cifras da harmonia diatônica tonal.

·
·
·

Sequências diatônicas.
Empréstimo modal.
Estudo da relação entre harmonia e contraponto na música
tonal a partir do século XVII.

Procedimentos e critérios de Avaliação
PROVA 1 (5 pontos) + Prova 2 (5 pontos)
Bibliografia virtual
KOELLREUTTER, H. J. Contraponto Modal do Século XVI (Palestrina).
Brasília, D.F.: MusiMed, 1996.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.2
SEMANA DATA
1
18.5
20.5
2
25.5
2.5
3
1.6
3.6
4
8.6
10.6
5
15.6
17.6
6
22.6
24.6
7
29.6
1.7
8
6.7
8.7
9
13.7
15.7
10
20.7
22.7
11
27.7
29.7
12
3.8
5.8
13
10.8
12.8
14
17.8
19.8
15
24.8
26.8
EXAME
31.8

ATIVIDADES
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula assíncrona 10:20-12:00 (feriado Corpus Christi)
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Entrega do Exame de Recuperação

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUIGI ANTONIO MONTEIRO LOBATO IRLANDINI e HANS BRANDON TWITCHELL em 07/05/2021 às 18:24:03, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 64DO28QB.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6HISM5

HISTÓRIA DA MÚSICA 5

Curso

Licenciatura e Bacharelado em Música

Professor

Luigi Antonio Irlandini

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

-Fase
Turma
5
única
Moodle
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato
luigi.irlandini@udesc.
br
Contato -Nº Vagas
?
Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)

Terça-feira 8:20 às 10:00
Não há
Livre

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: A música do pós-guerra à atualidade. Principais desenvolvimentos nos anos 1940 e
1950: o serialismo integral, a música concreta, eletrônica e eletroacústica, a música
aleatória. O retorno a procedimentos tradicionais nos anos 1960 e o ecletismo nas últimas
décadas do século. Fontes sobre a música na atualidade

Compreender, saber distinguir e apreciar as diferentes poéticas e estilos da composição
musical desde 1945 até os dias de hoje.

Procedimentos e critérios de Avaliação:
Trabalho 1 (peso 1)
Prova Final (peso 1)

Bibliografia virtual

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUIGI ANTONIO MONTEIRO LOBATO IRLANDINI e HANS BRANDON TWITCHELL em 07/05/2021 às 18:24:22, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código I174T6ZF.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME

DATA
18.5
25.5
1.6
8.6
15.6
22.6
29.6
6.7
13.7
20.7
27.7
3.8
10.8
17.8
24.8
31.8

ATIVIDADES
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Exame síncrono 8:20-10:00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUIGI ANTONIO MONTEIRO LOBATO IRLANDINI e HANS BRANDON TWITCHELL em 07/05/2021 às 18:24:22, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código I174T6ZF.

Smith-Brindle, Reginald. The New Music. Oxford: Oxford University, 1987.
Autores vários: Grove Dictionary of Music and Musicians (diversos verbetes)
Griffiths, Paul: Modern Music and Beyond. Oxford: Oxford University, 2010.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6DPIA1)
Código disciplina

(Didática do Instrumento I)
Nome disciplina

Curso
Professor

Bacharelado em Música (Opção Piano)
Luís Cláudio Barros
Contato: (48) 98481.7506
luisclaudiobarros@yahoo.com
.br
Fase
Turma
N. Vagas
V
LC
10
MEET e/ou ZOOM
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais (h/a)
Síncronas
Assíncronas (no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
34
02
36
A combinar com os alunos

Monitor
Tipo: Obrigatória
Plataforma(s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/
softwares necessários

Não há
Livre
Apenas computador e instrumento

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Estudo de diferentes abordagens para o ensino do piano. Escolas, métodos e
técnicas. Desenvolvimento de técnicas específicas para a atividade didática. Ênfase
nos níveis elementar e intermediário.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
O conteúdo trabalha aspectos pertinentes para o pianista atuar como professor do
instrumento e se manter atualizado com o surgimento de novos métodos e
bibliografias na área da pedagogia do piano. Objetiva-se proporcionar ao aluno o
conhecimento e o contato com as diversas literaturas existentes sobre a técnica
pianística, pedagogia do instrumento e psicologia da aprendizagem, para fins de
preparar o aluno para a prática docente do piano no estágio inicial e intermediário da
aprendizagem pianística, através do conhecimento de métodos de iniciação
instrumental.
Procedimentos e critérios de Avaliação:
A disciplina será ministrada com 34 créditos síncronos e 2 créditos assíncronos,
destinados à leitura das fontes bibliográficas, preparação do seminário e atividades
requeridas, bem como da realização de observações de aulas de piano para
crianças;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código XVJ67A50.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MÚSICA

83

Todas as bibliografias abaixo serão disponibilizadas aos alunos por meio de um link
privado no Google Drive. O professor dará acesso a esse link apenas aos
participantes da disciplina.
USZLER et al. The Well-Tempered Keyboard Teacher. New York: Schirmer, 1991
FREITAS, José Otino. Métodos de Iniciação Pianística: Uma Reflexão sobre os Tipos
de Abordagem. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade do Estado de
Santa Catarina, 2015.
CERQUEIRA, D. L. Ensino e Aprendizagem do Piano. In: Ricieri Carlini Zorzal;
Cristina Tourinho. (Org.). Aspectos práticos e teóricos para o ensino e aprendizagem
da performance musical. 1ed.São Luís: EDUFMA, 2014, v. 1, p. 220-261.
http://www.academia.edu/30257521/Ensino_e_Aprendizagem_do_Piano_cap%C3%
ADtulo_de_livro_
Diversos Métodos de iniciação pianística, para fins de utilização na análise crítica de
um método de iniciação.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
11/05
2
18/05
3
25/05
4
01/06
5
08/06
6
15/06
7
22/06
8
29/06
9
06/07
10
13/07
11
20/07
12
27/07
13
03/08
14
10/08
15
17/08
16
24/08
17
29/08
18
30/08
EXAME
06/09

Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:

Avaliação final
Exame

ATIVIDADES
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código XVJ67A50.

Os critérios de avaliação são baseados na participação em aula (20% da nota), na
apresentação de seminário (30% da nota), na observação de uma aula para criança
iniciante (20% da nota) e na análise crítica de um método de iniciação pianística
(30% da nota).
Bibliografia virtual:
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6IPIAN1-LC)
Código disciplina
Curso
Professor
Monitor (a)
Tipo: Obrigatória
Plataformas que utiliza
Carga horária total
(h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamento
s/softwares
necessários

(Instrumento I - Piano)
Nome disciplina
Bacharelado em Música (Opção Piano)
Luís Cláudio Barros
Contato: (48) 98481.7506
luisclaudiobarros@yahoo.com
.br
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
I
LC
2
MEET e/ou ZOOM
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
(h/a)
(no retorno presencial)
34
2
36
A combinar com o aluno
Não há
Livre
Apenas computador e instrumento

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho ao piano. Técnicas de
leitura e de estudo. Realização de repertório de diferentes períodos, do barroco ao
contemporâneo, incluindo obras de autores brasileiros.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
O conteúdo da disciplina é fundamentado a partir do repertório pianístico semestral, a
ser definido juntamente com o aluno(a) no primeiro dia de aula. O conteúdo programático
engloba aspectos da linha de pesquisa do Planejamento da Execução Instrumental
(GABRIELSSOHN, 2003), que compreendem atividades, práticas, ações e conteúdos
que vão desde a leitura à primeira vista da peça musical até sua execução final.
Objetiva-se preparar o aluno para o desempenho profissional como pianista, tendo como
metas:
•
Desenvolver a técnica e a interpretação pianística;
•
Aplicar estratégias de estudo para fins de eficácia do processo de aprendizagem;
•
Preparar o aluno para o ensino de piano;
•
Executar obras de diferentes estilos e períodos;
•
Preparar o aluno para apresentações públicas.
Procedimentos e critérios de Avaliação:
A disciplina será ministrada com um crédito síncrono individual e um crédito síncrono
em grupo por semana. As aulas síncronas serão ministradas via Meet ou Zoom, devendo

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 20D1SC6Y.
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BARROS, Luís Cláudio. A pesquisa empírica sobre o planejamento da execução instrumental:
uma reflexão crítica do sujeito de um estudo de caso. 2008. Tese (Doutorado). Programa de
Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/13245
GABRIELSSOHN, A. Music performance research at the millennium. Psychology of Music,
31(3), 221-272, 2003.
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.136.6444&rep=rep1&type=pdf
PÓVOAS, M. B. C. Controle do movimento com base em um princípio de relação e regulação
do impulso mecânico: possíveis reflexos na otimização da ação pianística. 1999. Tese
(Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre, 1999.
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/189554/000246719.pdf?sequence=1&isAllowed=y
PÓVOAS, M. B. C. Desempenho pianístico e rodízio: um sistema de organização baseado na
distribuição e variabilidade da prática. In CONGRESSO DA ANPPOM, 25., 2015, Vitória,
Anais... Vitória, 2015, p. 1-11.
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/440

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMAN
A
1

DATA
15/05

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
2

22/05

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
3

29/05

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
4

05/06

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
5

12/06

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
6

19/06

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
7

26/06

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 20D1SC6Y.

o aluno ter um instrumento de teclas (piano acústico ou elétrico). A atividade assíncrona
será destinada à preparação da performance final.
Os critérios de avaliação são baseados no desempenho pianístico ao longo do semestre,
no empenho e participação nas atividades requeridas e na performance (prova final) do
repertório selecionado para o semestre.
Bibliografia virtual:
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Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
03/07

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
9

10/07

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
10

17/07

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
11

24/07

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
12

31/07

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
13

07/08

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
14

14/08

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
15

21/08

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
16

28/08

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
17
18
EXAME

29/08
30/08
06/09

Atividade assíncrona (horário) h/a

Prova Prática em Vídeo
Prova Prática em Vídeo

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 20D1SC6Y.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6IPIAN3-LC)
Código disciplina

(Instrumento III - Piano)
Nome disciplina

Curso
Professor

Bacharelado em Música (Opção Piano)
Luís Cláudio Barros
Contato: (48) 98481.7506
luisclaudiobarros@yahoo.com
.br
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
III
LC
1
MEET e/ou ZOOM
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
(h/a)
(no retorno presencial)
34
2
36
A combinar com o aluno

Monitor (a)
Tipo: Obrigatória
Plataformas que utiliza
Carga horária total
(h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamento
s/softwares
necessários

Não há
Livre
Apenas computador e instrumento

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Desenvolvimento de aspectos técnico-musicais aplicados ao repertório. Realização
de repertório de diferentes períodos, do barroco ao contemporâneo, incluindo obras
de autores brasileiros
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
O conteúdo da disciplina é fundamentado a partir do repertório pianístico semestral,
a ser definido juntamente com o aluno(a) no primeiro dia de aula. O conteúdo
programático engloba aspectos da linha de pesquisa do Planejamento da Execução
Instrumental (GABRIELSSOHN, 2003), que compreendem atividades, práticas,
ações e conteúdos que vão desde a leitura à primeira vista da peça musical até sua
execução final.
Objetiva-se preparar o aluno para o desempenho profissional como pianista, tendo
como metas:
•
Desenvolver a técnica e a interpretação pianística;
•
Aplicar estratégias de estudo para fins de eficácia do processo de
aprendizagem;
•
Preparar o aluno para o ensino de piano;
•
Executar obras de diferentes estilos e períodos;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código GK0Y5O53.
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88

BARROS, Luís Cláudio. A pesquisa empírica sobre o planejamento da execução instrumental:
uma reflexão crítica do sujeito de um estudo de caso. 2008. Tese (Doutorado). Programa de
Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
2008. https://lume.ufrgs.br/handle/10183/13245
GABRIELSSOHN, A. Music performance research at the millennium. Psychology of Music,
31(3), 221-272, 2003.
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.136.6444&rep=rep1&type=pdf
PÓVOAS, M. B. C. Controle do movimento com base em um princípio de relação e regulação
do impulso mecânico: possíveis reflexos na otimização da ação pianística. 1999. Tese
(Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre, 1999.
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/189554/000246719.pdf?sequence=1&isAllowed
=y
PÓVOAS, M. B. C. Desempenho pianístico e rodízio: um sistema de organização baseado na
distribuição e variabilidade da prática. In CONGRESSO DA ANPPOM, 25., 2015, Vitória,
Anais... Vitória, 2015, p. 1-11.
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/440

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMAN
A
1

DATA
15/05

2

22/05

3

29/05

4

05/06

5

12/06

6

19/06

7

26/06

8

03/07

9

10/07

10

17/07

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código GK0Y5O53.

•
Preparar o aluno para apresentações públicas.
Procedimentos e critérios de Avaliação:
A disciplina será ministrada com um crédito síncrono individual e um crédito síncrono
em grupo por semana. As aulas síncronas serão ministradas via Skype ou Zoom,
devendo o aluno ter um instrumento de teclas (piano acústico ou elétrico). A atividade
assíncrona será destinada à preparação da performance final.
Os critérios de avaliação são baseados no desempenho pianístico ao longo do
semestre, no empenho e participação nas atividades requeridas e na performance
(prova final) do repertório selecionado para o semestre.
Bibliografia virtual:

89

24/07

12

31/07

13

07/08

14

14/08

15

21/08

16

28/08

17
18
EXAME

29/08
30/08
06/09

Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Atividade assíncrona

Prova prática em público ou em vídeo
Prova prática em público ou em vídeo

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código GK0Y5O53.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6IPIAN5-LC)
Código disciplina

(Instrumento V - Piano)
Nome disciplina

Curso
Professor

Bacharelado em Música (Opção Piano)
Luís Cláudio Barros
Contato: (48) 98481.7506
luisclaudiobarros@yahoo.com
.br
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
V
LC
1
MEET e/ou ZOOM

Monitor (a)
Tipo: Obrigatória
Plataforma(s) que
utiliza
Carga horária total
(h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamento
s/softwares
necessários

Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
34
2
A combinar com o aluno

Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)
36

Não há
Livre
Computador e instrumento

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho ao piano. Técnicas de
leitura e de estudo. Realização de repertório de diferentes períodos, do barroco ao
contemporâneo, incluindo obras de autores brasileiros.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
O conteúdo da disciplina é fundamentado a partir do repertório pianístico semestral,
a ser definido juntamente com o aluno(a) no primeiro dia de aula. O conteúdo
programático engloba aspectos da linha de pesquisa do Planejamento da Execução
Instrumental (GABRIELSSOHN, 2003), que compreendem atividades, práticas,
ações e conteúdos que vão desde a leitura à primeira vista da peça musical até sua
execução final.
Objetiva-se preparar o aluno para o desempenho profissional como pianista, tendo
como metas:
•
Desenvolver a técnica e a interpretação pianística;
•
Aplicar estratégias de estudo para fins de eficácia do processo de
aprendizagem;
•
Preparar o aluno para o ensino de piano;
•
Executar obras de diferentes estilos e períodos;
•
Preparar o aluno para apresentações públicas.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 5WT26K5N.
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Os critérios de avaliação são baseados no desempenho pianístico ao longo do
semestre, no empenho e participação nas atividades requeridas e na performance
(prova final) do repertório selecionado para o semestre.
Bibliografia virtual:
BARROS, Luís Cláudio. A pesquisa empírica sobre o planejamento da execução
instrumental: uma reflexão crítica do sujeito de um estudo de caso. 2008. Tese (Doutorado).
Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 2008. https://lume.ufrgs.br/handle/10183/13245
GABRIELSSOHN, A. Music performance research at the millennium. Psychology of Music,
31(3), 221-272,
2003.http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.136.6444&rep=rep1&type=pd
f
PÓVOAS, M. B. C. Controle do movimento com base em um princípio de relação e
regulação do impulso mecânico: possíveis reflexos na otimização da ação pianística. 1999.
Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 1999.
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/189554/000246719.pdf?sequence=1&isAllowed
=y
PÓVOAS, M. B. C. Desempenho pianístico e rodízio: um sistema de organização baseado
na distribuição e variabilidade da prática. In CONGRESSO DA ANPPOM, 25., 2015, Vitória,
Anais... Vitória, 2015, p. 1-11.
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/440

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMAN
A
1

DATA
15/05

2

22/05

3

29/05

4

05/06

5

12/06

6

19/06

7

26/06

8

03/07

9

10/07

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 5WT26K5N.

Procedimentos e critérios de Avaliação:
A disciplina será ministrada com um crédito síncrono individual e um crédito
síncrono em grupo por semana. As aulas síncronas serão ministradas via Skype ou
Zoom, devendo o aluno ter um instrumento de teclas (piano acústico ou elétrico). Os
2 créditos de atividades assíncronas serão destinados à preparação da performance
final.

92

17/07

11

24/07

12

31/07

13

07/08

14

14/08

15

21/08

16

28/08

17
18
EXAME

29/08
30/08
06/09

Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Atividade assíncrona (horário) h/a

Prova Prática em Vídeo
Prova Prática em Vídeo

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 5WT26K5N.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6IPIAN8-LC)
Código disciplina

(Instrumento VIII - Piano)
Nome disciplina

Curso
Professor

Bacharelado em Música (Opção Piano)
Luís Cláudio Barros
Contato: (48) 98481.7506
luisclaudiobarros@yahoo.com
.br
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
VIII
LC
3
MEET e/ou ZOOM

Monitor (a)
Tipo: Obrigatória
Plataforma(s) que
utiliza
Carga horária total
(h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamento
s/softwares
necessários

Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
34
2
A combinar com o aluno

Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)
36

Não há
Livre
Apenas computador e instrumento

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Recital de aproximadamente sessenta (60) minutos com obras de diferentes períodos,
incluindo peça de autor brasileiro.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
O conteúdo da disciplina é fundamentado a partir do repertório do recital de formatura,
a ser definido juntamente com o aluno(a) no primeiro dia de aula. O conteúdo
programático engloba aspectos da linha de pesquisa do Planejamento da Execução
Instrumental (GABRIELSSOHN, 2003), que compreendem atividades, práticas, ações
e conteúdos do repertório selecionado
Objetiva-se preparar o aluno para o desempenho profissional como pianista, focando
no resultado artístico alcançado durante o curso de bacharelado.
Procedimentos e critérios de Avaliação:
A disciplina será ministrada com um crédito síncrono individual e um crédito síncrono
em grupo por semana. As aulas síncronas serão ministradas via Skype ou Zoom,
devendo o aluno ter um instrumento de teclas (piano acústico ou elétrico). Os 6
créditos de atividades assíncronas serão destinados à preparação/gravação do
Recital de Formatura.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código M6X20E3S.
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA
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BARROS, Luís Cláudio. A pesquisa empírica sobre o planejamento da execução
instrumental: uma reflexão crítica do sujeito de um estudo de caso. 2008. Tese (Doutorado).
Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 2008. https://lume.ufrgs.br/handle/10183/13245
GABRIELSSOHN, A. Music performance research at the millennium. Psychology of Music,
31(3), 221-272, 2003
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.136.6444&rep=rep1&type=pdf
PÓVOAS, M. B. C. Controle do movimento com base em um princípio de relação e
regulação do impulso mecânico: possíveis reflexos na otimização da ação pianística. 1999.
Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 1999.
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/189554/000246719.pdf?sequence=1&isAllowed
=y
PÓVOAS, M. B. C. Desempenho pianístico e rodízio: um sistema de organização baseado
na distribuição e variabilidade da prática. In CONGRESSO DA ANPPOM, 25., 2015, Vitória,
Anais... Vitória, 2015, p. 1-11.
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/440

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMAN
A
1

DATA
15/05

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
2

22/05

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
3

29/05

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
4

05/06

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código M6X20E3S.

Os critérios de avaliação são baseados no desempenho pianístico ao longo do
semestre, no empenho e participação nas atividades requeridas e no Recital de
Formatura.
Bibliografia virtual:

95

5

12/06

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
6

19/06

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
7

26/06

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
8

03/07

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
9

10/07

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
10

17/07

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
11

24/07

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
12

31/07

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
13

07/08

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código M6X20E3S.

Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00
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14

14/08

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
15

21/08

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
16
17
18
EXAME

28/08
29/08
30/08
06/09

Atividade assíncrona (horário) h/a

Recital de Formatura I
Recital de Formatura II
Recital de Formatura III

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código M6X20E3S.

Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
(6PPIA1)
Curso

Nome disciplina
(Prática Artístico-Pedagógica I)
Bacharelado em Música (Opção Piano)

Professor

Luís Cláudio Barros

Monitor (a)
Tipo: Obrigatória
Plataforma(s) que
utiliza
Carga horária total
(h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamento
s/
softwares necessários

Fase
Turma
VII
LC
ZOOM e MEET
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
32
04
A combinar com os alunos

Contato: (48) 98481.7506
luisclaudiobarros@yahoo.com
.br
Contato
N. Vagas
10
Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)
36

Não há
Livre
Apenas computador

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Atuação em projetos artísticos e de ensino do instrumento. Prática artística em
ciclos de recitais públicos. Prática Pedagógica. A disciplina será desenvolvida em
dois semestres, articulada à Prática Artístico-Pedagógica II.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
O conteúdo oportuniza ao bacharelando, sob a supervisão do professor orientador,
a aplicação do conhecimento desenvolvido ao longo do Bacharelado, por meio de
aulas de piano ministradas a alunos de piano iniciantes. Objetiva-se estabelecer um
campo de aplicação prática dos conteúdos teóricos aprendidos nas disciplinas
Didática do Instrumento I e II e Instrumento Piano I ao VI, além de promover o
desenvolvimento da prática artística por meio de apresentações musicais em
eventos patrocinados pela UDESC, pela iniciativa privada ou pelo próprio aluno.
Procedimentos e critérios de Avaliação:
A disciplina será ministrada com 30 créditos síncronos e 6 créditos assíncronos,
destinados à leitura das fontes bibliográficas e formulação de relatórios das aulas
de piano ministradas a alunos iniciantes.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 1MI0K2F8.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MÚSICA

98

Todas as bibliografias abaixo serão disponibilizadas aos alunos por meio de um link
privado no Google Drive. O professor dará acesso a esse link apenas aos
participantes da disciplina.
MAYDWELL, F. Piano Teaching: A guide to nurturing musical independence.
Western Australia: New Arts Press of Perth, 2006.
ROCHA, L. Aprendizagem criativa de piano em grupo. São Paulo: Blucher, 2016.
RUDDOCK, A. A rough and ready guide to teaching the piano. London:
MusicTeachers.co.uk, 2000.
USZLER, Marienne; GORDON, Stewart; MACH, Elyse. The well-tempered keyboard
teacher. NY: Schirmer Books, 1991.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
11/05
2
18/05
3
25/05
4
01/06
5
08/06
6
15/06
7
22/06
8
29/06
9
06/07
10
13/07
11
20/07
12
27/07
13
03/08
14
10/08
15
17/08
16
24/08
17
29/08
18
30/08
EXAME
06/09

Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Atividade assíncrona
Atividade assíncrona

Avaliação final

ATIVIDADES
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 1MI0K2F8.

Os critérios de avaliação são baseados nos relatórios (30% da nota), na avaliação
das aulas de piano ministradas a alunos iniciantes e/ou na atuação como professor
de piano (70% da nota)
Bibliografia virtual:
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6INLAO1

Instrumento I – Violão

Curso

Licenciatura em Música – Violão

Professor (a)

Luiz Mantovani

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase
3
Moodle, Zoom
Atividades
Síncronas (h/a)

Turma
LM

Atividades
Assíncronas
(h/a)
20
16
Segundas-feiras, 13h30.

Contato
luiz.mantovani@udesc.
br
Contato
Nº Vagas
6
Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)

Não há.
Alunos da Licenciatura em Música
Zoom (único software que comporta transmissão de áudio
em maior qualidade).

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Desenvolvimento dos recursos técnicos e musicais através de prática de exercícios e
repertório progressivo; reconhecimento de toda a extensão do braço do violão; estudo
sistematizado da formação de acordes no instrumento; prática de acompanhamento;
elaboração de arranjos em contextos musicais que utilizem o violão.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Terminologia do instrumento
Postura e relação corpo/instrumento
Mecanismos da mão direita
Mecanismos da mão esquerda
Reconhecimento do braço do violão
Formação de acordes simples e sua aplicação prática
Práticas de repertório solo e acompanhamento
Elaboração e performance de arranjos para conjuntos de violões
Procedimentos e critérios de Avaliação
Duas provas, uma no meio do semestre e outra no final. Entrega de trabalho (arranjo).
Bibliografia virtual
Bibliografia do plano de ensino a ser escaneada pelo professor e disponibilizada no Moodle.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código A1Y2VP93.
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SEMANA DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME
ATIVIDADES

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código A1Y2VP93.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6INLAO3

Instrumento III – Violão

Curso

Licenciatura em Música – Violão

Professor (a)

Luiz Mantovani

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase
eletiva
Moodle, Zoom
Atividades
Síncronas (h/a)

Turma
LM

Atividades
Assíncronas
(h/a)
20
16
Segundas-feiras, 15h30

Contato
luiz.mantovani@udesc.
br
Contato
Nº Vagas
10
Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)

Não há.
Alunos da Licenciatura em Música
Zoom (único software que comporta transmissão de áudio
em maior qualidade).

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Ampliação dos conceitos técnicos essenciais; reconhecimento da região média do braço do
violão; cifragem em nível intermediário; padrões rítmicos de mão direita aplicadas a
progressões harmônicas de crescente complexidade; transposição; prática de
acompanhamento; prática de conjunto de violões; conceitos práticos sobre o uso do violão
como apoio didático na sala de aula.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Revisão de conceitos de postura e mecanismo
Reconhecimento do braço do violão, além da primeira posição
Estudo da harmonia aplicada ao instrumento, utilizando metodologias para formação de
acordes e suas aplicações práticas no repertório
Prática instrumental individual e em conjunto
Elaboração de arranjos de cunho didático para conjuntos de violões
Audições comentadas
Procedimentos e critérios de Avaliação
Duas provas, uma no meio do semestre e outra no final.
Bibliografia virtual
Bibliografia do plano de ensino a ser escaneada pelo professor e disponibilizada no Moodle.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código X2YYB589.
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SEMANA DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME
ATIVIDADES

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código X2YYB589.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1

103

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6IOLAO1, 6IOLAO3, 6IOLAO4,
6IOLAO5 e 6IOLAO8

Instrumento Violão I, III, IV, V e VIII

Curso

Bacharelado em Música – Violão

Professor (a)

Luiz Mantovani

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase
1, 3, 4, 5 e 8
Moodle, Zoom
Atividades
Síncronas (h/a)

Turma
LM

Contato
luiz.mantovani@udesc.
br
Contato
Nº Vagas
2, 1, 1, 1 e 1

Atividades
Atividades Presenciais
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
(no retorno presencial)
20
16
A serem discutidos com os alunos individualmente para a
aula de instrumento. A aula de técnica coletiva será às
quartas-feiras, 13:30 às 14:20
Não há, II, III, IV e VII
Alunos do Bacharelado em Música – Violão
Zomm (único software que comporta transmissão de
áudio em maior qualidade).

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementas:
• Estudos de técnica, mecanismo, sonoridade e recursos expressivos do instrumento visando
a execução de repertório progressivo em nível médio de complexidade e dificuldade.
• Aprimoramento técnico, conceituação e prática do mecanismo e recursos expressivos do
instrumento visando a execução de repertório progressivo de complexidade e dificuldade
medianas; prática de leitura à primeira vista.
• Introdução ao estudo das formas musicais mais complexas tais como a suíte, a sonata, a
fuga e o concerto, dentro do repertório de obras originais para o violão; orientação para
elaboração e performance de recital; preparação técnica, musical e psicológica para a
performance em público: solo e música de câmara.
• Estudo abrangente de conceitos, recursos e elementos técnico/interpretativos visando sua
aplicação prática na performance do repertório do instrumento; transcrição e execução de
obras originais para instrumentos de cordas dedilhadas precursores do violão; técnicas de
arranjo e execução de obras para outros instrumentos.
• Estudo das formas musicais mais complexas tais como a suíte, a sonata, a fuga e o
concerto, dentro do repertório de obras originais para o violão e de transcrições;
peculiaridades da linguagem musical contemporânea do violão; orientação para elaboração

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 0FX2A7U6.
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Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
• Estudo da literatura do instrumento;
• Embasamento teórico para a prática violonística;
• Prática de leitura;
• Prática de técnica pura e aplicada ao repertório;
• Formação de repertório;
• Preparação para apresentações públicas.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Duas bancas (70%), prova de técnica (20%), autoavaliação (10%).
Bibliografia virtual
Bibliografia do plano de ensino a ser escaneada pelo professor e disponibilizada no Moodle.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME

ATIVIDADES
Aulas síncronas a serem definidas com os alunos
individualmente, de acordo com a disponibilidade de horários de
cada um.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 0FX2A7U6.

e performance de recital; preparação técnica, musical e psicológica para a performance em
público: concerto com orquestra. Recital de aproximadamente sessenta (60) minutos
incluindo obras de diferentes períodos. Inclusão de peça de autor brasileiro.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
PERMU V

PERCEPÇÃO MUSICAL

Curso

Licenciatura - Bacharelado

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Luiz Henrique Fiammenghi
Felipe Lacerda
Fase
Turma
5.a
B

48. 991786957
Contato
N. Vagas
12

Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno

36/54/72

presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

26
Sexta– 13h30/15h10

10

Não há
Livre
Plataforma moodle

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Estudos da escuta melódica, harmônica e contrapontística. Estudo dos
aspectos rítmicos envolvendo mudança métrica entre compassos compostos e
simples e composto com a divisão constante. Rítmica Aditiva e estudos Polirrítmicos.
Estudo dos aspectos harmônicos envolvendo a identificação de acordes complexos e
encadeamentos de I, ii, iii, IV, V e vi graus. Inversões de Tríades e Dominantes.
Ditados rítmicos e melódicos a duas vozes Apreciação musical de repertório canônico
e de músicas não ocidentais.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Tornar conscientes as estruturas sonoras e musicais que o aluno já reconhece, bem
como ampliar a capacidade de reconhecimento de novas estruturas. Ritmica aditiva
– rítmica divisiva. Mudança métrica entre compassos simples e compostos com o
pulso constante; Identificação auditiva e ditados sobre todas as tríades diatônicas com
inversões; ritmo harmônico e analise de melodias familiares; identificação de notas
não harmônicas; identificação de V7 com inversões. Identificação de Schemattas
harmonicas e encadeamentos de I, ii, iii, IV, V e vi graus.
Procedimentos e critérios de Avaliação
1. Gravação de exercícios rítmicos (35%)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUIZ HENRIQUE FIAMMENGHI e HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 23:42:00, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 46IW5X1B.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
21/05
2
28/05
3
04/06
4
11/06
5
18/06
6
25/06
7
02/007
8
09/07
9
16/07
10
23/07
11
30/07
12
06/08
13
13/08
14
20/08
15
27/08
EXAME
03/09

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
exame

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUIZ HENRIQUE FIAMMENGHI e HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 23:42:00, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 46IW5X1B.

2. Gravação de exercícios melódicos (35%)
3. Composição sobre estruturas rítmicas e melódicas estudas (30%)
Bibliografia básica
BERKOWITZ, Sol, FONTRIER, Gabriel, e KRAFT, Leo. 1997. A New Approach to
Sight Singing. New York: W.W. Norton & Co
GRAMANI, José Eduardo. 1992. Rítmica. São Paulo: Editora Perspectiva.
GRAMANI, José Eduardo.1996. Rítmica Viva, Campinas: Ed. da Unicamp.
HALL, Anne Carothers. 1998. Studying Rythm. New Jersey: Prentice Hall.
EDLUND, Lars. Sight singhin and Ear-Training in major/Minor Tonality. Eddition
Wilhelm Hansen Stockholm, s/d.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
PERMU V

PERCEPÇÃO MUSICAL

Curso

Licenciatura - Bacharelado

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Luiz Henrique Fiammenghi
Felipe Lacerda
Fase
Turma
5.a
A

48. 991786957
Contato
N. Vagas
12

Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno

36/54/72

presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

26
10
Segunda – 15h30/17h10
Não há
Livre
Plataforma moodle

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Estudos da escuta melódica, harmônica e contrapontística. Estudo dos
aspectos rítmicos envolvendo mudança métrica entre compassos compostos e
simples e composto com a divisão constante. Rítmica Aditiva e estudos Polirrítmicos.
Estudo dos aspectos harmônicos envolvendo a identificação de acordes complexos e
encadeamentos de I, ii, iii, IV, V e vi graus. Inversões de Tríades e Dominantes.
Ditados rítmicos e melódicos a duas vozes Apreciação musical de repertório canônico
e de músicas não ocidentais.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Tornar conscientes as estruturas sonoras e musicais que o aluno já reconhece, bem
como ampliar a capacidade de reconhecimento de novas estruturas. Ritmica aditiva
– rítmica divisiva. Mudança métrica entre compassos simples e compostos com o
pulso constante; Identificação auditiva e ditados sobre todas as tríades diatônicas com
inversões; ritmo harmônico e analise de melodias familiares; identificação de notas
não harmônicas; identificação de V7 com inversões. Identificação de Schemattas
harmonicas e encadeamentos de I, ii, iii, IV, V e vi graus.
Procedimentos e critérios de Avaliação
1. Gravação de exercícios rítmicos (35%)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUIZ HENRIQUE FIAMMENGHI e HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 23:42:00, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código A876X4QE.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MÚSICA

108

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
17/05
2
24/05
3
31/05
4
07/06
5
14/06
6
21/06
7
28/06
8
05/07
9
12/07
10
19/07
11
26/07
12
02/08
13
09/08
14
16/08
15
23/08
EXAME
30/08

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
exame

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUIZ HENRIQUE FIAMMENGHI e HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 23:42:00, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código A876X4QE.

2. Gravação de exercícios melódicos (35%)
3. Composição sobre estruturas rítmicas e melódicas estudas (30%)
Bibliografia básica
BERKOWITZ, Sol, FONTRIER, Gabriel, e KRAFT, Leo. 1997. A New Approach to
Sight Singing. New York: W.W. Norton & Co
GRAMANI, José Eduardo. 1992. Rítmica. São Paulo: Editora Perspectiva.
GRAMANI, José Eduardo.1996. Rítmica Viva, Campinas: Ed. da Unicamp.
HALL, Anne Carothers. 1998. Studying Rythm. New Jersey: Prentice Hall.
EDLUND, Lars. Sight singhin and Ear-Training in major/Minor Tonality. Eddition
Wilhelm Hansen Stockholm, s/d.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6IPIAN1-B)
Código disciplina
Curso
Professor
Monitor (a)
Tipo: Obrigatória
Plataformas que utiliza
Carga horária total
(h/a)
36
Horários
(Atividades síncronas
e assíncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamento
s/softwares
necessários

(Instrumento I - Piano)
Nome disciplina
Bacharelado em Música (Opção Piano)
Maria Bernardete Castelan
Contato: (48) 996249757
Póvoas
bernardete.castelan@udesc.b
r
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
I
B
4
MOODLE-UDESC/MEET e/ou ZOOM
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
(h/a)
(no retorno presencial)
32
4
36
A combinar com o aluno
Não há
Livre
Apenas computador e instrumento

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho ao piano. Técnicas de
leitura e de estudo. Realização de repertório de diferentes períodos, do barroco ao
contemporâneo, incluindo obras de autores brasileiros.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
O conteúdo da disciplina é fundamentado a partir do repertório pianístico semestral, a
ser definido juntamente com o aluno(a) no primeiro dia de aula. O conteúdo programático
engloba aspectos da linha de pesquisa do Planejamento da Execução Instrumental
(GABRIELSSOHN, 2003), que compreendem atividades, práticas, ações e conteúdos
que vão desde a leitura à primeira vista da peça musical até sua execução final.
Objetiva-se preparar o aluno para o desempenho profissional como pianista, tendo como
metas:
•
Desenvolver a técnica e a interpretação pianística;
•
Aplicar estratégias de estudo para fins de eficácia do processo de aprendizagem;
•
Preparar o aluno para o ensino de piano;
•
Executar obras de diferentes estilos e períodos;
•
Preparar o aluno para apresentações públicas.
Procedimentos e critérios de Avaliação:
A disciplina será ministrada com um crédito síncrono individual e um crédito síncrono
em grupo por semana. As aulas síncronas serão ministradas via Meet ou Zoom, devendo

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:11, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 1876PPEL.
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BARROS, Luís Cláudio. A pesquisa empírica sobre o planejamento da execução instrumental:
uma reflexão crítica do sujeito de um estudo de caso. 2008. Tese (Doutorado). Programa de
Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/13245
GABRIELSSOHN, A. Music performance research at the millennium. Psychology of Music,
31(3), 221-272, 2003.
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.136.6444&rep=rep1&type=pdf
PÓVOAS, M. B. C. Controle do movimento com base em um princípio de relação e regulação
do impulso mecânico: possíveis reflexos na otimização da ação pianística. 1999. Tese
(Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre, 1999.
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/189554/000246719.pdf?sequence=1&isAllowed=y
PÓVOAS, M. B. C. Desempenho pianístico e rodízio: um sistema de organização baseado na
distribuição e variabilidade da prática. In CONGRESSO DA ANPPOM, 25., 2015, Vitória,
Anais... Vitória, 2015, p. 1-11.
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/440

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMAN
A
1

DATA
15/05

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
2

22/05

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
3

29/05

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:11, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 1876PPEL.

o aluno ter um instrumento de teclas (piano acústico ou elétrico). A atividade assíncrona
será destinada à preparação da performance final.
Os critérios de avaliação são baseados no desempenho pianístico ao longo do semestre,
no empenho e participação nas atividades requeridas e na performance (prova final) do
repertório selecionado para o semestre.
Bibliografia virtual:
BARROS, Guilherme Antonio Sauerbronn de. O pianista brasileiro: do “Mito” do
virtuose à realidade do intérprete. 1998. 114 f. Dissertação. (Mestrado). Programa
de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio o de Janeiro. Rio de Janeiro, 1998.
http://www.unirio.br/ppgm/arquivos/teses/guilherme-barros/view
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Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
(grupo)
4

05/06

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
5

12/06

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
6

19/06

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
7

26/06

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 17h00 (individual) 17h00

(grupo)
8

03/07

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
9

10/07

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
10

17/07

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:11, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 1876PPEL.

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 1h800 (individual) 17h00

112

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
11

24/07

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
12

31/07

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
13

07/08

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
14

14/08

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
15

21/08

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
16

28/08

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
17

29/08

Atividade assíncrona previamente orientada (horário) 2h/a

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:11, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 1876PPEL.

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00
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30/08
06/09

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:11, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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18
EXAME
Prova Prática em Vídeo (1h/a)
Prova Prática em Vídeo (1h/a)

114

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6IPIAN5-B)
Código disciplina
Curso
Professor
Monitor (a)
Tipo: Obrigatória
Plataforma(s) que
utiliza
Carga horária total
(h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamento
s/softwares
necessários

(Instrumento V - Piano)
Nome disciplina
Bacharelado em Música (Opção Piano)
Maria Bernardete Castelan
Contato: (48) 996249757
Póvoas
bernardete.castelan@udesc.b
r
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
V
B
2
MEET e/ou ZOOM
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
34
2
A combinar com o aluno

Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)
36

Não há
Livre
Computador e instrumento

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho ao piano. Técnicas de
leitura e de estudo. Realização de repertório de diferentes períodos, do barroco ao
contemporâneo, incluindo obras de autores brasileiros.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
O conteúdo da disciplina é fundamentado a partir do repertório pianístico semestral, a
ser definido juntamente com o aluno(a) no primeiro dia de aula. O conteúdo
programático engloba aspectos da linha de pesquisa do Planejamento da Execução
Instrumental (GABRIELSSOHN, 2003), que compreendem atividades, práticas, ações e
conteúdos que vão desde a leitura à primeira vista da peça musical até sua execução
final.
Objetiva-se preparar o aluno para o desempenho profissional como pianista, tendo como
metas:
•
Desenvolver a técnica e a interpretação pianística;
•
Aplicar estratégias de estudo para fins de eficácia do processo de aprendizagem;
•
Preparar o aluno para o ensino de piano;
•
Executar obras de diferentes estilos e períodos;
•
Preparar o aluno para apresentações públicas.
Procedimentos e critérios de Avaliação:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:27, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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Bibliografia virtual:
BARROS, Guilherme Antonio Sauerbronn de. O pianista brasileiro: do “Mito” do
virtuose à realidade do intérprete. 1998. 114 f. Dissertação. (Mestrado). Programa de
Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio o de Janeiro. Rio de Janeiro, 1998.
http://www.unirio.br/ppgm/arquivos/teses/guilherme-barros/view
BARROS, Luís Cláudio. A pesquisa empírica sobre o planejamento da execução
instrumental: uma reflexão crítica do sujeito de um estudo de caso. 2008. Tese
(Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. https://lume.ufrgs.br/handle/10183/13245
GABRIELSSOHN, A. Music performance research at the millennium. Psychology of
Music, 31(3), 221-272,
2003.http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.136.6444&rep=rep1&typ
e=pdf
PÓVOAS, M. B. C. Controle do movimento com base em um princípio de relação e
regulação do impulso mecânico: possíveis reflexos na otimização da ação
pianística. 1999. 285 f. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Música da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1999.
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/189554/000246719.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y
PÓVOAS, Maria B. C. Desempenho pianístico e organização do estudo através do Rodízio:
um sistema de treinamento baseado na distribuição e variabilidade da prática. Revista
Opus, v. 23 n.1, 2017.
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/440
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
15/05

2

22/05

3

29/05

4

05/06

5

12/06

6

19/06

7

26/06

8

03/07

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:27, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código ULP8R317.

A disciplina será ministrada com um crédito síncrono individual e um crédito síncrono em
grupo por semana. As aulas síncronas serão ministradas via Skype ou Zoom, devendo o
aluno ter um instrumento de teclas (piano acústico ou elétrico). Os 2 créditos de
atividades assíncronas serão destinados à preparação da performance final.
Os critérios de avaliação são baseados no desempenho pianístico ao longo do
semestre, no empenho e participação nas atividades requeridas e na performance
(prova final) do repertório selecionado para o semestre.
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10/07

10

17/07

11

24/07

12

31/07

13

07/08

14

14/08

15

21/08

16

28/08

17
18
EXAME

29/08
30/08
06/09

Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Atividade assíncrona orientada : 2 h/a

Prova Prática em Vídeo
Prova Prática em Vídeo

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:27, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código ULP8R317.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6IPIAN7-B)
Código disciplina
Curso
Professor
Monitor (a)
Tipo: Obrigatória
Plataforma(s) que
utiliza
Carga horária total
(h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamento
s/softwares
necessários

(Instrumento VII - Piano)
Nome disciplina
Bacharelado em Música (Opção Piano)
Maria Bernardete Castelan
Contato: (48) 996249757
Póvoas
bernardete.castelan@udesc.br
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
VII
B
2
MEET e/ou ZOOM
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
34
2
A combinar com o aluno

Atividades Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)
36

Não há
Livre
Computador e instrumento

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho ao piano. Técnicas de
leitura e de estudo. Realização de repertório de diferentes períodos, do barroco ao
contemporâneo, incluindo obras de autores brasileiros.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
O conteúdo da disciplina é fundamentado a partir do repertório pianístico semestral, a
ser definido juntamente com o aluno(a) no primeiro dia de aula. O conteúdo
programático engloba aspectos da linha de pesquisa do Planejamento da Execução
Instrumental (GABRIELSSOHN, 2003), que compreendem atividades, práticas, ações e
conteúdos que vão desde a leitura à primeira vista da peça musical até sua execução
final.
Objetiva-se preparar o aluno para o desempenho profissional como pianista, tendo como
metas:
•
Desenvolver a técnica e a interpretação pianística;
•
Aplicar estratégias de estudo para fins de eficácia do processo de aprendizagem;
•
Preparar o aluno para o ensino de piano;
•
Executar obras de diferentes estilos e períodos;
•
Preparar o aluno para apresentações públicas.
Procedimentos e critérios de Avaliação:
A disciplina será ministrada com um crédito síncrono individual e um crédito síncrono em
grupo por semana. As aulas síncronas serão ministradas via Skype ou Zoom, devendo o

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:36, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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Bibliografia virtual:
BARROS, Guilherme Antonio Sauerbronn de. O pianista brasileiro: do “Mito” do
virtuose à realidade do intérprete. 1998. 114 f. Dissertação. (Mestrado). Programa de
Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio o de Janeiro. Rio de Janeiro, 1998.
http://www.unirio.br/ppgm/arquivos/teses/guilherme-barros/view
BARROS, Luís Cláudio. A pesquisa empírica sobre o planejamento da execução
instrumental: uma reflexão crítica do sujeito de um estudo de caso. 2008. Tese
(Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. https://lume.ufrgs.br/handle/10183/13245
GABRIELSSOHN, A. Music performance research at the millennium. Psychology of
Music, 31(3), 221-272,
2003.http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.136.6444&rep=rep1&typ
e=pdf
PÓVOAS, M. B. C. Controle do movimento com base em um princípio de relação e
regulação do impulso mecânico: possíveis reflexos na otimização da ação
pianística. 1999. 285 f. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Música da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1999.
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/189554/000246719.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y
PÓVOAS, Maria B. C. Desempenho pianístico e organização do estudo através do Rodízio:
um sistema de treinamento baseado na distribuição e variabilidade da prática. Revista
Opus, v. 23 n.1, 2017.
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/440
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
14/05

2

21/05

3

28/05

4

04/06

5

11/06

6

18/06

7

25/06

8

02/07

9

09/07

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)

17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:36, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 8VL19C3N.

aluno ter um instrumento de teclas (piano acústico ou elétrico). Os 2 créditos de
atividades assíncronas serão destinados à preparação da performance final.
Os critérios de avaliação são baseados no desempenho pianístico ao longo do
semestre, no empenho e participação nas atividades requeridas e na performance
(prova final) do repertório selecionado para o semestre.
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16/07

11

23/07

12

30/07

13

04/08

14

11/08

15

18/08

16

20/08

17
18
EXAME

24/08
30/08
06/09

Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Atividade assíncrona orientada : 2 h/a

Prova Prática em Vídeo
Prova Prática em Vídeo

17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:36, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 8VL19C3N.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6IPIAN8-B)
Código disciplina
Curso
Professor
Monitor (a)
Tipo: Obrigatória
Plataforma(s) que
utiliza
Carga horária total
(h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamento
s/softwares
necessários

(Instrumento VIII - Piano)
Nome disciplina
Bacharelado em Música (Opção Piano)
Maria Bernardete Castelan
Contato: (48) 996249757
Póvoas
bernardete.castelan@udesc.b
r
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
VIII
B
2
MEET e/ou ZOOM
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
34
2
A combinar com o aluno

Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)
36

Não há
Livre
Computador e instrumento

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho ao piano. Técnicas de
leitura e de estudo. Realização de repertório de diferentes períodos, do barroco ao
contemporâneo, incluindo obras de autores brasileiros.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
O conteúdo da disciplina é fundamentado a partir do repertório pianístico semestral, a
ser definido juntamente com o aluno(a) no primeiro dia de aula. O conteúdo
programático engloba aspectos da linha de pesquisa do Planejamento da Execução
Instrumental (GABRIELSSOHN, 2003), que compreendem atividades, práticas, ações e
conteúdos que vão desde a leitura à primeira vista da peça musical até sua execução
final.
Objetiva-se preparar o aluno para o desempenho profissional como pianista, tendo como
metas:
•
Desenvolver a técnica e a interpretação pianística;
•
Aplicar estratégias de estudo para fins de eficácia do processo de aprendizagem;
•
Preparar o aluno para o ensino de piano;
•
Executar obras de diferentes estilos e períodos;
•
Preparar o aluno para apresentações públicas.
Procedimentos e critérios de Avaliação:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:43, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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Bibliografia virtual:
BARROS, Guilherme Antonio Sauerbronn de. O pianista brasileiro: do “Mito” do
virtuose à realidade do intérprete. 1998. 114 f. Dissertação. (Mestrado). Programa de
Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio o de Janeiro. Rio de Janeiro, 1998.
http://www.unirio.br/ppgm/arquivos/teses/guilherme-barros/view
BARROS, Luís Cláudio. A pesquisa empírica sobre o planejamento da execução
instrumental: uma reflexão crítica do sujeito de um estudo de caso. 2008. Tese
(Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. https://lume.ufrgs.br/handle/10183/13245
GABRIELSSOHN, A. Music performance research at the millennium. Psychology of
Music, 31(3), 221-272,
2003.http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.136.6444&rep=rep1&typ
e=pdf
PÓVOAS, M. B. C. Controle do movimento com base em um princípio de relação e
regulação do impulso mecânico: possíveis reflexos na otimização da ação
pianística. 1999. 285 f. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Música da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1999.
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/189554/000246719.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y
PÓVOAS, Maria B. C. Desempenho pianístico e organização do estudo através do Rodízio:
um sistema de treinamento baseado na distribuição e variabilidade da prática. Revista
Opus, v. 23 n.1, 2017.
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/440
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
14/05

2

21/05

3

28/05

4

04/06

5

11/06

6

18/06

7

25/06

8

02/07

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)

17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:43, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código AFOP3020.

A disciplina será ministrada com um crédito síncrono individual e um crédito síncrono em
grupo por semana. As aulas síncronas serão ministradas via Skype ou Zoom, devendo o
aluno ter um instrumento de teclas (piano acústico ou elétrico). Os 2 créditos de
atividades assíncronas serão destinados à preparação da performance final.
Os critérios de avaliação são baseados no desempenho pianístico ao longo do
semestre, no empenho e participação nas atividades requeridas e na performance
(prova final) do repertório selecionado para o semestre.
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09/07

10

16/07

11

23/07

12

30/07

13

04/08

14

11/08

15

18/08

16

20/08

17
18
EXAME

24/08
30/08
06/09

Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Atividade assíncrona orientada : 2 h/a

Prova Prática em Vídeo
Prova Prática em Vídeo (RECITAL)

17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:43, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código AFOP3020.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6IPIAN2

Nome disciplina
Instrumento II – Piano

Curso

BACHARELADO EM MÚSICA

Professor (a)

Maurício Zamith

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase
Turma
2
MZ
Moodle e Zoom
Atividade Atividades
s
Assíncron
Síncrona as (h/a)
s (h/a)
15
03
A definir

Contato:
Mauricio.zamith@gmail.c
om
Contato
N. Vagas
10
Atividades Presencial
(h/a)
(no retorno presencial)
18

Instrumento Piano I
Livre
Piano acústico ou digital, Computador ou celular,
Internet, Moodle e Zoom

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Estudo de mecanismos técnico-musicais para o desempenho pianístico.
Técnicas de leitura e de estudo. Realização de repertório de diferentes períodos.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo: Preparar o aluno para a atuação profissional como pianista..

Procedimentos e critérios de Avaliação
A nota final será resultado da média simples de duas notas:
1. Participação: realização das atividades propostas em aula
2. Prova de recital: apresentação pública do repertório preparado no semestre.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 2GG64MU8.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MÚSICA

124

BARROS, L. C. A pesquisa empírica sobre o planejamento da execução instrumental
: uma reflexão crítica do sujeito de um estudo de caso. Tese de Doutorado. Porto
Alegre: UFRGS, 2008. https://lume.ufrgs.br/handle/10183/13245
PÓVOAS, M. B. C. Controle do movimento com base em um princípio de relação e
regulação do impulso-movimento : possíveis reflexos na otimização da ação
pianística. Porto Alegre: UFRGS, 1999.
https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/189554
ZAMITH, M. A dialética das temporalidades na performance musical : uma
interpretação de Cantéyodjayâ de Oliver Messiaen . Porto Alegre: UFRGS, 2013.
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/2/browse?value=Almeida%2C+Maur%C3%ADcio
+Zamith&type=author

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANARio DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME
06/09

ATIVIDADES
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 2GG64MU8.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6IPIAN3

Nome disciplina
Instrumento III – Piano

Curso

BACHARELADO EM MÚSICA

Professor (a)

Maurício Zamith

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase
Turma
3
MZ
Moodle e Zoom
Atividade Atividades
s
Assíncron
Síncrona as (h/a)
s (h/a)
15
03
A definir

Contato:
Mauricio.zamith@gmail.c
om
Contato
N. Vagas
10
Atividades Presencial
(h/a)
(no retorno presencial)
18

Instrumento Piano II
Livre
Piano acústico ou digital, Computador ou celular,
Internet, Moodle e Zoom

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Estudo de mecanismos técnico-musicais para o desempenho pianístico.
Técnicas de leitura e de estudo. Realização de repertório de diferentes períodos.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo: Preparar o aluno para a atuação profissional como pianista..

Procedimentos e critérios de Avaliação
A nota final será resultado da média simples de duas notas:
1. Participação: realização das atividades propostas em aula
2. Prova de recital: apresentação pública do repertório preparado no semestre.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código K726CTL7.
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BARROS, L. C. A pesquisa empírica sobre o planejamento da execução instrumental
: uma reflexão crítica do sujeito de um estudo de caso. Tese de Doutorado. Porto
Alegre: UFRGS, 2008. https://lume.ufrgs.br/handle/10183/13245
PÓVOAS, M. B. C. Controle do movimento com base em um princípio de relação e
regulação do impulso-movimento : possíveis reflexos na otimização da ação
pianística. Porto Alegre: UFRGS, 1999.
https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/189554
ZAMITH, M. A dialética das temporalidades na performance musical : uma
interpretação de Cantéyodjayâ de Oliver Messiaen . Porto Alegre: UFRGS, 2013.
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/2/browse?value=Almeida%2C+Maur%C3%ADcio
+Zamith&type=author

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANARio DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME
06/09

ATIVIDADES
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código K726CTL7.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6IPIAN5

Nome disciplina
Instrumento V – Piano

Curso

BACHARELADO EM MÚSICA

Professor (a)

Maurício Zamith

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase
Turma
5
MZ
Moodle e Zoom
Atividade Atividades
s
Assíncron
Síncrona as (h/a)
s (h/a)
15
03
A definir

Contato:
Mauricio.zamith@gmail.c
om
Contato
N. Vagas
10
Atividades Presencial
(h/a)
(no retorno presencial)
18

Instrumento Piano IV
Livre
Piano acústico ou digital, Computador ou celular,
Internet, Moodle e Zoom

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Estudo de mecanismos técnico-musicais para o desempenho pianístico.
Técnicas de leitura e de estudo. Realização de repertório de diferentes períodos.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo: Preparar o aluno para a atuação profissional como pianista..

Procedimentos e critérios de Avaliação
A nota final será resultado da média simples de duas notas:
1. Participação: realização das atividades propostas em aula
2. Prova de recital: apresentação pública do repertório preparado no semestre.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código KL1X49Q2.
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BARROS, L. C. A pesquisa empírica sobre o planejamento da execução instrumental
: uma reflexão crítica do sujeito de um estudo de caso. Tese de Doutorado. Porto
Alegre: UFRGS, 2008. https://lume.ufrgs.br/handle/10183/13245
PÓVOAS, M. B. C. Controle do movimento com base em um princípio de relação e
regulação do impulso-movimento : possíveis reflexos na otimização da ação
pianística. Porto Alegre: UFRGS, 1999.
https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/189554
ZAMITH, M. A dialética das temporalidades na performance musical : uma
interpretação de Cantéyodjayâ de Oliver Messiaen . Porto Alegre: UFRGS, 2013.
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/2/browse?value=Almeida%2C+Maur%C3%ADcio
+Zamith&type=author

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANARio DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME
06/09

ATIVIDADES
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código KL1X49Q2.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6LINP3-A

Nome disciplina
Instrumento Piano – III

Curso

Licenciatura em Música

Professor (a)

Maurício Zamith

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato:
Mauricio.zamith@gmail.c
om
Contato
N. Vagas
8

Fase
Turma
Eletiva
A
Moodle e Zoom
Atividade Atividades Atividades Presencial
s
Assíncron (h/a)
Síncrona as (h/a)
(no retorno presencial)
s (h/a)
15
03
18
Quarta-feira, 08:20 – 10:00

Instrumento – Piano II
Livre
Piano (acústico ou digital) ou Teclado,
Computador ou celular, Internet, Moodle e Teams

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Aulas coletivas envolvendo princípios de leitura de sistemas e reduções ao
piano; harmonia aplicada ao instrumento de teclado; desenvolvimento técnico e
musical através de repertório erudito e popular.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo: Fornecer a alunos dos Curso de Licenciatura em Música – Piano, sua
instrumentalização para utilização de instrumento de teclado em sua futura prática
pedagógica.

Procedimentos e critérios de Avaliação
A nota final será resultado da média simples de duas notas:
1. Participação: realização das atividades propostas em aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código M8O32FX9.
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Bibliografia virtual
GUEST, I. Harmonia – Vol.2. Lumiar Ed. Rio de Janeiro: 2006.
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/269/o/GUEST_-_Harmonia_Vol._2.pdf
FREITAS, S. P. R. Teoria da Harmonia na Música Popular. Universidade do Estado
de Santa Catarina: 2002. https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/269/o/GUEST__Harmonia_Vol._2.pdf
SANTOS, R.S. O Ensino de Piano em Grupo: uma proposta de elaboração de
método destinado ao curso de piano complementar nas universidades brasileiras.
Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2013.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27158/tde-22082013141410/publico/RogerioSantosCorrigida.pdf

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
19/05
2
26/05
3
02/06
4
09/06
5
16/06
6
23/06
7
30/06
8
07/07
9
14/07
10
21/07
11
28/07
12
04/08
13
11/08
14
18/08
15
25/08
EXAME
06/09

ATIVIDADES
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código M8O32FX9.

2. Repertório: solo e em grupo (utilizando os instrumentos de origem dos
alunos da turma), com apresentação pública ao final do semestre.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6LINP3-B

Nome disciplina
Instrumento Piano – III

Curso

Licenciatura em Música

Professor (a)

Maurício Zamith

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato:
Mauricio.zamith@gmail.c
om
Contato
N. Vagas
8

Fase
Turma
Eletiva
A
Moodle e Zoom
Atividade Atividades Atividades Presencial
s
Assíncron (h/a)
Síncrona as (h/a)
(no retorno presencial)
s (h/a)
15
03
18
Quinta-feira, 10:20 – 12:00

Instrumento – Piano II
Livre
Piano (acústico ou digital) ou Teclado,
Computador ou celular, Internet, Moodle e Teams

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Aulas coletivas envolvendo princípios de leitura de sistemas e reduções ao
piano; harmonia aplicada ao instrumento de teclado; desenvolvimento técnico e
musical através de repertório erudito e popular.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo: Fornecer a alunos dos Curso de Licenciatura em Música – Piano, sua
instrumentalização para utilização de instrumento de teclado em sua futura prática
pedagógica.

Procedimentos e critérios de Avaliação
A nota final será resultado da média simples de duas notas:
1. Participação: realização das atividades propostas em aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 0M66SRU7.
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Bibliografia virtual
GUEST, I. Harmonia – Vol.2. Lumiar Ed. Rio de Janeiro: 2006.
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/269/o/GUEST_-_Harmonia_Vol._2.pdf
FREITAS, S. P. R. Teoria da Harmonia na Música Popular. Universidade do Estado
de Santa Catarina: 2002. https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/269/o/GUEST__Harmonia_Vol._2.pdf
SANTOS, R.S. O Ensino de Piano em Grupo: uma proposta de elaboração de
método destinado ao curso de piano complementar nas universidades brasileiras.
Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2013.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27158/tde-22082013141410/publico/RogerioSantosCorrigida.pdf

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
20/05
2
27/05
3
03/06
4
10/06
5
17/06
6
24/06
7
01/07
8
08/07
9
15/07
10
22/07
11
29/07
12
05/08
13
12/08
14
19/08
15
26/08
EXAME
06/09

ATIVIDADES
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 0M66SRU7.

2. Repertório: solo e em grupo (utilizando os instrumentos de origem dos
alunos da turma), com apresentação pública ao final do semestre.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6LINP5-A

Nome disciplina
Instrumento Piano – V

Curso

Licenciatura em Música

Professor (a)

Maurício Zamith

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato:
Mauricio.zamith@gmail.c
om
Contato
N. Vagas
8

Fase
Turma
Eletiva
A
Moodle e Zoom
Atividade Atividades Atividades Presencial
s
Assíncron (h/a)
Síncrona as (h/a)
(no retorno presencial)
s (h/a)
15
03
18
Quarta-feira, 08:20 – 10:00

Instrumento – Piano II
Livre
Piano (acústico ou digital) ou Teclado,
Computador ou celular, Internet, Moodle e Teams

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Aulas coletivas envolvendo princípios de leitura de sistemas e reduções ao
piano; harmonia aplicada ao instrumento de teclado; desenvolvimento técnico e
musical através de repertório erudito e popular.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo: Fornecer a alunos dos Curso de Licenciatura em Música – Piano, sua
instrumentalização para utilização de instrumento de teclado em sua futura prática
pedagógica.

Procedimentos e critérios de Avaliação
A nota final será resultado da média simples de duas notas:
1. Participação: realização das atividades propostas em aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código CW277MB8.
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Bibliografia virtual
GUEST, I. Harmonia – Vol.2. Lumiar Ed. Rio de Janeiro: 2006.
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/269/o/GUEST_-_Harmonia_Vol._2.pdf
FREITAS, S. P. R. Teoria da Harmonia na Música Popular. Universidade do Estado
de Santa Catarina: 2002. https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/269/o/GUEST__Harmonia_Vol._2.pdf
SANTOS, R.S. O Ensino de Piano em Grupo: uma proposta de elaboração de
método destinado ao curso de piano complementar nas universidades brasileiras.
Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2013.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27158/tde-22082013141410/publico/RogerioSantosCorrigida.pdf

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
19/05
2
26/05
3
02/06
4
09/06
5
16/06
6
23/06
7
30/06
8
07/07
9
14/07
10
21/07
11
28/07
12
04/08
13
11/08
14
18/08
15
25/08
EXAME
06/09

ATIVIDADES
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código CW277MB8.

2. Repertório: solo e em grupo (utilizando os instrumentos de origem dos
alunos da turma), com apresentação pública ao final do semestre.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6LINP5-B

Nome disciplina
Instrumento Piano – V

Curso

Licenciatura em Música

Professor (a)

Maurício Zamith

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato:
Mauricio.zamith@gmail.c
om
Contato
N. Vagas
8

Fase
Turma
Eletiva
A
Moodle e Zoom
Atividade Atividades Atividades Presencial
s
Assíncron (h/a)
Síncrona as (h/a)
(no retorno presencial)
s (h/a)
15
03
18
Quinta-feira, 10:20 – 12:00

Instrumento – Piano II
Livre
Piano (acústico ou digital) ou Teclado,
Computador ou celular, Internet, Moodle e Teams

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Aulas coletivas envolvendo princípios de leitura de sistemas e reduções ao
piano; harmonia aplicada ao instrumento de teclado; desenvolvimento técnico e
musical através de repertório erudito e popular.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo: Fornecer a alunos dos Curso de Licenciatura em Música – Piano, sua
instrumentalização para utilização de instrumento de teclado em sua futura prática
pedagógica.

Procedimentos e critérios de Avaliação
A nota final será resultado da média simples de duas notas:
1. Participação: realização das atividades propostas em aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código PH3T0K36.
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Bibliografia virtual
GUEST, I. Harmonia – Vol.2. Lumiar Ed. Rio de Janeiro: 2006.
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/269/o/GUEST_-_Harmonia_Vol._2.pdf
FREITAS, S. P. R. Teoria da Harmonia na Música Popular. Universidade do Estado
de Santa Catarina: 2002. https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/269/o/GUEST__Harmonia_Vol._2.pdf
SANTOS, R.S. O Ensino de Piano em Grupo: uma proposta de elaboração de
método destinado ao curso de piano complementar nas universidades brasileiras.
Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2013.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27158/tde-22082013141410/publico/RogerioSantosCorrigida.pdf

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
20/05
2
27/05
3
03/06
4
10/06
5
17/06
6
24/06
7
01/07
8
08/07
9
15/07
10
22/07
11
29/07
12
05/08
13
12/08
14
19/08
15
26/08
EXAME
06/09

ATIVIDADES
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código PH3T0K36.

2. Repertório: solo e em grupo (utilizando os instrumentos de origem dos
alunos da turma), com apresentação pública ao final do semestre.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6RPIA1

Nome disciplina
REPERTÓRIO PIANÍSTICO I

Curso

BACHARELADO EM MÚSICA

Professor (a)

Maurício Zamith

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato:
Mauricio.zamith@gmail.c
om
Contato
N. Vagas
10

Fase
Turma
3
A
Moodle e Teams
Atividade Atividades Atividades Presencial
s
Assíncron (h/a)
Síncrona as (h/a)
(no retorno presencial)
s (h/a)
15
03
18
Quarta-feira, 10:20 – 12:00

Não há
Livre
Computador ou celular, Internet, Moodle e Teams

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Apresentação e ampliação do repertório pianístico: solo, música de câmara e
música de concerto. Repertório com obras de diferentes períodos históricos.
Ênfase em obras dos períodos romântico, contemporâneo.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Escutas orientadas de repertório referencial para piano, visando ampliar e
aprofundar o conhecimento dos estudantes sobre a literatura pianística.
Procedimentos e critérios de Avaliação
A nota final será obtida a partir da média simples de duas avaliações:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 9Y73T8ST.
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Bibliografia virtual
GILLESPIE, J. Five Centuries of Keyboard Music. New York: Dover Pou. 1985.
https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=&id=nhLEAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=short+history+of+keyboard+musi
c&ots=BdT32xF-gK&sig=5gstoIOYNWWvpTcVYi1b1LzhOc#v=onepage&q=short%20history%20of%20keyboard%20music&f=f
alse
GORDON, S. A History of Keyboard Literature. New York: Schirmer Books, 1996.
https://pdfs.semanticscholar.org/f96f/8b01d84dc1b0c3d9ba9357061ed1a6ed1042.p
df
GANDELMAN, S. Compositores Brasileiros. Editora Relume Dumará, 1987.
NEVES, J.M. Música Contemporânea Brasileira. São Paulo: Ricordi.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
19/05
2
26/05
3
02/06
4
09/06
5
16/06
6
23/06
7
30/06
8
07/07
9
14/07
10
21/07
11
28/07
12
04/08
13
11/08
14
18/08
15
25/08
EXAME
06/09

ATIVIDADES
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 9Y73T8ST.

1) Atividades propostas ao longo do semestre, como: a) identificação auditiva de
obras, características, gêneros; b) Discussões sobre o assunto de aula
2) Seminários: sobre obras/assuntos do cronograma semestral.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina: 6ESTA1
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72h
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Nome da disciplina: Estágio Curricular
Supervisionado I
Licenciatura em Música
Sandra Mara da Cunha
Contato: (11) 981332709
Contato
Fase 5ª
Turma A
Nº Vagas 16
Obrigatória
Moodle (bbb), zoom, whats app, meet
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Presenciais (h/a)
(h/a)
(no retorno presencial)
36h
36h
Terças, das 13h30 às 15h10
Ter cursado obrigatoriamente Didáticas I e II, e Educação
Musical e Escola I e II
Alunos que irão se formar em 2021/1 e que atendem aos
pré-requisitos acima
Acesso à internet

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Identidade docente e espaços de atuação profissional na área de educação musical. Estudo,
reflexão e ação sobre projetos políticos, pedagógicos e sociais que incluem música. Papel
formador e transformador da educação musical. Investigação e análise de práticas
educativas em diferentes contextos de educação musical. Observação, interação e
problematização de situações pedagógicas no âmbito da educação musical não escolar.
Planejamento e introdução à prática docente supervisionada. Registro e reflexão crítica
sobre o processo de estágio.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Eixo I – Qual educação musical e para quem? Concepções de música, educação e
educação musical:
Articulação entre conhecimento e ação pedagógica na relação com os sujeitos e seus
contextos em tempos de pandemia
Eixo II – Participação infantil
A partir de leituras e discussões acerca da temática da participação infantil em contexto de
pandemia (participação como direito fundamental de crianças e jovens), construir fundamentos

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e SANDRA MARA DA CUNHA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 4LQ5H6T6.
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Eixo III- Estudos de caso - problematização de situações pedagógicas em sala de aula
Considerações acerca de aspectos músico-pedagógicos que embasam os projeto de ação
docente de professores de música e suas possibilidades e limites de ação em contexto de
pandemia.
Objetivo geral:
Promover discussões acerca da prática profissional docente de licenciados(as) em música,
em contextos de educação musical em comunidades e em escolas de educação básica.
Objetivos específicos:
- Refletir sobre processos de ensino e aprendizagem de música em contextos educativos
comunitários, destacando concepções de música, educação, e educação musical;
- Refletir sobre as dimensões pedagógicas, relacionais e éticas que fundam as interações
professores-alunos nesses contextos educativos;
- Compreender os distintos contextos da educação musical comunitária e seus sujeitos
específicos, com sua história constituinte, seus saberes musicais, éticos e relacionais, bem
como suas propostas pedagógicas de ensino e aprendizagem da música;
- Assistir e propor desenvolvimentos de projetos músico-pedagógicos que dialoguem com as
realidades desses campos de estágio;
- Escolher abordagens pedagógicas em música que privilegiem a participação de alunos (as
e aprendizes, evidenciando processos colaborativos e criativos;
- Estabelecer princípios norteadores para a elaboração de projetos de ação pedagógicomusical.
Procedimentos e critérios de Avaliação
1. Aulas semanais (de modo emergencial remoto) com atividades, encontros e fóruns
• Participação e comprometimento com a disciplina: leitura e discussão de textos,
debates, fóruns de discussão e conversas
• Narrativas e trabalhos escritos sobre:
• As aulas e atividades escolhidas: o contexto em debate
• Projeto de estágio: temática/objetivo geral e específicos, justificativa,
fundamentação teórica, referenciando autores e avaliação.
• O que foi realizado: atividades, exercícios e as produções dos alunos
• Considerações finais: quais reflexões podem ser feitas a partir dessa
experiência? O quanto o curso realizado de modo remoto contribuiu para sua
formação enquanto professor(a)?
2. Orientação
O cálculo da nota levará em conta: o envolvimento com as leituras, atividades, discussões, e
o envio de relatos (observação) nos prazos combinados, com a qualidade dos documentos
entregues, dos quais se espera:
Relatos de aulas e planos de aulas
• Apresentação dos planos com escrita cuidada e estrutura de desenvolvimento clara
• Descrição das atividades e o passo-a-passo para realizá-las
• Critérios de avaliação:
• Apresentação de coerência, continuidade e articulação entre aulas e atividades;
Relatório final:
• Descrição dos fatos observados;
• Apresentação de reflexões relacionadas ao planejamento e atuação no modo remoto,
evidenciando desafios e possibilidades, bem como as aprendizagens formativas
desencadeadas pelo novo formato de estágio;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e SANDRA MARA DA CUNHA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 4LQ5H6T6.

vindos dos diálogos da EM com os Estudos da Infância, articulando-os ao Projeto de Pesquisa
“Crianças na aula de música”
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Avaliação de decisões para continuação do trabalho.

3. Plano geral de Estágio
Plano geral de estágio desenvolvido pela equipe de estágio, com objetivo geral e dados de
das um dos contextos de estágio escolhidos pelos estudantes: local; idade dos(as)
envolvidos(as); professor(a) como se dá a educação musical na modalidade ensino remoto;
plataformas usadas, adequação às propostas de cada supervisor(a).
• Objetivos pertinentes com a proposta do projeto e definidos com clareza.
• A proposta de atividades segue um conjunto temático adequada aos objetivos e
apresenta diversidade nas práticas musicais (tocar/cantar, reger, compor, improvisar,
arranjar, recriar). Essa parte está em conectada às propostas de trabalho de cada
supervisor e com o contexto de atuação de cada um deles.
• 4. Atuação no campo de estágio
Nota dada pelo professor supervisor (ficha de supervisão) e pelo orientador, considerando:
• Assiduidade e comprometimento com o trabalho junto aos supervisores;
• Domínio na exposição do conteúdo;
• Segurança na condução das práticas;
• Alinhamento e articulação entre plano de aula e atuação (atividades e recursos
didáticos);
• Distribuição do tempo entre as atividades;
5. Relatório parcial de estágio:
Texto crítico reflexivo acerca das aulas e sua atuação, pode ser uma reflexão de todo o
processo ou de algum recorte que se quer olhar mais profundamente, definido junto com o(a)
orientador(a).
• Plano geral de estágio elaborado pela equipe de professores
• Planos da atuação em campo de estágio seguidos de seus relatórios
(corrigidos)
• Articulação com referenciais teóricos. Pode ser embasada a partir das
discussões da fundamentação teórica do projeto, dos textos da disciplina,
assim como outras leituras que tenham realizado. Pode apresentar perguntas
para continuidade do trabalho.
• No mínimo 1 lauda
Bibliografia virtual
BOTO, Carlota. António Nóvoa: uma vida para a educação. (Entrevista). Educ. Pesq., São

Paulo, v. 44, p. 01-24, 2018.
GONZAGA, Eloisa; BEINEKE, Viviane; ROMÃO, Carlos Eduardo; BEINEKE, Viviane;
ZANETA, Camila. Na Cartola de um Mágico: práticas criativas e relações raciais em uma escola
de samba. Florianópolis: Nupeart, vol. 22, p. 179-195, 2019.
QUEIROZ, Luis Ricardo Silva. Traços de Colonialidade na Educação Superior em Música do
Brasil: análises a partir de uma trajetória de exclusões e epistemicídios. Londrina: Revista da
Abem, vol. 25, n. 39, p. 132-159, 2017.
MATEIRO, Teresa; CUNHA, Sandra Mara da. Escola para Além do Digital: reflexões sobre
os estágios na formação docente em Música. Revista da ABEM, Vol. 29, 2021 (em
publicação)
ABEM: Revista Música na Educação Básica.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
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ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) - 13h30 às 15h10
Aula assíncrona
Aula síncrona (horário) - 13h30 às 15h10
Aula assíncrona
Aula síncrona (horário) - 13h30 às 15h10
Aula assíncrona
Aula síncrona (horário) - 13h30 às 15h10
Aula assíncrona
Aula assíncrona
Aula síncrona (horário) - 13h30 às 15h10
Aula assíncrona
Aula síncrona (horário) - 13h30 às 15h10
Aula assíncrona
Aula assíncrona
Aula síncrona (horário) - 13h30 às 15h10
Aula assíncrona
Aula assíncrona
Aula síncrona ou assíncrona (a combinar) - 13h30 às 15h10
Aula assíncrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e SANDRA MARA DA CUNHA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 4LQ5H6T6.

SEMANA DATA
1
11/05
2
18/05
3
25/05
4
1º/06
5
08/06
6
15/06
7
22/06
8
29/06
9
06/07
10
13/07
11
20/07
12
27/07
13
03/08
14
10/08
15
17/08
16
24/08
17
31/08
18
14/09
EXAME
21/09
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6HARMO
Código disciplina
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72
Horários (Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

HARMONIA
Nome da disciplina:
Bacharelados e Licenciatura em Música
Sérgio Paulo Ribeiro de Freitas
Contato
sergio.freitas@udesc.
br
Contato
Fase
Turma
Nº Vagas
2ª
Moodle
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Presenciais (h/a) (no
retorno presencial)
(h/a)
54
18
72
Nos horários da disciplina
Teoria Musical
Livre
Moodle

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Estudo das estruturas harmônicas no âmbito da música tonal; exercícios de encadeamento
de acordes nas várias funções harmônicas; ampliação do campo da tonalidade através do
uso de dominantes secundárias e acordes com tensões; exercícios de escrita musical.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Compreensão da linguagem harmônica tonal a partir do estudo dos fundamentos técnicos da
harmonia para quatro vozes (modelo: Corais de Bach); a disciplina objetiva aprimorar
habilidades para a apreciação crítica e analítica deste repertório e o desenvolvimento de
capacidades de escrita musical.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Portifólio (seleção de registros de estudos ao longo da disciplina)
Seleção de exercícios das Listas de Exercício de Harmonia
Análise harmônica de Corais de Bach
Exercícios de realização harmônica a 4 vozes
Bibliografia virtual

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e SÉRGIO PAULO RIBEIRO DE FREITAS em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 3W1C58HI.
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A MÚSICA LUTERANA NO SÉCULO XVI MASSIN, Jean e MASSIN, Brigitte. História da
música ocidental. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997
ALDWELL, Edward e SCHACHTER, Carl. Harmony and voice leading. New York: Harcourt
Brace Jovanovich College Publishers, 1989. 1978_____Aldwell e Schachter_Harmony
and Voice Leading 3rd Ed - OneDrive (sharepoint.com)
BURSTEIN, L. POUNDIE. CONCISE INTRODUCTION TO TONAL HARMONY. [Place of
publication not identified]: W W NORTON, 2020. 2016_Paundie e Strauss - OneDrive
(sharepoint.com)
Cadência (New Grove) W. S. ROCKSTRO, GEORGE DYSON / WILLIAM DRABKIN,
HAROLD S. POWERS / JULIAN RUSHTONTradução: Hugo L. Ribeiro. (Eng. Cadence;
Fr. cadence; Ger. Kadenz, Schluss; It. Cadenza). Textos - OneDrive (sharepoint.com)
CLÁUSULAS&CADÊNCIAS. Fonte: FREITAS, Sérgio Paulo Ribeiro de. Que acorde ponho
aqui?Harmonia, práticas teóricas e o estudo de planos tonais em música popular. Tese
(Doutorado em Música) -Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, 2010.
Capítulo 2. Textos - OneDrive (sharepoint.com)
DAMSCHRODER, David. Thinking about harmony: historical perspectives on analysis.
Cambridge University Press, 2008. 2008_____DAMSCHRODER - OneDrive
(sharepoint.com)
GAULDIN, Robert. La práctica armónica en la música tonal. Madrid: Ed. Akal, 2009. 1997
Gauldin - OneDrive (sharepoint.com)
LA MOTTE, Diether de. Armonía. Barcelona: Editorial Labor, 1993. 1976_____La
Motte_ARMONIA_contraponto - OneDrive (sharepoint.com)
o coral MASSIN.pdf
O CORAL. Diccionario Enciclopédico de laMúsica (Oxford Companion to Music) ALISON
LATHAM(Ed.)D. R. © 2008, Fondo de Cultura Económica. Carretera Picacho-Ajusco
227; 14200 México, D. F. Textos - OneDrive (sharepoint.com)
OTTMAN, Robert. Advanced harmony: theory and practice. Upper Saddle River, NJ: Prentice
Hall, 2000. 1970_Ottman - OneDrive (sharepoint.com)
PISTON, Walter e DEVOTO, Mark. Harmony. London: Victor Gollancz, 1991 ou PISTON,
Walter. Armonia. Barcelona: Labor, 1993. 1941_Walter Piston - OneDrive
(sharepoint.com)
SCHENKER, Heinrich. Tratado de armonia. Madrid: Real Musical, 1990.
SCHOENBERG, Arnold. Funções estruturais da harmonia. São Paulo: Via Lettera, 2004.
1911_ARNOLD SCHOENBERG - OneDrive (sharepoint.com)
SCHOENBERG, Arnold. Harmonia. São Paulo: Ed. da Unesp, 2001. 1911_ARNOLD
SCHOENBERG - OneDrive (sharepoint.com)
Stefan Kostka, Dorothy Payne, Byron Almén. Tonal Harmony, McGraw-Hill, 2017. Tonal
Harmony | Stefan Kostka, Dorothy Payne, Byron Almén | download (br1lib.org)
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FREITAS, Sérgio Paulo Ribeiro de (Org.) Caderno de Classe para a disciplina Harmonia.
Volumes 1 e 2.
#Apostilas HARMONIA - OneDrive (sharepoint.com)
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6PIAN3
6PIAN6

Instrumento 3 - Piano
Instrumento 6 - Piano

Código disciplina

Nome disciplina

Curso

Bacharelado em música

Professor (a)

Thais Lopes Nicolau

Contato
thais.nicolau@udesc.br

Monitor (a)
Tipo Prática
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36/54/72

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase 3,6

Turma

Contato
N. Vagas 1,1

Youtube. Teams, Googlemeet
Atividades
Ativida Atividades Presencial
Síncronas (h/a) des
(h/a)
Assínc (no retorno presencial)
ronas
(h/a)
10
26
a definir
a definir
Instrumento anterior
Livre
instrumento próprio, computador, camera, audio,
youtube

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho ao piano. Técnicas de
leitura e de estudo. Realização de repertório de diferentes períodos, do barroco ao
contemporâneo, incluindo obras de autores brasileiros.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
● Unidade I: Do Repertório
o

Os alunos das Fases I a VII deverão apresentar um repertório
semestral mínimo de
quatro obras a serem escolhidas dentre as formas e períodos
conforme quadro

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THAIS LOPES NICOLAU e HANS BRANDON TWITCHELL em 01/05/2021 às 07:38:10, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código UY7F867L.
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o
o
o
o
o
o

Um movimento de Concerto pode ser considerado um item do
programa semestral;
Uma das peças do programa semestral deverá ser executada de
memória;
Ao final da Fase VIII o aluno deverá um realizar recital de 60’ após
qualificação;
Qualificação de Recital de final de curso: o aluno de Fase VIII
deverá apresentar o programa do recital 30 dias anteriormente à
data prevista do recital para uma banca.

●

REPERTÓRIO MÍNIMO:
o 03 OBRAS BARROCAS
o 03 SONATAS
o 04 ESTUDOS
o 04 OBRAS DE COMPOSITORES ROMÂNTICOS OU CLÁSSICOS
o 04 OBRAS DE COMPOSITORES MODERNOS OU
CONTEMPORÂNEOS
o 04 OBRAS DE COMPOSITORES BRASILEIROS
o 01 OBRA PARA PIANO E ORQUESTRA

●

Observações: Sugere-se que, ao longo do Curso, sejam apresentados:
o Dois (02) Prelúdios e Fugas de J.S. Bach
o Uma (01) obra entre as Suites, Partitas, Tocatas, Sonatas e outras
obras de J.S. Bach, Haendel, Scarlatti e Soler, entre outros
compositores do período.
o Um mínimo de duas (02) sonatas clássicas.

●

Unidade II: Técnica e Interpretação
o Ação pianística: aspectos fisiológicos e mecânicos do movimento;
o Relaxamento e coordenação muscular, exercícios de compensação
corporal;
o Controle dos movimentos – sonoridade;
o Leitura e o entendimento do texto musical;
o Análise e contextualização das obras estudadas;
o Percepção auditiva para controle do resultado sonoro;
o Uso dos pedais.
o Obs.: As questões específicas sobre técnica e interpretação pianística
aplicadas ao repertório serão tratadas nas aulas de caráter individual.
Nas aulas de caráter coletivo serão desenvolvidos temas de caráter
geral e específicos sobre a prática pianística, escuta e análise de
aspectos técnicos e sonoros, métodos de estudo e leitura à primeira
vista.

●

Unidade III: Análise
o Audição crítica de realizações instrumentais;
o Análise de Repertório e de especificidades técnico-interpretativas;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THAIS LOPES NICOLAU e HANS BRANDON TWITCHELL em 01/05/2021 às 07:38:10, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código UY7F867L.

o

Repertório Mínimo, exceto no semestre em que apresentar uma obra
integral para piano e orquestra, de acordo com as orientações que
seguem:
As obras compostas de mais de um movimento ou peças (sonatas,
suítes, entre outras obras) deverão ser apresentadas na íntegra;
Uma peça que faça parte de uma série ou opus pode ser
considerada um dos itens do programa semestral ou geral;
É permitida a repetição de uma obra por semestre;
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Procedimentos e critérios de Avaliação
O aluno será orientado em:
18 créditos: Aula Individual
18 créditos: Aula Coletiva (por professor)
Prova por meio de vídeo submetida ao fim do semestre
Bibliografia virtual

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMAN
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DATA
a
definir
a
definir
a
definir
a
definir
a
definir
a
definir
a
definir
a
definir
a
definir
a
definir
a
definir
a
definir
a
definir
a
definir

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona (horário) hora/aula Aula assíncrona (horário) hora/aula Aula assíncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona (horário) hora/aula Aula assíncrona (horário) hora/aula Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona (horário) hora/aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THAIS LOPES NICOLAU e HANS BRANDON TWITCHELL em 01/05/2021 às 07:38:10, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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o Técnicas de treinamento para o desempenho pianístico;
o Leitura de textos relacionados a temas específicos ao desempenho
instrumental;
o Trabalho sobre o repertório. Cada aluno deverá discorrer sobre o seu
repertório: período, estilo, forma, questões técnico-musicais, a ser
apresentado de acordo com o professor da disciplina.
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15

EXAME

a
definir
a
definir
Exame

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THAIS LOPES NICOLAU e HANS BRANDON TWITCHELL em 01/05/2021 às 07:38:10, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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Aula síncrona (horário) hora/aula
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
ATART1
ATART3
ATART5
ATART7
Código disciplina

(Atividades artísticas I
Atividades artísticas III
Atividades artísticas V
Atividades artísticas VII

Curso

Nome disciplina
Bacharelado em música

Professor (a)

Thais Lopes Nicolau

Contato
thais.nicolau@udesc.br

Monitor (a)
Tipo Prática
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36/54/72

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase 1, 3, 5, 7

Turma
AeB

Contato
N. Vagas

Youtube. Teams
Atividades
Ativida Atividades Presencial
Síncronas (h/a) des
(h/a)
Assínc (no retorno presencial)
ronas
(h/a)
10
26
a definir
Quartas-feiras 12h0o - 12h50
Livre
instrumento próprio, computador, camera, audio,
oodle, youtube

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Prática da experiência de palco, referentes ao repertório montado da
respectiva opção do bacharelado

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Aperfeiçoamento de repertório
Prática de palco e performance
Discussões sobre performance e ansiedade na performance
Entrevistas com convidados na temática

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THAIS LOPES NICOLAU e HANS BRANDON TWITCHELL em 01/05/2021 às 07:37:59, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código OO29NX62.
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Apresentação de1 vídeo gravado e a ser discutido em aula.
Relatório crítico sobre 1 das entrevistas com convidados

Bibliografia virtual

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMAN
A
1
2

DATA
12/05
19/05

3

26/05

4

2/06

5

9/06

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME

16/06
23/06
30/06
07/07
14/07
21/07
28/07
04/08
11/08
18/08
25/08

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula - Entrevista com
convidado gravada em vídeo
Aula síncrona (horário) hora/aula - Entrevista com
convidado gravada em vídeo
Aula síncrona (horário) hora/aula - Entrevista com
convidado gravada em vídeo
Aula síncrona (horário) hora/aula - Entrevista com
convidado gravada em vídeo
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula síncrona (horário) hora/aula
Exame

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THAIS LOPES NICOLAU e HANS BRANDON TWITCHELL em 01/05/2021 às 07:37:59, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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Procedimentos e critérios de Avaliação
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6LINPI
Código disciplina

(Instrumento piano I)
Nome disciplina

Curso

Licenciatura em música

Professor (a)

Thais Lopes Nicolau

Contato
thais.nicolau@udesc.br

Monitor (a) Felipe Paupitz
Tipo Prática/teórica
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36/54/72

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase 3

Turma
A

Contato 48 9998-1758
N. Vagas 8

Moodle, Youtube
Atividades
Ativida Atividades Presencial
Síncronas (h/a) des
(h/a)
Assínc (no retorno presencial)
ronas
(h/a)
14
18
a definir
Segundas-feiras 13h30 - 15h10
Não há
Livre
piano, moodle, youtube

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
topografia do teclado, noções básicas de técnica e postura. Introdução à prática de leitura
vertical (harmônica e polifônica). Estudos harmônicos no teclado (montagem de acordes);
Prática de repertório através de nível técnico iniciante.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
TÉCNICA:
Introdução à técnica pianística: postura, movimento e equilíbrio. Posicionamento de mão.
Técnica dos cinco dedos através da execução do pentacorde
● Escalas maiores Grupo 2 (B, Db e Gb), mãos juntas, 2 oitavas; escalas maiores Grupo 1,
mãos separadas, 2 oitavas
HARMONIZAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO
●

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THAIS LOPES NICOLAU e HANS BRANDON TWITCHELL em 01/05/2021 às 07:38:04, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 020ISMK5.
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●
●

●
●
●

Harmonização de melodias em tonalidades maiores e menores usando acordes em bloco
e usando padrões de acompanhamento para a mão esquerda
Harmonização usando acordes I-V7; I-IV-V7
Transposição de linhas melódicas para todas a tonalidades maiores
LEITURA E IMPROVISAÇÃO:
Leitura à primeira vista de linhas melódicas usando pentacordes, leitura à primeira vista de
peças com as duas mãos com acompanhamento simples
Leitura à primeira vista de peças para grupo
Improvisação usando pentacordes, modos e escalas maiores
REPERTÓRIO:
● Estudo de repertório solo e em grupo

Procedimentos e critérios de Avaliação
O aluno terá semanalmente duas horas/aula. As aulas serão práticas e expositivas e serão
realizadas de forma síncrona e assíncrona de acordo com comunicados via plataforma
moodle. Os conteúdos serão todos gravados em vídeos que poderão ser acessados a
qualquer momento do curso.

Bibliografia virtual
Apostila a ser disponibilizada pela professora

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMAN
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME

DATA
10/05
17/05
24/05
31/05
7/06
14/06
21/06
28/06
05/07
12/07
19/07
26/07
02/08
09/08
16/08
23/08

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Semana da música - aula assíncrona
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula síncrona (horário) hora/aula
prova 1 - assíncrona (por vídeo)
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Prova final - assíncrona (por vídeo)
Exame

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THAIS LOPES NICOLAU e HANS BRANDON TWITCHELL em 01/05/2021 às 07:38:04, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 020ISMK5.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6LINPI
Código disciplina

(Instrumento piano I)
Nome disciplina

Curso

Licenciatura em música

Professor (a)

Thais Lopes Nicolau

Contato
thais.nicolau@udesc.br

Monitor (a) Felipe Paupitz
Tipo Prática/teórica
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36/54/72

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase 3

Turma
B

Contato 48 9998-1758
N. Vagas 8

Moodle, Youtube
Atividades
Ativida Atividades Presencial
Síncronas (h/a) des
(h/a)
Assínc (no retorno presencial)
ronas
(h/a)
14
18
a definir
Segundas-feiras 15h30 - 17h10
Não há
Livre
piano, moodle, youtube

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
topografia do teclado, noções básicas de técnica e postura. Introdução à prática de leitura
vertical (harmônica e polifônica). Estudos harmônicos no teclado (montagem de acordes);
Prática de repertório através de nível técnico iniciante.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
TÉCNICA:
Introdução à técnica pianística: postura, movimento e equilíbrio. Posicionamento de mão.
Técnica dos cinco dedos através da execução do pentacorde
● Escalas maiores Grupo 2 (B, Db e Gb), mãos juntas, 2 oitavas; escalas maiores Grupo 1,
mãos separadas, 2 oitavas
HARMONIZAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO
●

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THAIS LOPES NICOLAU e HANS BRANDON TWITCHELL em 01/05/2021 às 07:38:15, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código B6395VIA.
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●
●

●
●
●

Harmonização de melodias em tonalidades maiores e menores usando acordes em bloco
e usando padrões de acompanhamento para a mão esquerda
Harmonização usando acordes I-V7; I-IV-V7
Transposição de linhas melódicas para todas a tonalidades maiores
LEITURA E IMPROVISAÇÃO:
Leitura à primeira vista de linhas melódicas usando pentacordes, leitura à primeira vista de
peças com as duas mãos com acompanhamento simples
Leitura à primeira vista de peças para grupo
Improvisação usando pentacordes, modos e escalas maiores
REPERTÓRIO:
● Estudo de repertório solo e em grupo

Procedimentos e critérios de Avaliação
O aluno terá semanalmente duas horas/aula. As aulas serão práticas e expositivas e serão
realizadas de forma síncrona e assíncrona de acordo com comunicados via plataforma
moodle. Os conteúdos serão todos gravados em vídeos que poderão ser acessados a
qualquer momento do curso.

Bibliografia virtual
Apostila a ser disponibilizada pela professora

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMAN
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME

DATA
10/05
17/05
24/05
31/05
7/06
14/06
21/06
28/06
05/07
12/07
19/07
26/07
02/08
09/08
16/08
23/08

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Semana da música - aula assíncrona
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula síncrona (horário) hora/aula
prova 1 - assíncrona (por vídeo)
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Prova final - assíncrona (por vídeo)
Exame

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THAIS LOPES NICOLAU e HANS BRANDON TWITCHELL em 01/05/2021 às 07:38:15, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código B6395VIA.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6LINPI
Código disciplina

(Instrumento piano I)
Nome disciplina

Curso

Licenciatura em música

Professor (a)

Thais Lopes Nicolau

Contato
thais.nicolau@udesc.br

Monitor (a) Felipe Paupitz
Tipo Prática/teórica
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36/54/72

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase 3

Turma
A

Contato 48 9998-1758
N. Vagas 8

Moodle, Youtube
Atividades
Ativida Atividades Presencial
Síncronas (h/a) des
(h/a)
Assínc (no retorno presencial)
ronas
(h/a)
14
18
a definir
Quartas-feiras 15h30 - 17h10
Não há
Livre
piano, moodle, youtube

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
topografia do teclado, noções básicas de técnica e postura. Introdução à prática de leitura
vertical (harmônica e polifônica). Estudos harmônicos no teclado (montagem de acordes);
Prática de repertório através de nível técnico iniciante.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
TÉCNICA:
Introdução à técnica pianística: postura, movimento e equilíbrio. Posicionamento de mão.
Técnica dos cinco dedos através da execução do pentacorde
● Escalas maiores Grupo 2 (B, Db e Gb), mãos juntas, 2 oitavas; escalas maiores Grupo 1,
mãos separadas, 2 oitavas
HARMONIZAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO
●

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THAIS LOPES NICOLAU e HANS BRANDON TWITCHELL em 01/05/2021 às 07:38:19, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 3E5Z3A5E.
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●
●

●
●
●

Harmonização de melodias em tonalidades maiores e menores usando acordes em bloco
e usando padrões de acompanhamento para a mão esquerda
Harmonização usando acordes I-V7; I-IV-V7
Transposição de linhas melódicas para todas a tonalidades maiores
LEITURA E IMPROVISAÇÃO:
Leitura à primeira vista de linhas melódicas usando pentacordes, leitura à primeira vista de
peças com as duas mãos com acompanhamento simples
Leitura à primeira vista de peças para grupo
Improvisação usando pentacordes, modos e escalas maiores
REPERTÓRIO:
● Estudo de repertório solo e em grupo

Procedimentos e critérios de Avaliação
O aluno terá semanalmente duas horas/aula. As aulas serão práticas e expositivas e serão
realizadas de forma síncrona e assíncrona de acordo com comunicados via plataforma
moodle. Os conteúdos serão todos gravados em vídeos que poderão ser acessados a
qualquer momento do curso.

Bibliografia virtual
Apostila a ser disponibilizada pela professora

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMAN
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME

DATA
12/05
19/05
26/05
2/06
9/06
16/06
23/06
30/06
07/07
14/07
21/07
28/07
04/08
11/08
18/08
25/08

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Semana da música - aula assíncrona
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula síncrona (horário) hora/aula
prova 1 - assíncrona (por vídeo)
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Prova final - assíncrona (por vídeo)
Exame

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THAIS LOPES NICOLAU e HANS BRANDON TWITCHELL em 01/05/2021 às 07:38:19, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 3E5Z3A5E.
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6ESMU2
Código disciplina
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

ESTUDOS AVANÇADOS EM MÚSICA II
Educação Somática em Artes – Escuta do Corpo
(Técnica Klauss Vianna)
Nome da disciplina
LICENCIATURA EM MÚSICA
VALERIA MARIA FUSER
BITTAR

Contato: 48
991566957

Afásica
Eletiva
Moodle e/ ou Zoom
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a): Assíncronas
36
(h/a)

Nº Vagas 15
Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial): 36

QUARTA-FEIRA – 10:20 – 12:00
Não há. Entretanto, por ser uma disciplina de ordem
essencialmente prática, para seu melhor aproveitamento,
recomenda-se que as/os discentes possam garantir sua
presença em 75% das aulas (aulas são 100% síncronas
remotas ao longo do período da pandemia e NÃO é
permitida a gravação das mesmas).
Livre
alun@s: celular/computador/instrumento musical/rede e
cabo internet

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Estudos programados orientados para temáticas específicas na área de música.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. Conteúdo Programático:
PROCESSO LÚDICO – ACORDAR O CORPO
1.
Presença
2.
Articulações
3.
Peso
4.
Apoios
5.
Resistência

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 7AP722FS.
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2. Objetivos Gerais:
Dirigido ao/à estudante e ao/à professor (a) de música (instrumento e canto), a disciplina
ESTUDOS AVANÇADOS EM MÚSICA II: “Educação Somática nas Artes - Técnica Klauss
Vianna"
trabalhará a “TÉCNICA KLAUSS VIANNA” como veículo de percepção corpórea com o
objetivo de auxiliar a atuação, a interpretação e a expressão nas artes em geral. Sendo o
enfoque voltado fundamentalmente para o corpo, através da “Técnica Klauss Vianna” o/ a
artista poderá experienciar elementos para a performance e atuação artísticas, elementos
esses faltantes na formação convencional nas artes, em geral, p. ex.: direcionamento da
atenção; presença físico-mental sobre o palco; integração e comunicação fluida com o
ouvinte; prevenção de lesões por esforços repetitivos, dentre outros; a movimentação não
automatizada, esvaziada de sentido.
3. Objetivos Específicos:
Os tópicos da técnica Klauss Vianna a serem trabalhados serão baseados na sistematização
da Técnica Klauss Vianna, desenvolvida por pela Profa. Dra. Jussara Miller, em seu livro “A
ESCUTA DO CORPO – sistematização da técnica Klauss Vianna. A saber:
PROCESSO LÚDICO – ACORDAR O CORPO
1.Presença
2.Articulações
3.Peso
4.Apoios
5.Resistência
6.Oposições
7.Eixo Global
OS OITO VETORES ÓSSEOS
Num trabalho de exploração óssea e de exploração da ação desses oito vetores sobre
determinadas
musculaturas, percebe-se que os oito “vetores de força” direcionam e “determinam o
movimento”. (MILLER, 2007, p.75) São eles:
1. metatarsos
2. calcâneos
3. púbis
4. sacro
5.escápulas
6.cotovelos
7.metacarpos
8.sétima vértebra cervical (MILLER, 2007, p.77-87).
Todos os tópicos trabalhados servirão ao aluno como estímulo que proporciona o
reconhecimento do próprio corpo, potencializando o músico para uma “transformação
gradual de ausência corporal, ou

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 7AP722FS.

6.
Oposições
7. Eixo Global
Trabalho com os OITO VETORES ÓSSEOS conjuntamente com o Processo Lúdico.
1. metatarsos
2. calcâneos
3. púbis
4. sacro
5. escápulas
6. cotovelos
7. metacarpos
8. sétima vértebra cervical (MILLER, 2007, p.77-87)

162

Procedimentos e critérios de Avaliação
50% da nota é a participação prática do aluno em sala de aula; para tanto é fundamental a
presença do/da aluno (a) e o diálogo e o envolvimento pela matéria.
- 50% da nota é calculada a partir de auto avaliação e avaliação da disciplina, bem como da
atuação nos debates sobre a bibliografia selecionada para leitura. Nessa parte da nota é
necessária a entrega de uma resenha sobre a dissertação de Mestrado de Jussara Correa
Miller: A Escuta do Corpo – abordagem da sistematização da Técnica Klauss Vianna.
Bibliografia virtual:
PDF´s:
- Anatomia_cromodinamica_Kapit_Elson_books
- Edna Christine Silva_Corpo Mídia_Christine Greiner
- Miller_JussaraCorrea_A Escuta do Corpo
- Miller_JussaraCorrea_Qual é o corpo que dança
- Natureza Cultural do Corpo_Greiner_Katz
- Neide Neves_A Técnica como Dispositivo_tese dout
- O Corpo_pistas para estudos indisciplinares_Greiner
- Técnica Klauss Vianna_Consciência em Movimento
Para assistir:
Klauss Vianna_enciclopédia Itaú
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa349623/klauss-vianna
PIONEIROS DA EDUCAÇÃO SOMÁTICA NO BRASIL
https://www.youtube.com/watch?v=TW9RL1PCg4A&t=873s
Angel Vianna conversa sobre dança no Arte do Artista - Arte do Artista
https://www.youtube.com/watch?v=bJ2KJIDtECc
Da razão ao corpo | Hélia Borges e Angel Vianna
https://www.youtube.com/watch?v=diUgLkHvlco
“A Escuta do Corpo” Técnica Klauss Vianna com Jussara Miller
https://www.youtube.com/watch?v=FR4SOXG5WxI
TÉCNICA KLAUSS VIANNA POR JUSSARA MILLER
https://www.youtube.com/watch?v=lV-MWsTZaC8
Nada Pode Tudo – Jussara Miller
https://www.youtube.com/watch?v=I0vKGvHcCCo&t=3s
Corpo Sentado-10 anos (2016) Jussara Miller
https://www.youtube.com/watch?v=oEX-cfwzhzA
DOCUMENTÁRIO sobre o Curso de Especialização em Técnica Klauss Vianna na PUC-SP
https://www.youtube.com/watch?v=vKqNV_aBxbc
Klauss Vianna | Movimento Expressivo
https://www.youtube.com/watch?v=aVP_RjVMdLo
https://www.youtube.com/watch?v=aVP_RjVMdLo
Thomas Hanna: Association for Hanna Somatic Education®, Inc

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 7AP722FS.

seja, de ‘dormência’, para ‘o acordar’, e, consequentemente, disponibilizar o corpo para lidar
como instante do momento presente”. (MILLER: 2007,p. 54) Incluindo-se aí o momento da
apresentação e da escuta musicais, fator nuclear da performance, entretanto não abordado
ao longo de todo o processo de aprendizado e de didática da performance musical. O
aprendizado técnico mecanizado, que não parte da corporeidade do músico e da percepção
e da sensibilização física do músico, gera um relacionamento com o instrumento musical e
com a performance de desestruturação física e principalmente conceitual (emocional e
mental), onde o espaço para a interpretação restringe-se, então, ao julgamento bináriomecânico entre bom e ruim, certo e errado, gerando pré-conceitos, medo, pânico, além de
dor física e emocional. Com a ênfase sobre o trabalho nos sentidos através do corpo, iniciase um processo de “despertar corporal”, e o reconhecimento do corpo de cada um,e do ritmo
de cada um, através do grupo.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
ATIVIDADES
1
19/05
Aula síncrona – quarta-feira - 10:20 – 12:00/6ESMU2
2
23/05
Aula síncrona – quarta-feira - 10:20 – 12:00/6ESMU2
3
02/06
Aula síncrona – quarta-feira - 10:20 – 12:00/6ESMU2
4
09/06
Aula síncrona – quarta-feira - 10:20 – 12:00/6ESMU2
5
16/06
Aula síncrona – quarta - 10:20 – 12:00/6ESMU2
6
23/06
Aula síncrona – quarta-feira - 10:20 – 12:00/6ESMU2
7
30/06
Aula síncrona – quarta-feira - 10:20 – 12:00/6ESMU2
8
07/07
Aula síncrona – quarta-feira - 10:20 – 12:00/6ESMU2
9
14/07
Aula síncrona – quarta - 10:20 – 12:00/6ESMU2
10
21/07
Aula síncrona – quarta-feira - 10:20 – 12:00/6ESMU2
11
28/07
Aula síncrona – quarta-feira - 10:20 – 12:00/6ESMU2
12
04/08
Aula síncrona – quarta-feira - 10:20 – 12:00/6ESMU2
13
11/08
Aula síncrona – quarta - 10:20 – 12:00/6ESMU2
14
18/08
Aula síncrona – quarta-feira - 10:20 – 12:00/6ESMU2
15
25/08
Aula síncrona – quarta - 10:20 – 12:00/6ESMU2
16
25/08
Aula síncrona – quarta-feira - 10:20 – 12:00/6ESMU2
reposição
17
25/08
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2B
reposição
18
25/08
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2B
reposição
EXAME

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 7AP722FS.
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6GFLAU1
Código disciplina

GRUPOS MUSICAIS FLAUTA DOCE 1
Nome da disciplina

Curso

LICENCIATURA EM MÚSICA

Professor (a)

VALERIA MARIA FUSER
BITTAR

Contato: 48
991566957

Fase 1
Turma 1
Obrigatória
Moodle e/ ou Zoom
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a): Assíncronas
36
(h/a)

Nº Vagas 15

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial): 36

QUARTA-FEIRA – 13:30 – 15:10
Não há. Entretanto, por ser uma disciplina de ordem
essencialmente prática, para seu melhor aproveitamento,
intencionando a formação d@s alun@s, recomenda-se
que as/os discentes possam garantir sua presença em
75% das aulas (aulas são 100% síncronas remotas ao
longo do período da pandemia. Solicitação de gravação,
somente mediante mediante justificativa escrita).
Livre
alun@s: celular/computador/instrumento musical/rede e
cabo internet

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Estudo das técnicas tradicionais de execução da flauta doce e exploração de formas não
convencionais / expandidas de utilização do instrumento. Domínio de técnicas básicas de
execução da flauta doce, executando obras de nível básico. A flauta doce na Educação
Musical.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. Conteúdo Programático:
- reconhecimento da construção do instrumento.
- necessidades técnicas do instrumento partindo-se da construção do instrumento.
- Reconhecimento de tratados históricos e atuais de organologia. História e acústica da
flauta doce através da prática e do conhecimento de repertório original histórico e
contemporâneo do instrumento e seus diferentes gêneros, períodos e culturas musicais,
visando ampliar a autonomia da prática da flauta doce. Pretende-se o alcance de tal
autonomia através também da introdução de princípios técnico-corporais preliminares
vinculados diretamente à performance do repertório proposto.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código V6815DTO.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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- Audição e imitação de cantos de pássaros, primeiramente com a cabeça do instrumento,
percebendo a trajetória do som, o processo físico e fisiológico do som, com fundamento do
saber técnico.
- Grafia para os princípios técnico-corpóreos do instrumento.
- percepção física do flautista a partir da Técnica Klauss Vianna.
- percepção da própria ossatura, de seus vetores (8) ósseos, de todo seu complexo
muscular e de seus movimentos, bem como da respiração, como ferramentas para o
embasamento da técnica da flauta doce;
- Princípios técnicos/percepção do corpo: pés, joelhos, bacia; abdômen; caixa torácica;
garganta cavidade bucal; cervical; torácica e lombar; membros superiores: dedos, falanges,
metacarpos, punhos, rádio, ulna, úmero, crista escápula, escápula, acrômio.
Movimentação/articulação. Cavidade Craniana/cervical/cavidade bucal. Três esferas: pelve –
caixa torácica – crânio.
- posicionamento do corpo em eixo global - pés, joelhos, bacia, coluna, crânio, braços,
cintura escapular.
- Percepção e trabalho corporal com foco em:
face, cavidade bucal; articulações da língua fundamentais para a flauta doce - consoantes T
e D, vogal U;
- Percepção do fluxo respiratório natural e coordenação da respiração para a fala e para a
flauta. Coordenação do fluxo respiratório direcionado à percepção e à realização da afinação
do instrumento (solo e em conjunto) - experimentações em glissando (com expiração e com
digitação) e sons multifônicos.
- Equilíbrio e eixo do instrumento em relação ao eixo global do corpo do performador e em
relação à bacia, ao tronco, aos membros superiores (dedos, mãos, punhos, ulna, rádio,
cotovelos, úmero, cintura escapular e crânio).
- Tocar sentado e tocar em pé: apoios dos pés, apoio dos polegares das mãos.
- Trabalhos de percepção dos apoios de polegares e do trabalho de articulação específico do
polegar esquerdo para o orifício "0".
- Prática de repertório na flauta soprano e na flauta tenor (quando for possível) nas
tonalidades: Dó maior, Fá Maior, Sol Maior, Ré Maior, lá menor, ré menor, mi menor.
- Repertório histórico europeu do instrumento (solo, duo; trio e quarteto se houver alun@s
com instrumentos disponíveis e que já toquem contralto, tenor e baixo) a partir da flauta
soprano (em dó) com possibilidade de experimentação da flauta tenor (em dó) e na flauta
contralto (se for possível): danças da Renascença - Pierre Attaingnant, P. Phalèse, C.
Gervaise, Th. Susato; cânones da Renascença; danças barrocas: Ph. É. Chédeville (para
alunos com mais experiência);
- Prática do repertório de tradição oral brasileira (original para flautas longitudinais de bloco –
gaitas, canudos e taquaras) e de músicas de diferentes culturas, para trabalho didático e
performance; trabalho de recolha, seleção, adaptação e arranjo;
- repertório de didática musical a partir de Béla Bartók (for Children e Mikrokosmos) e Zoltán
Kodály.
Ao final do semestre, cada aluno deverá apresentar individualmente e/ou em grupo,
repertório com peças extras, além daquelas trabalhadas em turma.
- Apresentação para as demais turmas do trabalho realizado ao longo do semestre avaliação.
- Apresentação de todos os alunos: Remotamente: gravação e edição de duetos e/ou trios e
quartetos trabalhados em aula. A apresentação remota será publicada no canal de YouTube
do DMU e do CEART. Se houver segurança sanitária as apresentações poderão ser
realizadas também no Auditório do DMU em data a combinar.
- BANCO DE PARTITURAS:
https://drive.google.com/open?id=0B7B3PRU4kMFpdmEwY1c5Q2M0UEU
- WEBSITE: https://flautadoceudesc.wixsite.com/extensao
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Procedimentos e critérios de Avaliação
A avaliação analisa todo o processo do aluno no decorrer do semestre, de forma contínua,
considerando seu envolvimento progressivo para com o instrumento através da performance
do repertório proposto, tanto individualmente quanto na prática de conjunto.
No decorrer do semestre também são realizadas pequenas apresentações informais para os
colegas, em pequenos grupos, as quais são consideradas no processo avaliativo.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO e PESO
- Apresentação em grupo e/ou individual: No final do semestre o aluno deverá tocar com
fluência o repertório mínimo proposto no programa (que os alunos recebem no início do
semestre), e também peças extras escolhidas pelo aluno e/ou grupo). Com a possibilidade
de apresentação pública (remota ou presencial, se houver segurança sanitária). No caso de
apresentação online, os alunos e alunas deverão gravar e editar (áudio-visuais) de duetos,
trios ou quartetos, que serão publicados nos canais de YouTube do DMU e do CEART: 50%
- Avaliação individual: Processo de aprendizagem/ frequência em aula, ou seja: faltas
justificadas/envolvimento em sala de aula, demonstrados durante o semestre. - Avaliação de
Trabalhos, Tarefas: Atribuição de nota pelo envolvimento nas atividades. 50%
Bibliografia virtual:
PDF’s:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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2. Objetivos Gerais:
Trabalhar a técnica da flauta doce a partir do reconhecimento da construção do instrumento,
seus aspectos acústicos/organológicos que aliam-se às necessidades técnicas do
instrumento, à percepção física do flautista e ao repertório original da flauta doce (as flautas
longitudinais de bloco - canudos, gaitas e taquaras - históricas e contemporâneas europeias
e latino americanas)), visando a ampliação do potencial artístico/musical do aluno através da
flauta doce.
3. Objetivos Específicos:
- Traçar a história da flauta doce através da prática de seu repertório original específico e de
seus aspectos organológicos/acústicos e técnicos;
- Perceber, através da construção e da pesquisa acústica do instrumento, o "corpo da flauta
doce";
- Trabalhar o "corpo do performador" que fará soar o "corpo da flauta doce", a partir da
percepção de sua própria ossatura, de seus vetores ósseos, de todo seu complexo muscular
e de seus movimentos, bem como da respiração, como ferramentas para o embasamento da
técnica da flauta doce;
- Trabalhar o repertório original da flauta doce (tradicional popular brasileiro para as flautas
longitudinais de bloco - canudos, gaitas e taquaras -histórico e contemporâneo europeus e
latino americanos) como uma das bases para a experiência técnica com o instrumento;
- Explorar a sonoridade da flauta doce através de experimentação (corpo físico do
instrumento e físico do músico) dos espaços tonal e atonal e da multiplicidade de efeitos
sonoros;
- Trabalhar repertório da tradição oral brasileira e de demais tradições, sua adaptação e
arranjo para a flauta doce como material didático para ser utilizado pelo futuro professor de
musicalização;
- Ampliar o contato com o instrumento através de percepção auditiva primeira de melodias
da flauta doce (trad. oral e repertório específico do instrumento) e posterior transcrição e
arranjo para o instrumento, gerando maior fluência na leitura da bibliografia para flauta doce;
- Ampliar a fluência em tocar de memória, em transpor e em improvisar.
- Preparar repertório para a participação em recital coletivo.
- Analisar e discutir possibilidades para o ensino da flauta doce em diferentes contextos.
- Conhecer obras para flauta doce de diversos gêneros, estilos e períodos, através de
escutas direcionadas.
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- Pipiruí e caixa de assovio: tocadores de pífanos e caixas nas festas de reinado_Daniel de Lima
Magalhães
- Para Assistir:
Tutoriais_ vídeos_ construção_construtores
DVD『The Recorder Collection of Frans Brüggen』Trailer (Zen-On): https://www.zen-on.co.jp/world/record...
https://www.youtube.com/watch?v=0hFXwgWMiRQ
CONSTRUÇÃO:
Tutorial_canal Sarah Jeffery:
https://www.youtube.com/watch?v=srXtzUWIjeo&t=106s
https://www.youtube.com/watch?v=srXtzUWIjeo
Choosing a PLASTIC recorder! | Team Recorder (Sarah Jeffery)
https://www.youtube.com/watch?v=ofSYOBn2HWc
https://www.thomann.de/nl/yamaha_yrs3...
https://www.thomann.de/nl/yamaha_yra_...
http://www.earlymusicshop.com/product...
https://www.thomann.de/nl/aulos_503b_...
https://www.thomann.de/nl/mollenhauer...
https://www.thomann.de/nl/thomann_trs...
https://www.thomann.de/nl/yamaha_yrs2...
https://www.thomann.de/nl/nuvo_sopran...
https://www.youtube.com/watch?v=TNDmZ7CyEQ8
https://earlymusicshop.com https://sarahjeffery.com/Online-Course https://mailchi.mp/0d849f2fb5c7/100k
recorder.myshopify.com/ https://open.spotify.com/artist/3wL36...
Li Virghi_cópia: Jean Jaques Rippert_ interpretação Walter van Hauwe
https://www.facebook.com/livirghirecorders/videos/419609312581613
http://www.livirghi.com/price-list-2/
Monika Musch
https://www.monikamusch.com/
Adriana Breukink
https://www.adrianabreukink.com/
Adrian Brown
http://www.adrianbrown.org
Philippe Bolton
http://www.flute-a-bec.com/
JORGE ISAAC:
https://www.youtube.com/watch?v=Uh67UoIlFwE
SOBRE VON HUENE (Daniël Brüggen's film ):
https://www.youtube.com/watch?v=2MKJnRGn4gw
Construção – ateliê von Huene:
https://www.youtube.com/watch?v=lxzO5Kvo7gk
Giacomo Flautaio: Denner
https://www.youtube.com/watch?v=vaf1BspGXE8
Giacomo Flautaio:
https://www.youtube.com/watch?v=vaf1BspGXE8
https://www.youtube.com/watch?v=VgiPNGz9UEk
https://www.youtube.com/watch?v=VgiPNGz9UEk
Fabricantes em série:
Yamaha:
https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/recorder/
Moeck:
https://www.moeck.com/en/recorders/
Mollenhauer:
https://www.youtube.com/watch?v=uvtjUjngL9c
https://www.youtube.com/watch?v=fkxn1H9hFM4
https://www.youtube.com/watch?v=fkxn1H9hFM4&t=34s
Küng:
https://www.youtube.com/watch?v=lQR_2Gni8-k
Denner:
https://www.youtube.com/watch?v=vaf1BspGXE8
Kunath_Paetzold recorders:
https://www.kunath.com/
construção de flautas de bambu:
https://www.youtube.com/watch?v=zlttALMwr7k
Construção flautas escolares – AAFAB – Entrevista por Sarah Jeffery
https://www.youtube.com/watch?v=srXtzUWIjeo
www.aafab.nl
Construção –Prescott
https://www.youtube.com/watch?v=ux3BJ6__KEs

https://team-
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SEMANA DATA
ATIVIDADES
1
19/05
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
2
23/05
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
3
02/06
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
4
09/06
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
5
16/06
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
6
23/06
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
7
30/06
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
8
07/07
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
9
14/07
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
10
21/07
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
11
28/07
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
12
04/08
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
13
11/08
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
14
18/08
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
15
25/08
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
16
25/08
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
reposição
17
25/08
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
reposição
18
25/08
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
reposição
EXAME
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6GFLAU3
Código disciplina

GRUPOS MUSICAIS FLAUTA DOCE 3
Nome da disciplina

Curso

LICENCIATURA EM MÚSICA

Professor (a)

VALERIA MARIA FUSER
BITTAR

Contato: 48
991566957

Fase 3
Turma
Eletiva
Moodle e/ ou Zoom
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a): Assíncronas
36
(h/a)

Nº Vagas 15

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial): 36

QUARTA-FEIRA – 15:30 – 17:10
Não há. Entretanto, por ser uma disciplina de ordem
essencialmente prática, para seu melhor aproveitamento,
intencionando a formação d@s alun@s, recomenda-se
que as/os discentes possam garantir sua presença em
75% das aulas (aulas são 100% síncronas remotas ao
longo do período da pandemia. Solicitação de gravação,
somente mediante mediante justificativa escrita).
Livre
alun@s: celular/computador/instrumento musical/rede e
cabo internet

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Estudos para desenvolver a técnica das flautas em dó e em fá. Aspectos de seleção,
organização e preparação de repertório em grupos. A flauta doce como recurso didático.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. Conteúdo Programático:
- Exposição do repertório original da flauta doce (soprano (dó), contralto (fá) e tenor (dó));
repertórico tradicional popular das flautas longitudinais brasileiras MG, BA, AL, PE e das
flautas indígenas brasileiras; exploração das necessidades técnicas para performance do
programa apresentado; respiração, digitação, articulação da língua.
- Reconhecimento e prática de transposição e claves distintas.
- Trabalhar o repertório original da flauta doce soprano, contralto e tenor (histórico e
contemporâneo / solo e em conjunto) como uma das bases para a experiência técnica com o
instrumento. Duos e trios do Renascimento e do Barroco europeus; per. medieval.
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2. Objetivos Gerais:
Trabalhar a técnica da flauta doce a partir do reconhecimento da construção do instrumento,
seus aspectos acústicos/organológicos que aliam-se às necessidades técnicas do
instrumento, à percepção física do flautista e ao repertório original da flauta doce (soprano
(dó), contralto (fá) e tenor (dó)), visando a ampliação do potencial artístico/musical do aluno
através da performance da flauta doce. Reconhecimento e prática de transposição e claves
distintas. Primeiras experiências com a flauta doce baixo no repertório histórico de conjunto.
3. Objetivos Específicos:
- Traçar a história da flauta doce/flauta longitudinal de bloco tradicional (flautas brasileiras
tradicionais de MG, BA AL e indígenas), através da prática de seu repertório original
específico e de seus aspectos organológicos/acústicos e técnicos;
- Perceber, através da construção e da pesquisa acústica do instrumento, o "corpo da flauta
doce"; as diferenças de tessituras entre as flautas em dó e em fá.
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- Explorar a sonoridade da flauta doce através de experimentação (corpo físico do
instrumento e físico do músico) dos espaços tonal e atonal e da multiplicidade de efeitos
sonoros;
- Educação somática em flauta doce e aprofundamento de primeiros princípios técnicocorporais da flauta doce, tais como:
a.
fluxo respiratório: percepção corporal da ossatura e da musculatura envolvidas na
inspiração e na expiração. Regiões: períneo, baixo abdome, tórax, cintura escapular,
clavículas, pescoço, cavidade bucal, língua, crânio, coluna vertebral, bacia.
- b.
articulação e não articulação da língua: consoantes surdas (T / K / R) e sonoras (D/
G) empregadas na flauta doce; reconhecimento de articulação em tratados históricos do
instrumento (p.ex.: J.M. Hotteterre, J.J. Quantz, Ganassi). A articulação da língua no
repertório histórico, no repertório de tradição oral (adaptação ao instrumento) e no repertório
de música contemporânea para flauta doce.
- c.
digitação: percepção da recepção do instrumento pelo corpo; o tronco em seus
múltiplos vetores; o tronco em relação à base; peso do crânio; articulação: cervical, torácica
e lombar; bacia; membros superiores articulação: dedos, punhos, cotovelos,
úmero/escapular.
Digitação básica para flauta doce. Reconhecimento de digitações em tratados antigos e
métodos atuais.
- Repertório específico para flauta doce para terceira fase:
Histórico: Idade Média (cânones, danças, ductias); Cânones sécs.: XVI e XVII.
- Renascimento: danças e música instrumental, em geral, em duo e trio (flautas soprano e
contralto); p. ex.: Villancicos e Villancetes ibéricos, Danças de Attaingnant, M. Praetorius, Th.
Susato, Th. Arbeau, C. Gervaise, dentre outros. Se for possível acrescentar flauta tenor e
flauta baixo.
- Barroco: série de duetos ingleses originais para flauta doce contralto; danças francesas Ph.
Chédeville. Ornamentação (trillo/cadences)
- Contemporâneo: Kodály, B. Bartók (adaptação Mikrokosmos e For Children), P. Hindemith;
Ernst Mahle; B. Britten, H. U. Staeps, dentre outros.
- Prática solo e em conjunto de flauta doce;
- construção de repertório para apresentação/gravação;
- REPOSIÇÃO de feriados
- Ensaios extras de repertório com instrumentação mista; com coral, cravo e demais
instrumentos, somente de maneira remota, ao longo do afastamento social durante a
pandemia.
- Apresentação como avaliação (solo e em conjunto) em formato de gravação áudio visual, a
ser transmitida através de Canais de YouTube DMU e CEART.
- BANCO DE PARTITURAS:
https://drive.google.com/open?id=0B7B3PRU4kMFpdmEwY1c5Q2M0UEU
- WEBSITE: https://flautadoceudesc.wixsite.com/extensao
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO e PESO
- Apresentação em grupo e/ou individual: No final do semestre o aluno deverá tocar com
fluência o repertório mínimo proposto no programa (que os alunos recebem no início do
semestre), e também peças extras escolhidas pelo aluno e/ou grupo). Com a possibilidade
de apresentação pública (remota ou presencial, se houver segurança sanitária). No caso de
apresentação online, os alunos e alunas deverão gravar e editar (áudio-visuais) de duetos,
trios ou quartetos, que serão publicados nos canais de YouTube do DMU e do CEART: 50%
- Avaliação individual: Processo de aprendizagem/ frequência em aula, ou seja: faltas
justificadas/envolvimento em sala de aula, demonstrados durante o semestre. - Avaliação de
Trabalhos, Tarefas: Atribuição de nota pelo envolvimento nas atividades. 50%
Bibliografia virtual:
PDF’s:
- bandas cabaçais_BrunoDelNeriBatistaMenegatti
- Pipiruí e caixa de assovio: tocadores de pífanos e caixas nas festas de reinado_Daniel de Lima
Magalhães
- Para Assistir:
Tutoriais_ vídeos_ construção_construtores
DVD『The Recorder Collection of Frans Brüggen』Trailer (Zen-On): https://www.zen-on.co.jp/world/record...
https://www.youtube.com/watch?v=0hFXwgWMiRQ
CONSTRUÇÃO:
Tutorial_canal Sarah Jeffery:
https://www.youtube.com/watch?v=srXtzUWIjeo&t=106s
https://www.youtube.com/watch?v=srXtzUWIjeo
Choosing a PLASTIC recorder! | Team Recorder (Sarah Jeffery)
https://www.youtube.com/watch?v=ofSYOBn2HWc
https://www.thomann.de/nl/yamaha_yrs3...
https://www.thomann.de/nl/yamaha_yra_...
http://www.earlymusicshop.com/product...
https://www.thomann.de/nl/aulos_503b_...
https://www.thomann.de/nl/mollenhauer...
https://www.thomann.de/nl/thomann_trs...
https://www.thomann.de/nl/yamaha_yrs2...
https://www.thomann.de/nl/nuvo_sopran...
https://www.youtube.com/watch?v=TNDmZ7CyEQ8
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- Trabalhar o "corpo do performador" que fará soar o "corpo da flauta doce", a partir da
percepção de sua própria ossatura, de seus vetores ósseos, de todo seu complexo muscular
e de seus movimentos, bem como da respiração, como ferramentas para o embasamento da
técnica da flauta doce;
- Trabalhar o repertório original da flauta doce soprano, contralto e tenor (tradicional popular
e indígena brasileiro, histórico e contemporâneo) como uma das bases para a experiência
técnica com o instrumento;
- Explorar a sonoridade da flauta doce através de experimentação (corpo físico do
instrumento e físico do músico) dos espaços tonal e atonal e da multiplicidade de efeitos
sonoros;
- Trabalhar repertório da tradição oral brasileira e de demais tradições, sua adaptação e
arranjo para a flauta doce como material didático para ser utilizado pelo futuro professor de
musicalização;
Procedimentos e critérios de Avaliação
A avaliação analisa todo o processo do aluno no decorrer do semestre, de forma contínua,
considerando seu envolvimento progressivo para com o instrumento através da performance
do repertório proposto, tanto individualmente quanto na prática de conjunto.
No decorrer do semestre também são realizadas pequenas apresentações informais para os
colegas, em pequenos grupos, as quais são consideradas no processo avaliativo.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
19/05
2
23/05
3
02/06
4
09/06
5
16/06
6
23/06
7
30/06
8
07/07
9
14/07
10
21/07
11
28/07
12
04/08
13
11/08
14
18/08

ATIVIDADES
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3

https://team-

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código ZS735HW9.

https://earlymusicshop.com https://sarahjeffery.com/Online-Course https://mailchi.mp/0d849f2fb5c7/100k
recorder.myshopify.com/ https://open.spotify.com/artist/3wL36...
Li Virghi_cópia: Jean Jaques Rippert_ interpretação Walter van Hauwe
https://www.facebook.com/livirghirecorders/videos/419609312581613
http://www.livirghi.com/price-list-2/
Monika Musch
https://www.monikamusch.com/
Adriana Breukink
https://www.adrianabreukink.com/
Adrian Brown
http://www.adrianbrown.org
Philippe Bolton
http://www.flute-a-bec.com/
JORGE ISAAC:
https://www.youtube.com/watch?v=Uh67UoIlFwE
SOBRE VON HUENE (Daniël Brüggen's film ):
https://www.youtube.com/watch?v=2MKJnRGn4gw
Construção – ateliê von Huene:
https://www.youtube.com/watch?v=lxzO5Kvo7gk
Giacomo Flautaio: Denner
https://www.youtube.com/watch?v=vaf1BspGXE8
Giacomo Flautaio:
https://www.youtube.com/watch?v=vaf1BspGXE8
https://www.youtube.com/watch?v=VgiPNGz9UEk
https://www.youtube.com/watch?v=VgiPNGz9UEk
Fabricantes em série:
Yamaha:
https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/recorder/
Moeck:
https://www.moeck.com/en/recorders/
Mollenhauer:
https://www.youtube.com/watch?v=uvtjUjngL9c
https://www.youtube.com/watch?v=fkxn1H9hFM4
https://www.youtube.com/watch?v=fkxn1H9hFM4&t=34s
Küng:
https://www.youtube.com/watch?v=lQR_2Gni8-k
Denner:
https://www.youtube.com/watch?v=vaf1BspGXE8
Kunath_Paetzold recorders:
https://www.kunath.com/
construção de flautas de bambu:
https://www.youtube.com/watch?v=zlttALMwr7k
Construção flautas escolares – AAFAB – Entrevista por Sarah Jeffery
https://www.youtube.com/watch?v=srXtzUWIjeo
www.aafab.nl
Construção –Prescott
https://www.youtube.com/watch?v=ux3BJ6__KEs
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15
16

17

18

Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3

Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3

Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código ZS735HW9.
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6GFLAU5
Código disciplina

GRUPOS MUSICAIS FLAUTA DOCE 5
Nome da disciplina

Curso

LICENCIATURA EM MÚSICA

Professor (a)

VALERIA MARIA FUSER
BITTAR

Contato: 48
991566957

Fase 5
Turma
Eletiva
Moodle e/ ou Zoom
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a): Assíncronas
36
(h/a)

Nº Vagas 15

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial): 36

QUARTA-FEIRA – 15:30 – 17:10
Não há. Entretanto, por ser uma disciplina de ordem
essencialmente prática, para seu melhor aproveitamento,
intencionando a formação d@s alun@s, recomenda-se
que as/os discentes possam garantir sua presença em
75% das aulas (aulas são 100% síncronas remotas ao
longo do período da pandemia. Solicitação de gravação,
somente mediante mediante justificativa escrita).
Livre
alun@s: celular/computador/instrumento musical/rede e
cabo internet

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Revisão dos conceitos técnicos da execução instrumental na flauta doce, vistos nas fases
anteriores. Aplicação destes conceitos em repertório selecionado (solo ou em grupo). A
flauta doce e a educação musical.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. Conteúdo Programático:
- Percepção física como embasamento para a técnica da flauta doce. Escuta do Corpo e
Técnica Klauss Vianna como fundamento para a percepção e a investigação técnica.
- Enfocar especificidades da linguagem de cada período musical, e regiões onde encantramse mecânicas semelhantes de flautas longitudinais de bloco, tais como: ornamentação,
sistemas de afinação, improvisação, articulações;
- Explorar a sonoridade da flauta doce através de experimentação (corpo físico do
instrumento e físico do músico) dos espaços tonal e atonal e da multiplicidade de efeitos
sonoros;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 5VER492X.
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2. Objetivos Gerais:
Trabalhar a técnica da flauta doce a partir do reconhecimento da construção do instrumento,
seus aspectos acústicos/organológicos que aliam-se às necessidades técnicas do
instrumento, à percepção física do flautista e ao repertório original da flauta doce (soprano,
contralto, tenor e baixo), visando a ampliação e o aprofundamento do potencial
artístico/musical do aluno através da performance da flauta doce, assim como conhecimento
e experiência técnico-musicais para atuação em sala de aula, como futuros professores de
música de nível escolar.
3. Objetivos Específicos:
- Traçar a história da flauta doce/flauta longitudinal de bloco tradicional (flautas brasileiras
tradicionais de MG, BA AL e indígenas), através da prática de seu repertório original
específico e de seus aspectos organológicos/acústicos e técnicos;
- Perceber, através da construção e da pesquisa acústica do instrumento, o "corpo da flauta
doce"; as diferenças de tessituras entre as flautas em dó e em fá.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 5VER492X.

- Trabalhar o "corpo do performador" que fará soar o "corpo da flauta doce", a partir da
percepção de sua própria ossatura, de seus vetores ósseos, de todo seu complexo muscular
e de seus movimentos, bem como da respiração, como ferramentas para o embasamento da
técnica da flauta doce;
- Reconhecimento e estudo de Tratados históricos e Métodos contemporâneos para flauta
doce, p. ex.: J. M. Hotteterre, J. J. Quantz, Michael Vetter, Walter van Hauwe, Kees Boeke.
- Ornamentação para flauta doce geral e específicas por culturas e períodos históricos.
- Sonatas 1 ou 2 flautas com baixo contínuo ou em dueto:
Daniel Purcell; Loeillet de Gant; Pepusch; B. Marcelo; G. Ph. Telemann; A. Corelli, etc.
- Música contemporânea para conjunto de flauta doce, como p. ex.: B. Britten, Staeps,
Kazimierz Serocki, Ryohei Hirose.
- repertório solo para flauta doce, a partir de Diminuições e variaçoes: J. van Eyck, Divisions
upon a Ground.
- Trabalho com demais instrumentos, dentro das possibilidades apresentadas no
distanciamento social (remoto). P. Ex.: cravo, violoncelo, violino, violão.
- Música para conjunto de flautas doces (duos, trios, quartetos, quintetos):
1) Danças da Renascença: Th. Susato; P. Attaignant; M. Praetorious, Phalèse, C. Gervaise.
-Música para flauta doce e baixo contínuo: Sonatas e Trio-sonatas (Benedetto Marcello; G.
Ph. Telemann)
- Música para conjunto de flautas doces (duos, trios, quartetos, quintetos):
1) Glogauer Liederbuch 2) Gaitas e Taquaras (bandas cabaçais, p. ex.)
- Música para conjunto de flautas doces (duos, trios):
1) Bicínias e Tricínias: O. Lassus; Rhau Buch; 2) Gaitas e Taquaras (bandas cabaçais, p.
ex.)
- REPOSIÇÃO de feriados
- BANCO DE PARTITURAS:
https://drive.google.com/open?id=0B7B3PRU4kMFpdmEwY1c5Q2M0UEU
- WEBSITE: https://flautadoceudesc.wixsite.com/extensao
- Apresentação como avaliação (gravação de áudio visual - música de conjunto), transmitida
através de Canais do YouTube.
- REPOSIÇÃO de feriados
- Ensaios extras de repertório com instrumentação mista; com coral, cravo e demais
instrumentos, somente de maneira remota, ao longo do afastamento social durante a
pandemia.
- Apresentação como avaliação (solo e em conjunto) em formato de gravação áudio visual, a
ser transmitida através de Canais de YouTube DMU e CEART.
- BANCO DE PARTITURAS:
https://drive.google.com/open?id=0B7B3PRU4kMFpdmEwY1c5Q2M0UEU
- WEBSITE: https://flautadoceudesc.wixsite.com/extensao
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO e PESO
- Apresentação em grupo e/ou individual: No final do semestre o aluno deverá tocar com
fluência o repertório mínimo proposto no programa (que os alunos recebem no início do
semestre), e também peças extras escolhidas pelo aluno e/ou grupo). Com a possibilidade
de apresentação pública (remota ou presencial, se houver segurança sanitária). No caso de
apresentação online, os alunos e alunas deverão gravar e editar (áudio-visuais) de duetos,
trios ou quartetos, que serão publicados nos canais de YouTube do DMU e do CEART: 50%
- Avaliação individual: Processo de aprendizagem/ frequência em aula, ou seja: faltas
justificadas/envolvimento em sala de aula, demonstrados durante o semestre. - Avaliação de
Trabalhos, Tarefas: Atribuição de nota pelo envolvimento nas atividades. 50%
Bibliografia virtual:
PDF’s:
- bandas cabaçais_BrunoDelNeriBatistaMenegatti
- Pipiruí e caixa de assovio: tocadores de pífanos e caixas nas festas de reinado_Daniel de Lima
Magalhães
- Para Assistir:
Tutoriais_ vídeos_ construção_construtores
DVD『The Recorder Collection of Frans Brüggen』Trailer (Zen-On): https://www.zen-on.co.jp/world/record...
https://www.youtube.com/watch?v=0hFXwgWMiRQ
CONSTRUÇÃO:
Tutorial_canal Sarah Jeffery:
https://www.youtube.com/watch?v=srXtzUWIjeo&t=106s
https://www.youtube.com/watch?v=srXtzUWIjeo

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 5VER492X.

- Pesquisar e reconhecer diversos programas de ensino da flauta doce - nível escolar e de
licenciatura em música.
- Traçar a história da flauta doce através da prática de seu repertório original específico e de
seus aspectos organológicos/acústicos e técnicos;
- Perceber, através da construção e da pesquisa acústica do instrumento, o "corpo da flauta
doce";
- Trabalhar o "corpo do performador" que fará soar o "corpo da flauta doce", a partir da
percepção de sua própria ossatura, de seus vetores ósseos, de todo seu complexo muscular
e de seus movimentos, bem como da respiração, como ferramentas para o embasamento da
técnica da flauta doce;
- Trabalhar o repertório original da flauta doce soprano, contralto, tenor e baixo (histórico e
contemporâneo) como uma das bases para a experiência técnica com o instrumento;
- Enfocar especificidades da linguagem de cada período musical, tais como: ornamentação,
sistemas de afinação, improvisação, articulações;
- Explorar a sonoridade da flauta doce através de experimentação (corpo físico do
instrumento e físico do músico) dos espaços tonal e atonal e da multiplicidade de efeitos
sonoros;
- Trabalhar repertório da tradição oral brasileira e de demais tradições, sua adaptação e
arranjo para a flauta doce como material didático / performático para ser utilizado pelo futuro
professor de musicalização;
- Pesquisar e reconhecer diversos programas de ensino da flauta doce nas comunidades
tradicionais no Brasil e também no mundo.
Procedimentos e critérios de Avaliação
A avaliação analisa todo o processo do aluno no decorrer do semestre, de forma contínua,
considerando seu envolvimento progressivo para com o instrumento através da performance
do repertório proposto, tanto individualmente quanto na prática de conjunto.
No decorrer do semestre também são realizadas pequenas apresentações informais para os
colegas, em pequenos grupos, as quais são consideradas no processo avaliativo.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
19/05
2
23/05
3
02/06
4
09/06
5
16/06
6
23/06
7
30/06

ATIVIDADES
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU5
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU5
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU5
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU5
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU5
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU5
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU5

https://team-
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Choosing a PLASTIC recorder! | Team Recorder (Sarah Jeffery)
https://www.youtube.com/watch?v=ofSYOBn2HWc
https://www.thomann.de/nl/yamaha_yrs3...
https://www.thomann.de/nl/yamaha_yra_...
http://www.earlymusicshop.com/product...
https://www.thomann.de/nl/aulos_503b_...
https://www.thomann.de/nl/mollenhauer...
https://www.thomann.de/nl/thomann_trs...
https://www.thomann.de/nl/yamaha_yrs2...
https://www.thomann.de/nl/nuvo_sopran...
https://www.youtube.com/watch?v=TNDmZ7CyEQ8
https://earlymusicshop.com https://sarahjeffery.com/Online-Course https://mailchi.mp/0d849f2fb5c7/100k
recorder.myshopify.com/ https://open.spotify.com/artist/3wL36...
Li Virghi_cópia: Jean Jaques Rippert_ interpretação Walter van Hauwe
https://www.facebook.com/livirghirecorders/videos/419609312581613
http://www.livirghi.com/price-list-2/
Monika Musch
https://www.monikamusch.com/
Adriana Breukink
https://www.adrianabreukink.com/
Adrian Brown
http://www.adrianbrown.org
Philippe Bolton
http://www.flute-a-bec.com/
JORGE ISAAC:
https://www.youtube.com/watch?v=Uh67UoIlFwE
SOBRE VON HUENE (Daniël Brüggen's film ):
https://www.youtube.com/watch?v=2MKJnRGn4gw
Construção – ateliê von Huene:
https://www.youtube.com/watch?v=lxzO5Kvo7gk
Giacomo Flautaio: Denner
https://www.youtube.com/watch?v=vaf1BspGXE8
Giacomo Flautaio:
https://www.youtube.com/watch?v=vaf1BspGXE8
https://www.youtube.com/watch?v=VgiPNGz9UEk
https://www.youtube.com/watch?v=VgiPNGz9UEk
Fabricantes em série:
Yamaha:
https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/recorder/
Moeck:
https://www.moeck.com/en/recorders/
Mollenhauer:
https://www.youtube.com/watch?v=uvtjUjngL9c
https://www.youtube.com/watch?v=fkxn1H9hFM4
https://www.youtube.com/watch?v=fkxn1H9hFM4&t=34s
Küng:
https://www.youtube.com/watch?v=lQR_2Gni8-k
Denner:
https://www.youtube.com/watch?v=vaf1BspGXE8
Kunath_Paetzold recorders:
https://www.kunath.com/
construção de flautas de bambu:
https://www.youtube.com/watch?v=zlttALMwr7k
Construção flautas escolares – AAFAB – Entrevista por Sarah Jeffery
https://www.youtube.com/watch?v=srXtzUWIjeo
www.aafab.nl
Construção –Prescott
https://www.youtube.com/watch?v=ux3BJ6__KEs
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Aula síncrona – quarta-feira
Aula síncrona – quarta-feira
Aula síncrona – quarta-feira
Aula síncrona – quarta-feira
Aula síncrona – quarta-feira
Aula síncrona – quarta-feira
Aula síncrona – quarta-feira
Aula síncrona – quarta-feira
Aula síncrona – quarta-feira

- 15:30 – 17:10/6GFLAU5
- 15:30 – 17:10/6GFLAU5
- 15:30 – 17:10/6GFLAU5
- 15:30 – 17:10/6GFLAU5
- 15:30 – 17:10/6GFLAU5
- 15:30 – 17:10/6GFLAU5
- 15:30 – 17:10/6GFLAU5
- 15:30 – 17:10/6GFLAU5
- 15:30 – 17:10/6GFLAU5

Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU5
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU5
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6PCON1A
Código disciplina

PRÁTICA DE CONJUNTO I A
Nome da disciplina

Curso

LICENCIATURA EM MÚSICA

Professor (a)

VALERIA MARIA FUSER
BITTAR
DOUGLAS PEREZ

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase 1
Turma 1 A
Obrigatória
Moodle e/ ou Zoom
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a): Assíncronas
36
(h/a)

Contato: 48
991566957
Contato: 48
991383544
Nº Vagas 15
Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial): 36

SEGUNDA-FEIRA – 15:30 – 17:10
Não há. Entretanto, por ser uma disciplina de ordem
essencialmente prática, para seu melhor aproveitamento,
intencionando a formação d@s alun@s, recomenda-se
que as/os discentes possam garantir sua presença em
75% das aulas (aulas são 100% síncronas remotas ao
longo do período da pandemia. Solicitação de gravação,
somente mediante mediante justificativa escrita).
Livre
alun@s: celular/computador/instrumento musical/cabo
internet

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código P0E4Q0H3.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS

Ementa:
Experiência musical em conjunto, através da execução de gêneros e estilos musicais diversificados.
Problematização da atribuição de sentidos à música. Inserção dos licenciandos no espaço escolar atrav
de apresentação da prática musical realizada na disciplina.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. Conteúdo Programático:
- Apresentação do plano de ensino. Exposição sobre a ementa, objetivos, metodologia, conteúdo e crit
de avaliação desta disciplina, bem como, sobre os vínculos curriculares desta com as demais discipl
Apresentação comentada de uma bibliografia e demais recursos que serão utilizados na disciplina;
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- Pesquisa e elaboração de arranjos de MATRIZES MUSICAIS da trad. oral brasileira, embasada na rec
de Mário de Andrade, compondo um programa musical. Divisão da classe em 2 ou 3 grupos de pesq
arranjo e performance. Investigação de MATRIZES MUSICAIS.
-Material para pesquisa e seleção de repertório:
1929: Danças Dramáticas do Brasil, tomos 1, 2 e 3; Música de feitiçaria no Brasil; As Melodias do Boi e ou
Peças; Os Côcos (org. por Oneyda Alvarenga)
1939: link no youtube de cada um dos 6 CD´s "Missão de Pesquisas Folclóricas (1938)" - Selo SESC
- Escolha de repertório conjuntamente com a escolha da temática que será abordada no repertório escolh
- Apresentação de resultado de pesquisa realizada em grupo, (em forma de seminário "artístico
apresentação/ou áudio visual do final do semestre). Seleção de repertório.
- Pesquisa e reconhecimento de repertório e de instrumentário tradicional brasileiro (flautas indíg
brasileiras; pífanos; rabecas brasileiras; cordas dedilhadas brasileiras), de repertório e instrumen
tradicional de diversas etnias e histórico, p. ex.: cravo, viola da gamba, flautas doce; em diálogo
instrumentário "moderno" em geral. Experimentação elementar destes instrumentos, quando apresent
pelos alunos.
- Estudos de gêneros musicais de diferentes tradições. Gêneros musicais históricos dirigidos
instrumentos apresentados em classe. Prática conjunta dos gêneros estudados.
- Aulas expositivas, análise e audições comentadas de repertório em diversos gêneros musicais; aud
coletiva de repertório a ser selecionado e arranjado.
- Atividades práticas instrumentais e vocais; Exercícios teóricos e práticos, individuais e em grupo;
- Leitura e discussão de textos indicados;
- Elaboração, escrita e leitura de composições e arranjos (coletivamente e/ou individualmente); Arra
elaborados coletivamente/individualmente pelos alunos, onde serão considerados: instrumenta
intersecções entre texto e música, "dramaturgia" do texto musical. Espaços sonoros tonal, modal, aton
rítmico. Escrita em grade e partes individuais.
- Entrega de trabalhos ao longo do semestre:
1. uma anamnese de sua vida musical; suas memórias e seus desejos pessoais relacionados à música.
2. Resenha digitada, seguindo as regras da ABNT sobre a aula-vídeo do Prof. José Miguel Wisnik, "Már
Andrade e a construção da cultura brasileira". https://www.youtube.com/watch?v=mnJ7yVd7nYA
livros a serem pesquisados para a seleção de repertório, fornecidos pela Professora:
1929:
- Danças Dramáticas do Brasil, tomos 1, 2 e 3
- Música de feitiçaria no Brasil
- As Melodias do Boi e outras Peças
- Os Côcos (org. por Oneyda Alvarenga)
1939:
- link no youtube de cada um dos 6 CD´s "Missão de Pesquisas Folclóricas (1938)" - Selo SESC
segue o link sobre Pernambuco (disco 2): https://www.youtube.com/watch?v=B7oR88ykFgo
Para aprofundamento, sugestão de leitura: link de matéria sobre a Missão de Pesquisas Folclóricas de 1
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/3578_MEMORIA+DO+BRASIL
- Execuções e Avaliações de arranjos; exercícios em grupos instrumentais e vocais (ensaios);
- Gravação dos arranjos (áudio e vídeo), edição e mixagem com o auxílio da monitoria;
No caso de distanciamento social, no final do semestre a Apresentação será a Publicação do áudio-v
em Canal de YouTube (DMU, CEART), como composição da nota final. Caso haja o retorno presencia
condições de segurança sanitária, a apresentação será também pública.
- Reposição de feriado e de faltas (Oficinas de Ensaios)

2. Objetivos Gerais:
Contextualizar e conscientizar historicamente a situação presente do músico/intérprete no fazer mu
individual e em coletividade. Para tal parte-se do reconhecimento da performance musical e das estrut
formadoras do músico atuante e didata e do repertório musical - em seus aspectos históricos, e sócio-cult
e da investigação dos diversos momentos históricos do músico/intérprete e do repertório realizado. Apre
a investigar repertório, selecionar visando a viabilização da performance coletiva.
3. Objetivos Específicos:
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- Contactar o músico com diversos períodos e gêneros musicais: estruturas modais ou tonais ou ato
forma; a performance historicamente orientada; possibilidades de instrumentação; possibilidades de arra
contextualização histórico-social do repertório escolhido;
- Pesquisar repertório musical, tanto da tradição erudita como da tradição popular (oral e industrializad
partir de suas origens e seus posteriores desdobramentos ao longo da história;
- Pesquisar instrumentário pertencente às tradições musicais pesquisadas e selecionadas;
- Enfocar especificidades técnicas da linguagem de cada período e gênero musical trabalhado;
- Transcrição e arranjos para os instrumentos/vozes dos inscritos na classe;
- Montar um programa musical (2 a 4 músicas) visando apresentações no final do semestre, cujo reper
exponha as intersecções entre as obras, a partir de suas matrizes e origens, criando-se um "roteiro mus
- Realizar arranjos coletivamente e também individualmente (dentro das possibilidades apresentadas);
- Promover diálogo entre as diferentes artes na elaboração dos arranjos. Por exemplo: Música-Litera
Música-Teatro.
- Construir espaço para discussão sobre didática musical; prática musical solista, prática musical coletiv
elaboração de arranjos musicais para a sala de aula de nível escolar.
- Ampliar a percepção auditiva para o espaço sonoro constitutivo do repertório selecionado; p. ex: m
tonal, atonal;
- Ampliar a percepção auditiva para o espaço sonoro constitutivo do repertório selecionado; p. ex: estrut
rítmicas;
- Pesquisar repertório com bases nas MISSÕES DE PESQUISAS FOLCLÓRICAS - MARIO DE ANDR
1928/29 e 1938, e na Primeira Viagem Etnográfica de 1928-29, ampliando a investigação para pesqu
atuais em etnomusicologia. Mário de Andrade: "Danças Dramáticas do Brasil , Tomos: 1, 2, 3 (ver bibliogra
"Música de Feitiçaria no Brasil", "As Melodias do Boi e outras Peças", "Os Côcos".

Procedimentos e critérios de Avaliação
A avaliação analisa todo o processo do aluno no decorrer do semestre, de forma contínua, considerando
envolvimento progressivo para com o instrumento através da performance do repertório proposto, t
individualmente quanto na prática de conjunto.
No decorrer do semestre também são realizadas pequenas apresentações informais para os colegas
pequenos grupos, as quais são consideradas no processo avaliativo. No processo avaliativo s
considerados a participação e a presença em sala de aula, bem como as atividades extra, criação de gr
de ENSAIO e participação (remotamente ou não), entrega de resenha para estrutura de seminário que
apresentado em grupo na apresentação (concerto/áudio visual) de final do semestre. Entrega de propo
de transcrições e/ou arranjos com data estipulada pela professora.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO e PESO
- Apresentação em grupo: No final do semestre os alunos deverão tocar com fluência o repertório mí
proposto no programa (que é proposto pelo professor, discutido e pesquisado em classe entre alun
professor no início do semestre). Apresentação Pública, apresentação do programa selecionado e arran
como avaliação do final do semestre (com possibilidade de apresentação remota através de gravaç
edição de áudio visual). Peso: 50%
- Avaliação individual: Processo de aprendizagem/ frequência (síncrona) em aula /envolvimento; cumprim
e entrega em data estipulada pela professora das tarefas de transcrição, arranjo e (individual e coletiv
grupos)- Peso: 50%

Bibliografia virtual
- PDF: Mário de Andrade_Danças Dramáticas do Brasil_Tomo III
- "Mário de Andrade e a construção da cultura brasileira". https://www.youtube.com/watch?v=mnJ7yVd7
- link no youtube de cada um dos 6 CD´s "Missão de Pesquisas Folclóricas (1938)" - Selo SESC
p. ex.: link sobre Pernambuco (disco 2): https://www.youtube.com/watch?v=B7oR88ykFgo
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Folclóricas

- Mario de Andrade: o Turista Aprendiz:
http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/O_turista_aprendiz.pdf
Carlos Sandroni (UFPE):
Missão de Pesquisas Folclóricas: Música Tradicional do Norte e Nordeste, 1938
file:///C:/Users/user/Downloads/34607-Texto%20do%20artigo-40559-1-10-20120722.pdf
O acervo da Missão de Pesquisas Folclóricas, 1938 (Carlos Sandroni Universidade Federal de
Pernambuco)
http://seer.unirio.br/index.php/revistadebates/article/viewFile/3863/3421
Memória da Missão de Pesquisas Folclóricas em Tacaratu.avi
https://www.youtube.com/watch?v=mQa1o5-UDbo
Carlos Sandroni sobre Mário de Andrade | CPF Sesc
https://www.youtube.com/watch?v=T3vGvl3gk5c&t=595s
Sandroni_Sonora Brasil – OS CÔCOS
https://www.youtube.com/watch?v=QEk4P5sWetw
https://www.youtube.com/watch?v=CJ8tJznqUO0
> https://www.youtube.com/watch?v=45JM7ESfxUA Gismonti sobre Mário
Mário – Viagem de 1928:
Côcos (Chico Antônio):
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=-Evo1q9OY8U (documentário)
https://www.youtube.com/watch?v=CWboJcSSr_A (Chico Antônio – Disco
Mestre Ambrósio_ô Usina

https://www.youtube.com/watch?v=kidto3zN0Kc
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link
de
matéria
sobre
a
Missão
de
Pesquisas
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/3578_MEMORIA+DO+BRASIL

1

Missão de Pesquisas Folclóricas de Mário de Andrade (1938)
https://www.youtube.com/watch?v=JEQ0NzpvIpE
https://www.youtube.com/watch?v=JEQ0NzpvIpE
Missão de Pesquisas Folclóricas 1938
Côco - Dança
https://www.youtube.com/watch?v=1UV0FrZ3Kf4
Samba de Côco – CD Responde a Roda outra Vez (CD da Missão de 38 – Carlos Sandroni)
https://www.youtube.com/watch?v=hSCnerRi_7I&list=PLaIwU7JZ2BkpvOfJ8XkH0qLSxISVKGOPS&inde
Teses Álvaro Carlini:
file:///C:/Users/user/Downloads/Doutorado_Alvaro_Carlini_-_Historia_USP%20(1).pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/Cante_la_que_gravam_ca_Mario_de_Andrade.pdf
MACUNAÍMA:
https://www.editorapeiropolis.com.br/wp-content/uploads/2018/05/MACUNAIMA_professor.pdf

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
17/05
2
24/05
3
31/05
4
07/06

ATIVIDADES
Aula síncrona - Segunda-feira - 15:30 – 17:10/6PCON 1A
Aula síncrona - Segunda-feira - 15:30 – 17:10/6PCON 1A
Aula síncrona - Segunda-feira - 15:30 – 17:10/6PCON 1A
Aula síncrona - Segunda-feira - 15:30 – 17:10/6PCON 1A
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18
EXAME

14/06
21/06
28/06
05/07
12/07
19/07
26/07
02/08
09/08
16/08
23/08
30/08
30/09
reposição
30/09
reposição

Aula síncrona - Segunda-feira
Aula síncrona - Segunda-feira
Aula síncrona - Segunda-feira
Aula síncrona - Segunda-feira
Aula síncrona - Segunda-feira
Aula síncrona - Segunda-feira
Aula síncrona - Segunda-feira
Aula síncrona - Segunda-feira
Aula síncrona - Segunda-feira
Aula síncrona - Segunda-feira
Aula síncrona - Segunda-feira
Aula síncrona - Segunda-feira
Aula síncrona - Segunda-feira

- 15:30 – 17:10/6PCON 1A
- 15:30 – 17:10/6PCON 1A
- 15:30 – 17:10/6PCON 1A
- 15:30 – 17:10/6PCON 1A
- 15:30 – 17:10/6PCON 1A
- 15:30 – 17:10/6PCON 1A
- 15:30 – 17:10/6PCON 1A
- 15:30 – 17:10/6PCON 1A
- 15:30 – 17:10/6PCON 1A
- 15:30 – 17:10/6PCON 1A
- 15:30 – 17:10/6PCON 1A
- 15:30 – 17:10/6PCON 1A
- 15:30 – 17:10/6PCON 1A

Aula síncrona - Segunda-feira - 15:30 – 17:10/6PCON 1A
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6PCON1B
Código disciplina

PRÁTICA DE CONJUNTO I B
Nome da disciplina

Curso

LICENCIATURA EM MÚSICA

Professor (a)

VALERIA MARIA FUSER
BITTAR
DOUGLAS PEREZ

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase 1
Turma 1 B
Obrigatória
Moodle e/ ou Zoom
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a): Assíncronas
36
(h/a)

Contato: 48
991566957
Contato: 48
991383544
Nº Vagas 15
Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial): 36

TERÇA-FEIRA – 10:20 – 12:00
Não há. Entretanto, por ser uma disciplina de ordem
essencialmente prática, para seu melhor aproveitamento,
intencionando a formação d@s alun@s, recomenda-se
que as/os discentes possam garantir sua presença em
75% das aulas (aulas são 100% síncronas remotas ao
longo do período da pandemia. Solicitação de gravação,
somente mediante mediante justificativa escrita).
Livre
alun@s: celular/computador/instrumento musical/rede e
cabo internet

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS

Ementa:
Experiência musical em conjunto, através da execução de gêneros e estilos musicais diversificados.
Problematização da atribuição de sentidos à música. Inserção dos licenciandos no espaço escolar atrav
de apresentação da prática musical realizada na disciplina.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. Conteúdo Programático:
- Apresentação do plano de ensino. Exposição sobre a ementa, objetivos, metodologia, conteúdo e crit
de avaliação desta disciplina, bem como, sobre os vínculos curriculares desta com as demais discipl
Apresentação comentada de uma bibliografia e demais recursos que serão utilizados na disciplina;
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- Pesquisa e elaboração de arranjos de MATRIZES MUSICAIS da trad. oral brasileira, embasada na rec
de Mário de Andrade, compondo um programa musical. Divisão da classe em 2 ou 3 grupos de pesq
arranjo e performance. Investigação de MATRIZES MUSICAIS.
-Material para pesquisa e seleção de repertório:
1929: Danças Dramáticas do Brasil, tomos 1, 2 e 3; Música de feitiçaria no Brasil; As Melodias do Boi e ou
Peças; Os Côcos (org. por Oneyda Alvarenga)
1939: link no youtube de cada um dos 6 CD´s "Missão de Pesquisas Folclóricas (1938)" - Selo SESC
- Escolha de repertório conjuntamente com a escolha da temática que será abordada no repertório escolh
- Apresentação de resultado de pesquisa realizada em grupo, (em forma de seminário "artístico
apresentação/ou áudio visual do final do semestre). Seleção de repertório.
- Pesquisa e reconhecimento de repertório e de instrumentário tradicional brasileiro (flautas indíg
brasileiras; pífanos; rabecas brasileiras; cordas dedilhadas brasileiras), de repertório e instrumen
tradicional de diversas etnias e histórico, p. ex.: cravo, viola da gamba, flautas doce; em diálogo
instrumentário "moderno" em geral. Experimentação elementar destes instrumentos, quando apresent
pelos alunos.
- Estudos de gêneros musicais de diferentes tradições. Gêneros musicais históricos dirigidos
instrumentos apresentados em classe. Prática conjunta dos gêneros estudados.
- Aulas expositivas, análise e audições comentadas de repertório em diversos gêneros musicais; aud
coletiva de repertório a ser selecionado e arranjado.
- Atividades práticas instrumentais e vocais; Exercícios teóricos e práticos, individuais e em grupo;
- Leitura e discussão de textos indicados;
- Elaboração, escrita e leitura de composições e arranjos (coletivamente e/ou individualmente); Arra
elaborados coletivamente/individualmente pelos alunos, onde serão considerados: instrumenta
intersecções entre texto e música, "dramaturgia" do texto musical. Espaços sonoros tonal, modal, aton
rítmico. Escrita em grade e partes individuais.
- Entrega de trabalhos ao longo do semestre:
1. uma anamnese de sua vida musical; suas memórias e seus desejos pessoais relacionados à música.
2. Resenha digitada, seguindo as regras da ABNT sobre a aula-vídeo do Prof. José Miguel Wisnik, "Már
Andrade e a construção da cultura brasileira". https://www.youtube.com/watch?v=mnJ7yVd7nYA
livros a serem pesquisados para a seleção de repertório, fornecidos pela Professora:
1929:
- Danças Dramáticas do Brasil, tomos 1, 2 e 3
- Música de feitiçaria no Brasil
- As Melodias do Boi e outras Peças
- Os Côcos (org. por Oneyda Alvarenga)
1939:
- link no youtube de cada um dos 6 CD´s "Missão de Pesquisas Folclóricas (1938)" - Selo SESC
segue o link sobre Pernambuco (disco 2): https://www.youtube.com/watch?v=B7oR88ykFgo
Para aprofundamento, sugestão de leitura: link de matéria sobre a Missão de Pesquisas Folclóricas de 1
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/3578_MEMORIA+DO+BRASIL
- Execuções e Avaliações de arranjos; exercícios em grupos instrumentais e vocais (ensaios);
- Gravação dos arranjos (áudio e vídeo), edição e mixagem com o auxílio da monitoria;
No caso de distanciamento social, no final do semestre a Apresentação será a Publicação do áudio-v
em Canal de YouTube (DMU, CEART), como composição da nota final. Caso haja o retorno presencia
condições de segurança sanitária, a apresentação será também pública.
- Reposição de feriado e de faltas (Oficinas de Ensaios)

2. Objetivos Gerais:
Contextualizar e conscientizar historicamente a situação presente do músico/intérprete no fazer mu
individual e em coletividade. Para tal parte-se do reconhecimento da performance musical e das estrut
formadoras do músico atuante e didata e do repertório musical - em seus aspectos históricos, e sócio-cult
e da investigação dos diversos momentos históricos do músico/intérprete e do repertório realizado. Apre
a investigar repertório, selecionar visando a viabilização da performance coletiva.
3. Objetivos Específicos:
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- Contactar o músico com diversos períodos e gêneros musicais: estruturas modais ou tonais ou ato
forma; a performance historicamente orientada; possibilidades de instrumentação; possibilidades de arra
contextualização histórico-social do repertório escolhido;
- Pesquisar repertório musical, tanto da tradição erudita como da tradição popular (oral e industrializad
partir de suas origens e seus posteriores desdobramentos ao longo da história;
- Pesquisar instrumentário pertencente às tradições musicais pesquisadas e selecionadas;
- Enfocar especificidades técnicas da linguagem de cada período e gênero musical trabalhado;
- Transcrição e arranjos para os instrumentos/vozes dos inscritos na classe;
- Montar um programa musical (2 a 4 músicas) visando apresentações no final do semestre, cujo reper
exponha as intersecções entre as obras, a partir de suas matrizes e origens, criando-se um "roteiro mus
- Realizar arranjos coletivamente e também individualmente (dentro das possibilidades apresentadas);
- Promover diálogo entre as diferentes artes na elaboração dos arranjos. Por exemplo: Música-Litera
Música-Teatro.
- Construir espaço para discussão sobre didática musical; prática musical solista, prática musical coletiv
elaboração de arranjos musicais para a sala de aula de nível escolar.
- Ampliar a percepção auditiva para o espaço sonoro constitutivo do repertório selecionado; p. ex: m
tonal, atonal;
- Ampliar a percepção auditiva para o espaço sonoro constitutivo do repertório selecionado; p. ex: estrut
rítmicas;
- Pesquisar repertório com bases nas MISSÕES DE PESQUISAS FOLCLÓRICAS - MARIO DE ANDR
1928/29 e 1938, e na Primeira Viagem Etnográfica de 1928-29, ampliando a investigação para pesqu
atuais em etnomusicologia. Mário de Andrade: "Danças Dramáticas do Brasil , Tomos: 1, 2, 3 (ver bibliogra
"Música de Feitiçaria no Brasil", "As Melodias do Boi e outras Peças", "Os Côcos".

Procedimentos e critérios de Avaliação
A avaliação analisa todo o processo do aluno no decorrer do semestre, de forma contínua, considerando
envolvimento progressivo para com o instrumento através da performance do repertório proposto, t
individualmente quanto na prática de conjunto.
No decorrer do semestre também são realizadas pequenas apresentações informais para os colegas
pequenos grupos, as quais são consideradas no processo avaliativo. No processo avaliativo s
considerados a participação e a presença em sala de aula, bem como as atividades extra, criação de gr
de ENSAIO e participação (remotamente ou não), entrega de resenha para estrutura de seminário que
apresentado em grupo na apresentação (concerto/áudio visual) de final do semestre. Entrega de propo
de transcrições e/ou arranjos com data estipulada pela professora.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO e PESO
- Apresentação em grupo: No final do semestre os alunos deverão tocar com fluência o repertório mí
proposto no programa (que é proposto pelo professor, discutido e pesquisado em classe entre alun
professor no início do semestre). Apresentação Pública, apresentação do programa selecionado e arran
como avaliação do final do semestre (com possibilidade de apresentação remota através de gravaç
edição de áudio visual). Peso: 50%
- Avaliação individual: Processo de aprendizagem/ frequência (síncrona) em aula /envolvimento; cumprim
e entrega em data estipulada pela professora das tarefas de transcrição, arranjo e (individual e coletiv
grupos)- Peso: 50%

Bibliografia virtual
- PDF: Mário de Andrade_Danças Dramáticas do Brasil_Tomo III
- "Mário de Andrade e a construção da cultura brasileira". https://www.youtube.com/watch?v=mnJ7yVd7
- link no youtube de cada um dos 6 CD´s "Missão de Pesquisas Folclóricas (1938)" - Selo SESC
p. ex.: link sobre Pernambuco (disco 2): https://www.youtube.com/watch?v=B7oR88ykFgo
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Folclóricas

- Mario de Andrade: o Turista Aprendiz:
http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/O_turista_aprendiz.pdf
Carlos Sandroni (UFPE):
Missão de Pesquisas Folclóricas: Música Tradicional do Norte e Nordeste, 1938
file:///C:/Users/user/Downloads/34607-Texto%20do%20artigo-40559-1-10-20120722.pdf
O acervo da Missão de Pesquisas Folclóricas, 1938 (Carlos Sandroni Universidade Federal de
Pernambuco)
http://seer.unirio.br/index.php/revistadebates/article/viewFile/3863/3421
Memória da Missão de Pesquisas Folclóricas em Tacaratu.avi
https://www.youtube.com/watch?v=mQa1o5-UDbo
Carlos Sandroni sobre Mário de Andrade | CPF Sesc
https://www.youtube.com/watch?v=T3vGvl3gk5c&t=595s
Sandroni_Sonora Brasil – OS CÔCOS
https://www.youtube.com/watch?v=QEk4P5sWetw
https://www.youtube.com/watch?v=CJ8tJznqUO0
> https://www.youtube.com/watch?v=45JM7ESfxUA Gismonti sobre Mário
Mário – Viagem de 1928:
Côcos (Chico Antônio):
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=-Evo1q9OY8U (documentário)
https://www.youtube.com/watch?v=CWboJcSSr_A (Chico Antônio – Disco
Mestre Ambrósio_ô Usina

https://www.youtube.com/watch?v=kidto3zN0Kc

de
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link
de
matéria
sobre
a
Missão
de
Pesquisas
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/3578_MEMORIA+DO+BRASIL

1

Missão de Pesquisas Folclóricas de Mário de Andrade (1938)
https://www.youtube.com/watch?v=JEQ0NzpvIpE
https://www.youtube.com/watch?v=JEQ0NzpvIpE
Missão de Pesquisas Folclóricas 1938
Côco - Dança
https://www.youtube.com/watch?v=1UV0FrZ3Kf4
Samba de Côco – CD Responde a Roda outra Vez (CD da Missão de 38 – Carlos Sandroni)
https://www.youtube.com/watch?v=hSCnerRi_7I&list=PLaIwU7JZ2BkpvOfJ8XkH0qLSxISVKGOPS&inde
Teses Álvaro Carlini:
file:///C:/Users/user/Downloads/Doutorado_Alvaro_Carlini_-_Historia_USP%20(1).pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/Cante_la_que_gravam_ca_Mario_de_Andrade.pdf
MACUNAÍMA:
https://www.editorapeiropolis.com.br/wp-content/uploads/2018/05/MACUNAIMA_professor.pdf

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
18/05
2
22/05
3
01/06
4
08/06

ATIVIDADES
Aula síncrona - Terça-feira - 10:20 – 12:00/6PCON 1B
Aula síncrona - terça-feira - 10:20 – 12:00/6PCON 1B
Aula síncrona - terça-feira - 10:20 – 12:00/6PCON 1B
Aula síncrona - terça-feira - 10:20 – 12:00/6PCON 1B
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17
18
EXAME

15/06
22/06
29/06
06/07
13/07
20/07
27/07
03/08
10/08
17/08
24/08
24/08
reposição
24/08
reposição
24/08
reposição

Aula síncrona - terça-feira
Aula síncrona - terça-feira
Aula síncrona - terça-feira
Aula síncrona - terça-feira
Aula síncrona - terça-feira
Aula síncrona - terça-feira
Aula síncrona - terça-feira
Aula síncrona - terça-feira
Aula síncrona - terça-feira
Aula síncrona - terça-feira
Aula síncrona - terça-feira
Aula síncrona - terça-feira

- 10:20 – 12:00/6PCON 1B
- 10:20 – 12:00/6PCON 1B
- 10:20 – 12:00/6PCON 1B
- 10:20 – 12:00/6PCON 1B
- 10:20 – 12:00/6PCON 1B
- 10:20 – 12:00/6PCON 1B
- 10:20 – 12:00/6PCON 1B
- 10:20 – 12:00/6PCON 1B
- 10:20 – 12:00/6PCON 1B
- 10:20 – 12:00/6PCON 1B
- 10:20 – 12:00/6PCON 1B
- 10:20 – 12:00/6PCON 1B

Aula síncrona - terça-feira - 10:20 – 12:00/6PCON 1B
Aula síncrona - terça-feira - 10:20 – 12:00/6PCON 1B
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6PCON2A
Código disciplina

PRÁTICA DE CONJUNTO II A
Nome da disciplina

Curso

LICENCIATURA EM MÚSICA

Professor (a)

VALERIA MARIA FUSER
BITTAR
DOUGLAS PEREZ

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase 2
Turma 2 A
Obrigatória
Moodle e/ ou Zoom
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a): Assíncronas
36
(h/a)

Contato: 48
991566957
Contato: 48
991383544
Nº Vagas 15
Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial): 36

QUARTA-FEIRA – 08:20 – 10:10
Não há. Entretanto, por ser uma disciplina de ordem
essencialmente prática, para seu melhor aproveitamento,
intencionando a formação d@s alun@s, recomenda-se
que as/os discentes possam garantir sua presença em
75% das aulas (aulas são 100% síncronas remotas ao
longo do período da pandemia. Solicitação de gravação,
somente mediante mediante justificativa escrita).
Livre
alun@s: celular/computador/instrumento musical/rede e
cabo internet

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Exploração e aprendizado de diferentes instrumentos, na execução musical em conjunto, de
gêneros e estilos musicais diversificados. Aspectos sociais, culturais e subjetivos da
performance musical,observados a partir da própria prática musical em aula. Inserção dos
licenciandos no espaço escolar, através de apresentação da prática musical realizada na
disciplina.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. Conteúdo Programático:
- Apresentação do plano de ensino. Exposição sobre a ementa, objetivos, metodologia, conteúdo
e critérios de avaliação desta disciplina, bem como, sobre os vínculos curriculares desta com as
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2. Objetivos Gerais:
Contextualizar e conscientizar historicamente a situação presente do músico/intérprete no fazer
musical individual e em coletividade. Para tal parte-se do reconhecimento da performance
musical e das estruturas formadoras do músico atuante e didata e do repertório musical - em
seus aspectos históricos, e sócio-culturais e da investigação dos diversos momentos históricos
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demais disciplinas. Apresentação comentada de uma bibliografia e demais recursos que serão
utilizados na disciplina;
- Audição e leitura de músicas dentro da temática escolhida, p. ex.: Romance del Conde Claros:
"Media
noche
era
por
filo"
Francisco
de
Salinas
(1513
1590):
https://www.youtube.com/watch?v=iyq0fqJCj. Llibre Vermell de Montserrat; Cantigas de Santa
Maria; Cancionero de Palacio (séc. XVI); cancioneiro de Chiquitos (Bolívia); Música Caiçara
Litoral Sul SP/PR. Pesquisa e elaboração de arranjos de MATRIZES MUSICAIS da trad. oral
brasileira, compondo um programa musical. Divisão da classe em 2 ou 3 grupos de pesquisa,
arranjo e performance. Investigação de MATRIZES MUSICAIS.
-Material para pesquisa e seleção de repertório:
Escolha de repertório conjuntamente com a escolha da temática que será abordada no repertório
escolhido);
- Apresentação de resultado de pesquisa realizada em grupo, (em forma de seminário "artístico,
na apresentação/ou áudio visual do final do semestre). Seleção de repertório.
- Planejamento e organização de arranjos;
Prática de execução instrumental / vocal de arranjos.
- Prática de improvisação na execução do repertório abordado;
Concepções estilísticas, forma, textura, instrumentação, padrões rítmicos, articulação, equilíbrio
sonoro, dinâmicas nas improvisações e nos trechos escritos.
- Apresentação de transcrições dos áudios pesquisados para os instrumentos disponibilizados
pelos alunos.
- Padrões rítmicos inerentes às músicas definidas e padrões rítmicos desenvolvidos a partir do
trabalho de arranjo.
- Transcrição / instrumentação e arranjo de partituras realizadas por cada aluno
INDIVIDUALMENTE e também coletivamente. Correções realizadas em aula. Arranjo coletivo
e/ou individual de repertório escolhido; análise harmônica; definição de harmonia; definição de
instrumentação.
- Trabalho sobre interpretação e performance dos arranjos construídos em aula coletivamente
ou individualmente.
Questões abordadas:
- afinação; sistemas de afinação;
- articulação discursiva;
- posicionamento e atuação
- Investigação e pesquisa de “sonoridades/técnicas composicionais expandidas” para sua
aplicação nos arranjos a serem trabalhados: clusters, sonoridades multifônicas, improvisação
livre; exploração de paisagens sonora, glissandos, dentre outros.
- Investigação de demais linguagens, principalmente poesia, para utilização dentro do contexto
e da temática dos arranjos.
- Ensaio dos arranjos finalizados.
- Leitura e discussão de textos indicados;
- Execuções e Avaliações de arranjos; exercícios em grupos instrumentais e vocais (ensaios);
- Apresentação em seminário ou como gravação em áudio-visual sobre o contexto do repertório
apresentado. Apresentação Pública através de Canal de YouTube do DMO e do CEART UDESC Gravação dos arranjos (áudio e vídeo), edição e mixagem com o auxílio da monitoria;
No caso de distanciamento social, no final do semestre a Apresentação será a Publicação do
áudio-visual em Canal de YouTube (DMU, CEART), como composição da nota final. Caso haja
o retorno presencial em condições de segurança sanitária, a apresentação será também pública.
- Reposição de feriado e de faltas (Oficinas de Ensaios)
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Procedimentos e critérios de Avaliação
A avaliação analisa todo o processo do aluno no decorrer do semestre, de forma contínua,
considerando seu envolvimento progressivo para com o instrumento através da performance do
repertório proposto, tanto individualmente quanto na prática de conjunto.
No decorrer do semestre também são realizadas pequenas apresentações informais para os
colegas, em pequenos grupos, as quais são consideradas no processo avaliativo. No processo
avaliativo serão considerados a participação e a presença em sala de aula, bem como as
atividades extra, criação de grupos de ENSAIO e participação (remotamente ou não), entrega de
resenha para estrutura de seminário que será apresentado em grupo na apresentação
(concerto/áudio visual) de final do semestre. Entrega de propostas de transcrições e/ou arranjos
com data estipulada pela professora.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO e PESO
- Apresentação em grupo: No final do semestre os alunos deverão tocar com fluência o repertório
mínimo proposto no programa (que é proposto pelo professor, discutido e pesquisado em classe
entre alunos e professor no início do semestre). Apresentação Pública, apresentação do
programa selecionado e arranjado como avaliação do final do semestre (com possibilidade de
apresentação remota através de gravação e edição de áudio visual). Peso: 50%
- Avaliação individual: Processo de aprendizagem/ frequência (síncrona) em aula /envolvimento;
cumprimento e entrega em data estipulada pela professora das tarefas de transcrição, arranjo e
(individual e coletivo dos grupos)- Peso: 50%
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do músico/intérprete e do repertório realizado. Construção coletiva do senso de responsabilidade
do tocar em grupo: comprometimento com o outro.
3. Objetivos Específicos:
- Contactar o músico com diversos períodos e gêneros musicais: estruturas modais ou tonais;
forma; a performance historicamente orientada; possibilidades de instrumentação; possibilidades
de arranjos; contextualização histórico-social do repertório escolhido;
- Pesquisar repertório musical, tanto da tradição erudita como da tradição popular (oral e
industrializada) a partir de suas origens e seus posteriores desdobramentos ao longo da história;
- Pesquisar instrumentário pertencente às tradições musicais pesquisadas e selecionadas;
- Enfocar especificidades técnicas da linguagem de cada período e gênero musicais, tais como:
sistemas de afinação, improvisação;
- selecionar repertório, transcrever áudios, transcrever a partir também de coletas transcritas por
pesquisadores, transcrição e instrumentação e elaboração de arranjos para os
instrumentos/vozes dos inscritos na classe;
- Montar um programa musical visando apresentação (ou gravação e edição de áudio visual) no
final do semestre, cujo repertório exponha as intersecções entre as obras, a partir de suas
matrizes e origens, criando-se um "roteiro musical".
- Realizar arranjos coletivamente;
- Promover diálogo entre as diferentes artes na elaboração dos arranjos. Por exemplo: MúsicaLiteratura; Música-Teatro.
- Construir espaço para discussão sobre didática musical; prática musical solista, prática musical
coletiva, a elaboração de arranjos musicais para a sala de aula de nível escolar.
- Ampliar a percepção auditiva para o espaço sonoro constitutivo do repertório selecionado; p.
ex: modal, tonal, atonal;
- Ampliar a percepção auditiva para o espaço sonoro constitutivo do repertório selecionado; p.
ex: estruturas rítmicas;
- Nesta fase a Turma II A trabalhará o repertório da Música Histórica da Península Ibérica e
seus desdobramentos possíveis nas Américas, trazendo como roteiro sonoro e poético a Trilha
de Peaberu (desde Espanha, Llibre Vermell de Montserrat, Cantigas de Santa Maria), Região
Sul do Brasil (MÚSICA CAIÇARA SP/PR/SC; indígenas Carijós-Guaranis, Paraguai, Bolívia Misiones de Chiquitos; e Peru).
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_Expedição Peabiru - Pay Tumé (Documentário Completo)
https://www.youtube.com/watch?v=zBKhg4mFuw4&list=RDzBKhg4mFuw4&start_radio=1&t=2
_Eduardo Bueno:
https://www.youtube.com/watch?v=adQ4jgAh4nw
_Clemente Gaioski:
https://www.youtube.com/watch?v=8TJZ_Aawurs
_Caminho do Peabiru parte 1 RPCTV Meu Paraná Catálogo de Vídeos
https://www.youtube.com/watch?v=XBOC1Ywdyd0
_Caminho do Peabiru parte 2 RPCTV Meu Paraná Catálogo de Vídeos
https://www.youtube.com/watch?v=yq9sCmkYSqw
INDÍGENAS_Dissertações e Teses:
- música yê pa-masa_Acácio Piedade PDF
- música_arara_caribe_Luís Coelho PDF
- através do mbaraka_DeiseLucyMontardo PDF
_O Cabeça de Vaca_Eduardo Bueno:
https://www.youtube.com/watch?v=__md2o_Po9M
- Folias do Divino_RONALDO TINOCO MIGUEZ PDF
- Daniella Gramani_Fandango_Dissertacao Mestrado 2009 PDF
- Jácaras - António de Santa Cruz - PDF
- Canários - Gaspar Sanz - PDF
- IMSLP297165-PMLP481806-llibre_vermell_de_montserrat
- IMSLP602710-PMLP776908-Sanz_G-Canarios+mid
- CUMBÉES - PDF
- Para escuta:
Instrumentos de percussão
ADUFES (Portugal/Galícia)
Adufe & Alguidar - Linho Mourisco
https://www.youtube.com/watch?v=ZhPWNiGGvQI
Adufe & Alguidar - Canção da Vindima
https://www.youtube.com/watch?v=ZH0B8naekSU
Mariana Root Adufe video art
https://www.youtube.com/watch?v=wLrtQQPU2JY
TATANKA ft ADUFEIRAS DE MONSANTO - Eras tão bonita 13/08/2017
https://www.youtube.com/watch?v=djmuMpz6E1s
Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre - O baile de Noró
https://www.youtube.com/watch?v=CwjZd5ak7xA
Dazkarieh - eras tão bonita
https://www.youtube.com/watch?v=wk4HK6f3ibk
DAF/ Duff
Daff Solo
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Bibliografia virtual:
PDFS e links para pesquisa de repertório:
Caminho do Peabiru_documentário IFSC
https://www.youtube.com/watch?v=o6J7rBEdThs
Caminho de Peabiru - De Lá Pra Cá - 27/11/2011
https://www.youtube.com/watch?v=7SojNJmu4NM
Peabiru, caminho da montanha do sol
https://www.youtube.com/watch?v=D3wDwxboTsA&list=RDzBKhg4mFuw4&index=3
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DAF QUARTET
https://www.youtube.com/watch?v=u-dkLiCg0yQ
Ez Kevok im - Destmala Min | Ahura Ritim Topluluğu | 2016, İstanbul
https://www.youtube.com/watch?v=42yWFye9gAc
Razbar Ensemble
https://www.youtube.com/watch?v=O9ETT4d8MIw
Percussion Medley Innovative Repertoire Daf: Razbar Ensemble
https://www.youtube.com/watch?v=bTGn1feuyAQ
ZARB
#683 Trio Chemirani - Attar (Acoustic Session)
https://www.youtube.com/watch?v=_qrnCjxWy7M
Fandango by Euskel Antiqva
https://www.youtube.com/watch?v=YSvbeFqGBhQ
Enrike Solinís & Daniel Garay - Marionas & Canarios (live @Bimhuis Amsterdam)
https://www.youtube.com/watch?v=Geuih0nWQTo&list=RDYSvbeFqGBhQ&index=4
Jacaras Enrike Solinis
https://www.youtube.com/watch?v=l0ifnfhJsGw
This extract is taken from the new CD "Colores del Sur" by Enrike Solinís & Euskal
Barrokensemble, released on CD by Glossa: http://www.glossamusic.com/
Enrike Solinís & Daniel Garay - Járacas (live @Bimhuis Amsterdam)
https://www.youtube.com/watch?v=_ecYrZKUOUQ
Xácaras (Diez y seis diferencias) - Gaspar Sanz (1640 - 1710)
[" Instrucción de música sobre la guitarra española y método de sus primeros rudimentos hasta
tañerla con destreza", (Zaragoza, 1674)]. Intérpretes: Laberintos Ingeniosos. - Xavier DíazLatorre (Guitarra barroca). - Pedro Estevan (Percusión). (http://www.xavierdiazlatorre.com/)
(http://www.cantus-records.com/portfol...)
https://www.youtube.com/watch?v=6e7Ye6ir2K4&list=RDMLb4ZVPRSy0&index=2
Gaspar Sanz - Jácaras (Live in Varazdin Baroque Evenings 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=d3SVrrx7UPM
Jácaras by Antonio de Santa Cruz - vihuela
https://www.youtube.com/watch?v=FDzFAUurVMc
Jácaras "Antonio de Santa Cruz" - Intérpretes/Performers: Jordi Savall & Hespèrion XXI
https://www.youtube.com/watch?v=pp7oz0RZyOs
Realización de una Jácara, a cargo de CINCO SIGLOS CD "GLOSAS NUEVAS SOBRE
VIEJAS DANZAS", 2006
https://www.youtube.com/watch?v=MLb4ZVPRSy0&list=RDMLb4ZVPRSy0&start_radio=1&t=64
FANDANGO Santiago de Murcia (c.1682-c.1740)
Enrique Solinis, guitare baroque Kiya Tabasian, sétar, direction Pierre-Yves Martel, viole de
gambe Ziya Tabassian, percussions
https://www.youtube.com/watch?v=nxx04i4obCU

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código Z7ZB1V76.

https://www.youtube.com/watch?v=cCxNuXOqP6Q
Naghmeh Farahmand Daf solo
https://www.youtube.com/watch?v=67ZiUY3slTY
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
19/05
2
23/05
3
02/06
4
09/06
5
16/06
6
23/06
7
30/06
8
07/07
9
14/07
10
21/07
11
28/07
12
04/08
13
11/08
14
18/08
15
25/08
16
25/08
reposição
17
25/08
reposição
18
25/08
reposição
EXAME

ATIVIDADES
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código Z7ZB1V76.

Fandango / El Fandanguito- SANTIAGO DE MURCIA/ Tradicional Jarocho~ Códice Saldívar
(ca.1730)
Fandango_Santiago de Murcia_Codex Saldivar
https://www.youtube.com/watch?v=Npny6ymK5T0
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6PCON3A
Código disciplina

PRÁTICA DE CONJUNTO III A
Nome da disciplina

Curso

LICENCIATURA EM MÚSICA

Professor (a)

VALERIA MARIA FUSER
BITTAR
DOUGLAS PEREZ

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase 3
Turma 3A
Obrigatória
Moodle e/ ou Zoom
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a): Assíncronas
36
(h/a)

Contato: 48
991566957
Contato: 48
991383544
Nº Vagas 15
Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial): 36

TERÇA-FEIRA – 08:20 – 10:10
Não há. Entretanto, por ser uma disciplina de ordem
essencialmente prática, para seu melhor aproveitamento,
intencionando a formação d@s alun@s, recomenda-se
que as/os discentes possam garantir sua presença em
75% das aulas (aulas são 100% síncronas remotas ao
longo do período da pandemia. Solicitação de gravação,
somente mediante mediante justificativa escrita).
Livre
alun@s: celular/computador/instrumento musical/rede e
cabo internet

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Exploração e aprendizado de diferentes instrumentos, na execução musical em conjunto, de
gêneros e estilos musicais diversificados. Aspectos sociais, culturais e subjetivos da
performance musical,observados a partir da própria prática musical em aula. Inserção dos
licenciandos no espaço escolar, através de apresentação da prática musical realizada na
disciplina.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. Conteúdo Programático:
- Exposição do Plano de Ensino e Metodologia.
Pesquisa e arranjo das MATRIZES MUSICAIS. Trabalhar a pesquisa e a seleção de
repertório nas temáticas: Trabalhar a pesquisa de repertório na temática da música do

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código D3OF9B19.
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2. Objetivos Gerais:
Capacitação musical do futuro professor visando sua consequente inserção e atuação no
espaço escolar, através do desenvolvimento de conhecimentos e habilidades musicais,
pedagógicas, intelectuais, sociais e políticas inerentes à sua formação, de forma a sentirse seguro em sala de aula frente a seus futuros alunos, desenvolvendo seu trabalho com
responsabilidade, senso crítico e competência.
Contextualizar e conscientizar historicamente a situação presente do músico/intérprete
no fazer musical individual e em coletividade. Para tal parte-se do reconhecimento da
performance musical e das estruturas formadoras do músico atuante e didata e do
repertório musical - em seus aspectos históricos, e sócio-culturais e da investigação dos
diversos momentos históricos do músico/intérprete e do repertório realizado.
Reforçar noção de responsabilidade individual para com o grupo através do trabalho em
ensaios extra sala de aula.
3.

Objetivos Específicos:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código D3OF9B19.

Sertão a começar pelo Sertão da Bahia, tendo Canudos como referência musical histórica,
literária "Os Sertões" de Euclides da Cunha, "O Quinze" de Raquel de Queiroz. Há
possibilidade de trabalho com a música do compositor Elomar Figueira de Mello. Também
outros "sertões" serão investigados: Região Sul do Brasil (batuque do RS, por exemplo);
como referência literária, O Tempo e o Vento (O Continente) - Érico Veríssimo. Interior do
Estado de São Paulo: Batuques das populações dos Rios Capivari, Piracicaba e Tietê;
referência literária: Mario de Andrade (poema Tietê, Macunaíma) e Antônio Cândido (Os
Parceiros do Rio Bonito) e Samba Rural Paulista (texto anexo)
- Audição coletiva de exemplos musicais trazidos pela Professora. Seleção de repertório.
- Apresentação de resultado de pesquisa realizada em grupo. Seleção de repertório. Divisão
de grupos (2 a 3 pequenos conjuntos musicais).
- Pesquisar instrumentário pertencente às tradições musicais pesquisadas e selecionadas;
- apresentação de resultado de pesquisa realizada em grupos.
- trabalho coletivo de instrumentação e arranjo.
- apresentação de propostas melódicas e harmônicas (individuais e em grupo, com
pontuação individual).
- Realizar arranjos coletivamente de repertório previamente selecionado;
- Promover diálogo entre as diferentes artes na elaboração dos arranjos. Por exemplo:
Música-Literatura; Música-Teatro.
- Dividir tarefas isoladas:
1) grafar peças escolhidas registradas em áudio;
2) transcrição de arranjos realizados coletivamente e/ou individualmente; (trabalho com
pontuação individual)
- prática musical solista, prática musical coletiva dos arranjos musicais realizados em sala de
aula; ensaio.
- trabalho de percepção auditiva em sala de aula para o espaço sonoro constitutivo do
repertório selecionado; p. ex: estruturas rítmicas; melodias; harmonias;
- leitura à primeira vista de bibliografia escrita, selecionada pela professora dentro do tema
abordado ao longo do semestre.
- Ensaio do material arranjado semi-finalizado.
- Reposição de feriado (Oficinas de Ensaios).
- Montagem do roteiro dramatúrgico baseada nos dados pesquisados; elaboração de
seminário para cada grupo (com pontuação), para ser gravado e editado juntamente com os
arranjos como apresentação.
- instrumentação e arranjo coletivo de material selecionado.
- Ensaio
- Gravação e apresentação do programa selecionado e arranjado como avaliação no final do
semestre, a ser transmitida (isolamento social) nos canais de YouTube do DMU e CEART.
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Procedimentos e critérios de Avaliação
A avaliação analisa todo o processo do aluno no decorrer do semestre, de forma contínua,
considerando seu envolvimento progressivo para com o instrumento através da performance
do repertório proposto, tanto individualmente quanto na prática de conjunto.
No decorrer do semestre também são realizadas pequenas apresentações informais para os
colegas, em pequenos grupos, as quais são consideradas no processo avaliativo. No processo
avaliativo serão considerados a participação e a presença em sala de aula, bem como as
atividades extra, criação de grupos de ENSAIO e participação (remotamente ou não), entrega
de resenha para estrutura de seminário que será apresentado em grupo na apresentação
(concerto/áudio visual) de final do semestre. Entrega de propostas de transcrições e/ou
arranjos com data estipulada pela professora.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO e PESO
- Apresentação em grupo: No final do semestre os alunos deverão tocar com fluência o
repertório mínimo proposto no programa (que é proposto pelo professor, discutido e
pesquisado em classe entre alunos e professor no início do semestre). Apresentação Pública,
apresentação do programa selecionado e arranjado como avaliação do final do semestre (com
possibilidade de apresentação remota através de gravação e edição de áudio visual). Peso:
50%
- Avaliação individual: Processo de aprendizagem/ frequência (síncrona) em aula
/envolvimento; cumprimento e entrega em data estipulada pela professora das tarefas de
transcrição, arranjo e (individual e coletivo dos grupos)- Peso: 50%
Bibliografia virtual:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código D3OF9B19.

- Contactar o músico com diversos períodos e gêneros musicais: estruturas modais ou tonais;
forma; a performance historicamente orientada; possibilidades de instrumentação;
possibilidades de arranjos; contextualização histórico-social do repertório escolhido;
- Pesquisar repertório musical, tanto da tradição erudita, como da tradição popular (oral e
industrializada) a partir de suas origens e seus posteriores desdobramentos ao longo da
história;
- Pesquisar instrumentário pertencente às tradições musicais pesquisadas e selecionadas;
- Enfocar especificidades técnicas da linguagem de cada período e gênero musical, tais como:
retórica, ornamentação, sistemas de afinação, improvisação, articulações;
- Adaptar os arranjos para os instrumentos/vozes dos inscritos na classe;
- Montar um programa musical visando apresentação no final do semestre, cujo repertório
exponha as intersecções entre as obras, a partir de suas matrizes e origens, criando-se um
"roteiro musical".
- Realizar arranjos coletivamente;
- Promover diálogo entre as diferentes artes na elaboração dos arranjos. Por exemplo: MúsicaLiteratura; Música-Teatro.
- Construir espaço para discussão sobre didática musical; prática musical solista, prática
musical coletiva, a elaboração de arranjos musicais para a sala de aula de nível escolar.
- Ampliar a percepção auditiva para o espaço sonoro constitutivo do repertório selecionado; p.
ex: modal, tonal, atonal;
- Ampliar a percepção auditiva para o espaço sonoro constitutivo do repertório selecionado; p.
ex: estruturas rítmicas;
- Trabalhar a pesquisa de repertório na temática da música do Sertão a começar pelo Sertão
da Bahia, tendo Canudos como referência musical histórica, literária "Os Sertões" de Euclides
da Cunha, "O Quinze" de Raquel de Queiroz. Há possibilidade de trabalho com a música do
compositor Elomar Figueira de Mello. Também outros "sertões" poderão ser investigados:
Interior do Estado de São Paulo: Batuques das populações dos Rios Capivari, Piracicaba e
Tietê; referência literária: Mário de Andrade (poema Tietê, Macunaíma) e Antônio Cândido (Os
Parceiros do Rio Bonito) e Samba Rural Paulista (texto anexo)
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O Violeiro - Elomar Figueira Mello (Das Barrancas do Rio Gavião - 1972)
https://www.youtube.com/watch?v=kfm3w5MKAaY&list=RDkfm3w5MKAaY&start_radio=1&t=27
Cantiga de Amigo – Elomar Figueira Mello (Das Barrancas do Rio Gavião - 1972)
https://www.youtube.com/watch?v=a2kq0Rw-Qwc
Retirada – Elomar Figueira de Mello (Das Barrancas do Rio Gavião - 1972)
https://www.youtube.com/watch?v=yL7V4mIic9M
Curvas do Rio
https://www.youtube.com/watch?v=X2_cXe1205g
Programa “Mosaico” da TV Cultura de São Paulo, onde o Grupo Anima, do qual sou integrante,
interpreta Elomar, num programa especial sobre o cantador, A Arte de Elomar:
https://www.youtube.com/watch?v=NG9uoRbIFDI
Música dos pífanos:
Banda cabaçal do Ceará, gravação histórica “Documentário sonoro do Folclore brasileiro, nr. 23”:
https://www.youtube.com/watch?v=Xq8P_yswwUI
Banda “Pífanos de Bendengó” (local próximo a Canudos):
https://www.youtube.com/watch?v=STcUIis8Tcg
Teses (com partituras):
- Fé no pife: as flautas de pífano no contexto cultural da banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto – Murilo
Mendes (UDESC)
- Soprando a gaita - bandas de pífanos no sertão baiano – Bruno del Neri Batista (USP)
- Banda de Pífanos de Caruarú - uma análise musical. 2002 – Carlos Eduardo Pedrasse (UNICAMP)
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27157/tde-06032013163356/publico/BrunoDelNeriBatistaMenegatti.pdf

Banda pífanos/cabaçais – cangaço – sertão
https://www.youtube.com/watch?v=efUbvFT6xMQ
https://www.youtube.com/watch?v=jUv-K0NpcdU
https://www.youtube.com/watch?v=EbJC6WDy2U0
Documentário Sonoro Do Folclore Brasileiro Nº 23 - Banda Cabaçal do Ceará
(https://www.youtube.com/watch?v=Xq8P_...) - Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro/
Funarte - 1978.
- samba de bumbo:
samba de bumbo_tese_or. IKEDA_PDF

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
18/05
2
22/05
3
01/06
4
08/06
5
15/06
6
22/06
7
29/06
8
06/07
9
13/07
10
20/07
11
27/07

ATIVIDADES
Aula síncrona – terça-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 3A
Aula síncrona – terça-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 3A
Aula síncrona – terça-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 3A
Aula síncrona – terça-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 3A
Aula síncrona – terça-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 3A
Aula síncrona – terça-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 3A
Aula síncrona – terça-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 3A
Aula síncrona – terça-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 3A
Aula síncrona – terça-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 3A
Aula síncrona – terça-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 3A
Aula síncrona – terça-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 3A

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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PDFS e links para pesquisa de repertório:
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17
18
EXAME

03/08
10/08
17/08
24/08
24/08
reposição
24/08
reposição
24/08
reposição

Aula síncrona – terça-feira
Aula síncrona – terça-feira
Aula síncrona – terça-feira
Aula síncrona – terça-feira
Aula síncrona – terça-feira

- 08:20 – 10:10/6PCON 3A
- 08:20 – 10:10/6PCON 3A
- 08:20 – 10:10/6PCON 3A
- 08:20 – 10:10/6PCON 3A
- 08:20 – 10:10/6PCON 3A

Aula síncrona – terça-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 3A
Aula síncrona – terça-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 3A

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código D3OF9B19.
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13
14
15
16
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS

6EDME1

Educação Musical e Escola I

Curso

Licenciatura em Música

Professor (a)

Vânia Beatriz Müller

Contato
9 9955 7395

Monitor (a)

Não há

Contato

Tipo

Fase

Turma

N. Vagas

Obrigatória

1ª

Única

Livre

Plataforma (s) que utiliza

Moodle

Carga horaria total (h/a)

Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

72

Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)

36
Horários

36

0

Segundas-feiras, das 15h30 às 17h10

(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Não há

Prioridade de Vagas

Livre

Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Conexão com internet e Plataforma Moodle

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:

Inserção introdutória do aluno no contexto de espaços educativos. Introdução
à compreensão da escola nas suas dimensões histórica, social, política e
cultural. Introdução à delimitação epistemológica da área de Educação

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VANIA BEATRIZ MULLER em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 9POJ02I0.
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Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Construir princípios éticos e políticos estruturantes da ação músico-pedagógica,
na interface de suas implicações com/na escola, esta enquanto produto e (re)
produtora da cultura.
Aproximar a turma da ambiência escolar, mesmo remotamente. Características,
cultura escolar, função da música no currículo da Escola Básica.
Procedimentos e critérios de Avaliação
participação nas aulas e engajamentos;
- nos seminários apresentados;
- na pertinência em questões/ debates;
- nas pesquisas realizadas.
Bibliografia virtual
BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília:
MEC/SEPPIR, 2004. Disponível em:
<http://diversidade.mec.gov.br/sdm/publicacao/engine.wsp>. Acesso em: 02 ago. 2007.
BRITO, T. A. Koellreutter educador: o humano como objetivo da educação
musical. São Paulo: Peirópolis, 2001.
MCLAREN, Peter. A pedagogia da utopia. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2001.
QUEIROZ, Luis Ricardo Silva. Educação musical é cultura: nuances para
interpretar e (re)pensar a práxis educativo-musical no século XXI. DEBATES,
UNIRIO, n. 18, p.163-191, maio, 2017.
SOUZA, Jusamara. Música em projetos sociais: a perspectiva da sociologia da
educação musical. In: Jusamara Souza e outros. Música, educação e projetos sociais.
Porto Alegre: Tomo Editorial, p. 11-26, 2014.
ABEM – Associação Brasileira de Educação Musical. Revistas, Séries e Anais dos
Encontros Anuais. Link para baixar as publicações da ABEM:
www.abemeducacaomusical.org.br.
ANTUNES, Celso. Professores e professauros: reflexões sobre a aula e práticas
pedagógicas diversas. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.
ARROYO, Margarete. Educação musical na contemporaneidade. In: Seminário Nacional de
Pesquisa em Performance Musical, 2., 2002, Goiânia. Anais... Disponível em:
<www.musica.ufg.br/mestrado/anais/anais%20II%20Sempem/artigos/artigo%20Magarete%2
0Arroyo.pdf>. Acesso em: 10 jun 2007.
_________________. Mundos musicais locais e educação musical. Em pauta: Revista do
programa de pós-graduação em música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, v. 13, n. 20, p. 95-121, 2002.
BRITO, T. A. Koellreutter educador: o humano como objetivo da educação musical. São
Paulo: Peirópolis, 2001.
BRITO, T. A. Música na educação infantil. São Paulo: Peirópolis, 2003.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VANIA BEATRIZ MULLER em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 9POJ02I0.
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GIMENO SACRISTÁN, José. Educar e conviver na cultura global: as exigências da
cidadania Porto Alegre: Artmed, 2002.
KOELLREUTTER, Hans-Joaquin. Educação Musical no Terceiro Mundo. Cadernos de
Educação Musical, n. 1, 1990. Disponível em:
<http://www.atravez.org.br/ceem_1/terceiro_mundo.htm>.
MCLAREN, Peter. A pedagogia da utopia. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2001.
MORIN, Edgar. Os Sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez.
2000.
PÉREZ GÓMEZ, Angel I. A cultura escolar na sociedade neoliberal. Porto Alegre:
Artmed, 2001.
QUEIROZ, Luis Ricardo S. Educação musical e cultura: singularidade e pluralismo cultural
no ensino e aprendizagem de música. Revista da ABEM, Porto Alegre, v. 10, p. 99-107, mar.
2004.
SANDRONI, Carlos. “Uma roda de choro concentrada”: reflexões sobre o ensino de músicas
populares nas escolas. In: ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO MUSICAL, 11., 2000, Belém. Belém: ABEM, setembro de 2000.
SMALL, Christopher. El musicar: um ritual em el espacio social. Revista Transcultural de
Música, v. 4, jan. 1999. Disponível em <http://www.sibetrans.com/trans/trans4/indice4.htm>.
Acesso em: 30 ago. 2002.
SOUZA, Jusamara. Música, cotidiano e educação. Porto Alegre: UFRGS, 2000.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria do Ensino Fundamental. Parâmetros
Curriculares Nacionais – Arte. Brasília, 1998. (Ciclos 3 e 4). Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/seb/index.php?option=content&task=view&id=264&Itemid=254>.
Acesso em: 14 fev. 2008.
Lei
de
Diretrizes
e
Bases
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm

da

Educação

Nacional.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VANIA BEATRIZ MULLER em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 9POJ02I0.

FONTERRADA, Marisa Trench. De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação. 2. ed.
São Paulo: Editora da UNESP, 2008.
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SEMANA DATA
ATIVIDADES

1
10 e 12
MAI

2
17 e 19

3
24 e 26

4
31 e 2 JUN

5
7e9

6
14 e 16

7
21 e 23

síncronas, segundas-feiras, das 15h30 às 17h10, 2h/a

8
28 e 30

e assíncronas, quartas-feiras, das 15h30 às 17h10, 2h/a

9
5 e 7 JUL

10
12 e 14

11
19 e 21

12
26 e 28

13
2 e 4 AGO

14
9 e 11

15
16 e 18

EXAME
31 a 6.SET

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VANIA BEATRIZ MULLER em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 9POJ02I0.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6GPER1

Grupos Musicais I – Percussão

Curso

Licenciatura em Música

Professor (a)

Vânia Beatriz Müller

Contato
9 9955 7395

Monitor (a)

Não há

Contato

Tipo

Fase

Turma

N. Vagas

Obrigatória

1ª

Única

Livre

Plataforma (s) que utiliza

Moodle

Carga horaria total (h/a)

Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Atividades
Presencial
(h/a)

36
15
Horários

-

-

Segundas-feiras, das 10h20 às 12h00

(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Não há, durante a pandemia

Prioridade de Vagas

Turma de calouros de 2020

Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Conexão com internet e Plataforma Moodle
Quanto aos instrumentos, se utilizará também, de
objetos sonoros alternativos.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Tópicos em Técnicas Específicas I, de diferentes instrumentos de
percussão oriundos da cultura popular brasileira, bem como os de origem
multicultural. A Percussão na Educação Musical I.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Desenvolver habilidades para a execução da percussão através da prática musical
coletiva, visando sua aplicabilidade músico pedagógica.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VANIA BEATRIZ MULLER em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código GM532Y0F.
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das mãos e da utilização de baquetas;
Exploração das diferentes sonoridades de um mesmo instrumento de percussão a
partir de sua função expressiva no contexto dos ritmos e peças trabalhadas;
Execução de Capoeira, Côco, Maculelê, Ciranda, Axé/Olodum, Samba, Maracatu,
Xote e Salsa, de acordo com interesses e contextos dos/as estudantes;

Procedimentos e critérios de Avaliação
Uma nota para o envolvimento com os conteúdos abordados, e outra pela qualidade
da execução nos instrumentos (adaptados/alternativos, considerando que a maioria
não terá o instrumental em casa) e gêneros musicais trabalhados.
Bibliografia virtual –
BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília:
MEC/SEPPIR, 2004. Disponível em:
<http://diversidade.mec.gov.br/sdm/publicacao/engine.wsp>. Acesso em: 02 ago. 2007.

GONÇALVES, Rafael. Perspectivas de professores de música sobre o uso da percussão
no ensino fundamental. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em
Música (PPGMUS) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).
Florianópolis, 2016.
MELO, Felipe Brito de. O Ensino coletivo de percussão e suas práticas de
ensino/aprendizagem. Anais do XXII Congresso Nacional da ABEM. Natal, 2015.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA

ATIVIDADES
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17

3
24

4
31

5
7 JUN

6
14

Todas síncronas, segundas-feiras, das 17h10 às 18h50,
2h/a

7
21

8
28

9
5 JUL

10
12

11
19

12
26

13
2 AGO

14
9

15
16

EXAME
31 a 6.SET

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VANIA BEATRIZ MULLER em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código GM532Y0F.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6GPER2

Grupos Musicais II – Percussão

Curso

Licenciatura em Música

Professor (a)

Vânia Beatriz Müller

Contato
9 9955 7395

Monitor (a)

Não há

Contato

Tipo

Fase

Turma

N. Vagas

Obrigatória

2ª

Única

Livre

Plataforma (s) que utiliza

Moodle

Carga horaria total (h/a)

Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Atividades
Presencial
(h/a)

36
15
Horários

-

-

Segundas-feiras, das 10h20 às 12h00

(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Não há, durante a pandemia

Prioridade de Vagas

Turma de calouros de 2020

Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Conexão com internet e Plataforma Moodle

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Tópicos em Técnicas Específicas II, de diferentes instrumentos de percussão
oriundos da cultura popular brasileira, bem como os de origem multicultural. Inclusão
do instrumento de origem do aluno, da voz e da flauta doce na prática de percussão. A
percussão na Educação Musical I: composição, arranjo e adaptação de diferentes
peças musicais com percussão, objetos sonoros alternativos e instrumentos melódicos
e harmônicos.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VANIA BEATRIZ MULLER em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código T7F29Z6V.
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A disciplina procurará desenvolver os conteúdos básicos de percussão na formação
de educadores/as musicais, e os princípios de execução de instrumentos ainda do
primeiro semestre, Grupos Musicais I Percussão, já que o mesmo precisa ser
complementado, devido a situação pandêmica.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Se definirá procedimentos de avaliação a partir das características da turma, do foco
de interesses no caso de quem já trabalha com Educação Musical. Penso que se
deve levar em consideração que o primeiro semestre realizado com extrema
dificuldade e por pouquíssimos estudantes.
Bibliografia virtual –
BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília:
MEC/SEPPIR, 2004. Disponível em:
<http://diversidade.mec.gov.br/sdm/publicacao/engine.wsp>. Acesso em: 02 ago. 2007.

GOHN, Daniel Educação musical à distância: propostas para ensino e
aprendizagem de percussão. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em
Ciências da Comunicação da Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, 2009.
GONÇALVES, Rafael. Perspectivas de professores de música sobre o uso da percussão
no ensino fundamental. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em
Música (PPGMUS) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).
Florianópolis, 2016.
MELO, Felipe Brito de. O Ensino coletivo de percussão e suas práticas de
ensino/aprendizagem. Anais do XXII Congresso Nacional da ABEM. Natal, 2015.
OLIVEIRA, Rafael Alves de. O desenvolvimento de arranjos para a prática coletiva da
percussão com foco em ritmos populares brasileiros. Trabalho de Conclusão de Curso.
Bacharelado em Percussão da Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, 2019.
SOUZA, Jusamara. Música em projetos sociais: a perspectiva da sociologia da
educação musical. In: Jusamara Souza e outros. Música, educação e projetos sociais.
Porto Alegre: Tomo Editorial, p. 11-26, 2014.
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17

3
24

4
31

5
7 JUN

6
14

Todas síncronas, segundas-feiras, das 10h20 às 12h00,
2h/a

7
21

8
28

9
5 JUL

10
12

11
19

12
26

13
2 AGO

14
9

15
16

EXAME
31 a 6.SET

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VANIA BEATRIZ MULLER em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código T7F29Z6V.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6PRED1

Projetos em Educação Musical I

Curso

Licenciatura em Música

Professor (a)

Vânia Beatriz Müller

Contato
9 9955 7395

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Não há
Fase
5ª
Moodle
Atividades
Síncronas (h/a)

Contato
N. Vagas
Livre

72

Turma
Única
Atividades
Assíncronas
(h/a)

Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

15
15
Segundas-feiras, das 13h30 às 15h10

0

Não há
Livre
Conexão com internet e Plataforma Moodle

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Investigação da realidade cotidiana da pratica educativa. Problematização e estudo de
práticas de ensino e aprendizagem musical. Articulação entre teorias da educação
musical e a ação docente. Princípios musicais e educacionais que norteiam a própria
ação pedagógica. Estudos de caso em educação musical.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina se centrará em:
Problematizar e apoiar atividades de estagiários/as na turma; pesquisar e refletir
sobre temáticas emergentes da atualidade para a área de EM; elaboração de
projetos em EM a partir de contextos de atuação escolhidos em sala, em conjunto
entre a turma e professora; inserção de saberes trazidos das disciplinas Educação
Musical e Escola I e II e de Didática da Música I e II, nos projetos em EM a serem
elaborados pelas/os estudantes ao longo do semestre, a partir do segundo mês de
aula.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VANIA BEATRIZ MULLER em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código ZVX46Q25.
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Bibliografia virtual
ALVES, M. A.; GHIGGI, G. Ética e cultura dialogal:o valor da transitividade críticareflexiva em educação. Imagens da Educação, v. 4, n. 2, p. 53-60, 2014.
BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília:
MEC/SEPPIR, 2004. Disponível em:
<http://diversidade.mec.gov.br/sdm/publicacao/engine.wsp>. Acesso em: 02 ago. 2007.
BRITO, T. A. Koellreutter educador: o humano como objetivo da educação
musical. São Paulo: Peirópolis, 2001.
GENTILI, Pablo. Neoliberalismo e educação: manual do usuário. In: SILVA, Tomaz
Tadeu da; GENTILI, Pablo. Escola S.A.: quem ganha e quem perde no mercado
educacional do neoliberalismo. São Paulo: Editora CNTE, 1995. p. 9-49.
HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: D P&A editora,
1999.
MCLAREN, Peter. A pedagogia da utopia. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2001.
MELLO, Maria Ignez C. 2007. Relações de gênero e musicologia: reflexões para
uma análise do contexto brasileiro. Revista Eletrônica de Musicologia. Vol XI.
www.ufpr.br
Site do Projeto Guri Santa Marcelina (Capital e Grande São Paulo):
http://gurisantamarcelina.org.br/ .
QUEIROZ, Luis R. S. Até quando Brasil? Perspectivas decoloniais para
(re)pensar o ensino superior em música. PROA: Revista de Antropologia e Arte.
Unicamp. v.10. n.1.
p. 153 – 199, jan. /jun. 2020. Disponível em:
https://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/proa/article/view/3536.
Acesso
em:
11.FEV.2021
QUEIROZ, Luis Ricardo Silva. Educação musical é cultura: nuances para
interpretar e (re)pensar a práxis educativo-musical no século XXI. DEBATES,
UNIRIO, n. 18, p.163-191, maio, 2017.
SOUZA, Jusamara. Música em projetos sociais: a perspectiva da sociologia da
educação musical. In: Jusamara Souza e outros. Música, educação e projetos sociais.
Porto Alegre: Tomo Editorial, p. 11-26, 2014.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VANIA BEATRIZ MULLER em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código ZVX46Q25.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Três notas distintas, nesta ordem (40%, 30% e 30%), uma para cada versão
entregue do Projeto Temático em EM, a partir dos critérios: qualidade do
envolvimento com os conteúdos abordados na disciplina e da participação nas aulas
síncronas (e presenciais, se for possível); qualidade da apropriação da
fundamentação teórica e das atividades musicais.
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SEMANA DATA
10 e 12
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME
MAI
17 e 19
24 e 26
31 e 2 JUN
7e9
14 e 16
21 e 23
28 e 30
5 e 7 JUL
12 e 14
19 e 21
26 e 28
2 e 4 AGO
9 e 11
16 e 18
31 a 6.SET

ATIVIDADES

síncronas, segundas-feiras, das 13h30 às 15h10, 2h/a
e assíncronas, quartas-feiras, das 13h30 às 15h10, 2h/a

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VANIA BEATRIZ MULLER em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código ZVX46Q25.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6PMDEM1
Código disciplina

Produção de Material Didático em Educação Musical
Nome da disciplina

Curso

Licenciatura em Música

Professor (a)

Viviane Beineke

Monitor (a)
Tipo
Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Fase
Turma
A
Zoom e Moodle
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
(h/a)
(no retorno presencial)
36
36
As atividades síncronas estão previstas para as
segundas-feiras das 15:30 às 17:10. Em algumas
semanas poderão ser realizadas alternativamente nas
quartas-feiras, no mesmo horário, dependendo da
disponibilidade da turma.
Não há
Livre
Acesso ao Moodle

72
Horários
(Atividades Síncronas)

Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato
viviane.beineke@udesc
.br
Contato Nº Vagas
15

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Concepções e práticas músico-pedagógicas na produção de materiais didáticos para o
ensino de música. Fundamentos educacionais, éticos e políticos na produção de materiais
didáticos. Diversidade e pluralidade cultural na produção de materiais didáticos. Articulação
de propostas de composição, execução e apreciação musical. Criatividade e autonomia na
formação de educadores musicais. Elaboração de projeto de material didático.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina visa instrumentalizar o aluno com ferramentas conceituais e metodológicas para
a produção de material didático, prevendo ações de planejamento e ação em educação
musical, com ênfase na formação crítica e criativa do educador. A disciplina está organizada
em torno de unidades temáticas que focalizam:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VIVIANE BEINEKE em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 3Y5NGB34.
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Procedimentos e critérios de Avaliação
- Participação em atividades síncronas e assíncronas, que incluem leitura de textos,
participação em fóruns de discussão, atividades colaborativas de composição e produção de
materiais didáticos, que podem ser de diferente natureza, tais como: materiais escritos,
gravações, composições, arranjos, propostas de improvisação, entre outros.
- Apresentação em aula síncrona de projeto de material didático.
- Trabalho final escrito: projeto de material didático.
Bibliografia virtual
Toda a bibliografia necessária estará disponível no Moodle da disciplina.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

17.05.21
2405.21
31.05.21
07.06.21
14.06.21
21.06.21
28.06.21
05.07.21
12.07.21
19.07.21
26.07.21
02.08.21
09.08.21
16.08.21
23.08.21
30.08.21
-

18

-

EXAME

06.09.21

6DIMU1

ATIVIDADES
As atividades síncronas estão previstas para as segundas-feiras das
15:30 às 17:10. Em algumas semanas poderão ser realizadas
alternativamente nas quartas-feiras, no mesmo horário, dependendo
da disponibilidade da turma.
O cronograma detalhado das atividades será elaborado no decorrer
das primeiras semanas de aula, com a participação dos estudantes.
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Atividades assíncronas para finalização e entrega do trabalho final da
disciplina.
Atividades assíncronas para finalização e entrega do trabalho final da
disciplina.
Exame final (pelo Moodle)
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Didática da Música I

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VIVIANE BEINEKE em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 3Y5NGB34.

- referenciais teóricos sobre processos de elaboração de materiais didáticos e sua função no
ensino;
- análise crítica de materiais didáticos dirigidos ao público infanto-juvenil e aos professores
de música;
- planejamento e construção de propostas críticas e criativas de educação musical.
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Curso

Licenciatura em Música

Professor (a)

Viviane Beineke

Monitor (a)
Tipo
Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Fase
Turma
A
Zoom e Moodle
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
(h/a)
(no retorno presencial)
36
36
As atividades síncronas estão previstas para as quartasfeiras das 10:20 às 12:00. Em algumas semanas poderão
ser realizados, alternativamente, encontros às 8:20,
dependendo da disponibilidade da turma.
Não há
Livre
Acesso ao Moodle

72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato
viviane.beineke@udesc
.br
Contato Nº Vagas
20

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
O ensino da música e o sistema educacional: educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio. A análise e a projeção das correntes pedagógico-musicais. Orientação didática,
teórica e prática de vivências musicais que conduzam ao como ensinar a aprender música.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina visa desenvolver a capacidade de analisar, avaliar e refletir criticamente sobre
práticas e processos de ensino e aprendizagem musical, articulando conhecimentos
musicais e pedagógicos sobre a ação docente que instrumentalizem a análise,
questionamento e construção de propostas de educação musical que considerem dimensões
históricas, sociais, culturais e políticas da Educação.
Procedimentos e critérios de Avaliação
- Participação em atividades síncronas e assíncronas, que incluem leitura de textos,
participação em fóruns de discussão, atividades colaborativas variadas.
- Apresentação em aula síncrona de sequência didática de educação musical.
- Trabalho final escrito: projeto de material didático.
- Prova escrita com consulta, pelo Moodle.
Bibliografia virtual
Toda a bibliografia necessária estará disponível no Moodle da disciplina.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VIVIANE BEINEKE em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 3Y5NGB34.
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SEMANA DATA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

19.05.21
2605.21
02.05.21
09.06.21
16.06.21
23.06.21
30.06.21
07.07.21
14.07.21
21.07.21
28.07.21
04.08.21
11.08.21
18.08.21
25.08.21
-

17

-

18

-

EXAME

01.09.21

ATIVIDADES
As atividades síncronas estão previstas para as quartas-feiras das
10:20 às 12:00. Em algumas semanas poderão ser realizados
encontros às 8:20, dependendo da disponibilidade da turma.
O cronograma detalhado das atividades será elaborado no decorrer
das primeiras semanas de aula, com a participação dos estudantes.
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Atividades assíncronas para finalização e entrega do trabalho final da
disciplina.
Atividades assíncronas para finalização e entrega do trabalho final da
disciplina.
Atividades assíncronas para finalização e entrega do trabalho final da
disciplina.
Exame final (pelo Moodle)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VIVIANE BEINEKE em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 3Y5NGB34.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6INEME)

INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO MUSICAL
ESPECIAL

Curso

Licenciatura em Música

Professor (a)

Allan Medeiros Falqueiro

(48)
999562914

Fase
Turma
3ª
A
Moodle, Microsoft Teams
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

N. Vagas

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36

Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

21
15
Quinta – 15h20 às 17h
Não há
Livre

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Políticas de inclusão – repercussões na escola contemporânea. Tendências
metodológicas do trabalho com educação inclusiva no contexto brasileiro. Análise
de processos de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais.
Conexões entre educação especial e educação musical – preparando para a prática
pedagógica inclusiva.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Conteúdo programático:
Políticas Públicas para a Educação Especial (Nacional, Estadual e Municipal);
Deficiências e Especificidades; aproximações entre Educação Musical e Educação
Especial.
Objetivo Geral
Apropriar-se de referenciais teórico-metodológicos que possibilitem uma reflexão
aprofundada sobre a Educação Especial e a problemática da exclusão/inclusão

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ALLAN MEDEIROS FALQUEIRO e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 15:51:09, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 71NN1Y6P.
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Objetivos Específicos
-Compreender o binômio exclusão/inclusão na sociedade atual, refletindo
criticamente acerca de suas consequências na constituição de políticas
educacionais;
- Conhecer as políticas públicas existentes na área da educação especial, tanto na
esfera nacional como nas esferas estadual e municipal, apropriando-se das mesmas
e problematizando-as;
- Acessar o conhecimento produzido na área da educação especial em relação a
diferentes deficiências, estudando as deficiências auditiva, visual, física e intelectual,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;
- Estabelecer elementos teórico-práticos que auxiliem na constituição de práticas
pedagógicas que respeitem as diferenças dos alunos;
Procedimentos e critérios de Avaliação
A avaliação englobará:
- Participação nas atividades assíncronas (Fóruns, trabalhos escritos)
- Participação nas aulas síncronas
- Resenha crítica de textos
- Trabalho final acerca dos conteúdos trabalhados no decorrer do semestre
Bibliografia virtual
BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2008.
______. Lei nº 13.146/2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Senado Federal,
ebook,2015. Disponível em:
http://livraria.senado.gov.br/e_estatuto_da_pessoa_com_deficiencia. Acesso em:
14.04.2016.
_____. Decreto n.º 186 de 09 de jul. de 2008. Aprova o texto da Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados
em Nova Iorque, em 30 de março de 2007. Diário Oficial [República Federativa do
Brasil]. Brasília, DF, em 11 de jul. de 2008.
_____. Senado Federal. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica. MEC/SEESP, 2001.
CARVALHO, Rosita Edler. Educação Inclusiva: do que estamos falando? In: Revista
de Educação Especial, Universidade de Santa Maria. n. 26. Santa Maria: 2005.
Disponível em: http://coralx.ufsm.br/revce/ceesp/2005/02/r2.htm. Acesso em 10 de
ago. de 2012.
FINCK, Regina. Ensinando música ao aluno surdo: perspectivas para ação
pedagógica inclusiva. Tese (doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Faculdade de Educação, Programa de Pós- Graduação em Educação, Porto
Alegre, 2009.
___. Surdez e Música: será este um paradoxo? In: XVI ENCONTRO ANUAL DA
ABEM/CONGRESSO REGIONAL DA ISME NA AMÉRICA LATINA, 10, 2007. Mato
Grosso do Sul. Anais... Mato Grosso do Sul: ABEM.
___. Educação Musical do Aluno Surdo. In: X ENCONTRO REGIONAL DA ABEM –
REGIÃO SUL, 08, 2007, Blumenau. Anais... Blumenau: ABEM, 2007.
___. A Música e o Aluno Surdo: Revendo Conceitos. In: 13º. SIMPÓSIO
PARANAENSE DE EDUCAÇÃO MUSICAL, Londrina, 07,2007. Anais... Londrina:
SPEM, 2007.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ALLAN MEDEIROS FALQUEIRO e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 15:51:09, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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presente no cotidiano escolar, mais especificamente no que se refere aos sujeitos
com deficiência
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Documentos Internacionais:
UNICEF. Declaração Mundial sobre Educação para Todos nas Américas e Plano de
Ação para Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem. Trad. Maria de
Lourdes Menezes e outros. Brasília, 2000.
DECLARAÇÃO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS: SATISFAÇÃO DAS
NECESSIDADES BÀSICAS DE APRENDIZAGEM. Jomtien, 1990.
DECLARAÇÃO DE SALAMANCA E LINHA DE AÇÃO SOBRE NECESSIDADES
EDUCATIVAS ESPECIAIS. Brasília: CORDE, 1994.
UNESCO. Declaração de Sunderberg. Torremolinos (mimeo), 1981.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA DATA
1
20/05
2
27/05
3
03/06
4
10/06
5
17/06
6
24/06
7
01/07
8
08/07
9
15/07
10
22/07
11
09/07
12
05/08
13
12/08
14
19/08
15
26/08
EXAME
02/09

ATIVIDADES
Aula síncrona (15h20) 2h/a
Aula síncrona (15h20) 1h/a, Aula assíncrona 1h/a
FERIADO - Corpus Christi
Aula síncrona (15h20) 2h/a, Aula assíncrona 1h/a
Aula síncrona (15h20) 2h/a, Aula assíncrona 1h/a
Aula assíncrona 2h/a
Aula síncrona (15h20) 1h/a, Aula assíncrona 1h/a
Aula síncrona (15h20) 1h/a, Aula assíncrona 1h/a
Aula síncrona (15h20) 2h/a, Aula assíncrona 1h/a
Aula síncrona (15h20) 2h/a, Aula assíncrona 1h/a
Aula síncrona (15h20) 2h/a, Aula assíncrona 1h/a
Aula síncrona (15h20) 2h/a, Aula assíncrona 1h/a
Aula síncrona (15h20) 2h/a, Aula assíncrona 1h/a
Aula síncrona (15h20) 2h/a, Aula assíncrona 1h/a
Aula assíncrona 2h/a
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FONSECA DA SILVA, M.C. da R.; MEDES G. L.; SCHAMBECK, R F. Objetos
Pedagógicos - uma experiência inclusiva em oficinas de artes. Junqueira Marin,
Araraquara, SP, 320p. 2012 ISBN: 9788586305962,
LUNARDI, Geovana. 2000. Sobre Travessias: a história de sujeitos que resistem ao
processo de estigmatização social da deficiência. Florianópolis: UFSC. Dissertação
de Mestrado.
OLIVEIRA, Leonardo Augusto Cardoso de; REILY, Lucia Helena. Relatos de
músicos cegos: subsídios para o ensino de música para alunos com deficiência
visual. In: Rev. bras. educ. espec. [online]. 2014, vol.20, n.3, pp. 405-420.
SANTA CATARINA (Estado). Secretaria de Estado da Educação, Ciência e
Tecnologia. Fundação Catarinense de Educação Especial. Política de Educação
Especial no Estado de Santa Catarina. São José: FCEE, 2006. [on line] Disponível
na internet em: http://www.fcee.sc.gov.br/images/stories/politica_em_pdf.pdf.
Acesso em 19/07/10
SCHAMBECK, R.F (et al). Adaptações Curriculares para o Ensino de Arte em
Contexto Inclusivo: relatos de Grupo Focal a partir das análises de vídeos. In: V
Congresso Brasileiro de Educação Especial/ VII Encontro Nacional dos
Pesquisadores da Educação Especial São Carlos. Anais..., São Carlos :
UFSCAR,CBEE, 2012.
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Descrição da Disciplina
6PERM1 – A
Curso

Percepção Musical I
LEM-LIC - Licenciatura em Música

Professor (a)

Arthur Bencke Ermel
da Silva

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato
arthurbermell@gmail.co
m
Contato

Fase
Turma
N. Vagas
1
A
Moodle UDESC (Sala virtual e BigBlueButton)
Atividades Atividades
Atividades Presencial
Síncronas Assíncrona (h/a)
(h/a)
s (h/a)
(no retorno presencial)
60
12
0
Segundas e Quartas-feiras
8:20 – 10:00
Não há
Livre
Computador ou aparelho celular
Conexão com a Internet

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Estudo dos aspectos melódicos focalizando a tonalidade (graus conjuntos e saltos
em tríades de I, IV e V graus). Estudo dos aspectos rítmicos em compassos simples
(binários, ternários e quaternários) e composto (binário). Apreciação de timbres de
instrumentos individuais. Estudo dos aspectos harmônicos envolvendo a
identificação de tríades maiores, menores e suas inversões, e encadeamentos de I
e V graus. Percepção de intervalos de 2ª M e m, 3ª M e m, 4ª e 5ª justas, 6ª M e m,
7ª M e m, e 8 justa. Audições comentadas com ênfase em ritmos de diferentes
culturas e no repertório de música popular brasileira.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVO GERAL
Incentivar o processo de aprendizado, familiarização e interiorização de estruturas
musicais
através de experiências coletivas e individuais de natureza auditiva, visual e tátil.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ARTHUR BENCKE ERMEL DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código E72O2HQ8.
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Conteúdo Programático:
Aspectos Melódicos:
- Revisão de escrita e leitura musical
- Revisão dos modos litúrgicos
- Intervalos melódicos
- Escalas maiores e menores
- Tendências melódicas dentro das escalas diatônicas
Aspectos Rítmicos:
- Revisão de compassos simples e compostos
- Alterações métricas entre compassos simples e compostos
- Interiorização de células rítmicas
- Estruturas rítmicas com acentuação irregular ou polirrítmicas
Aspectos Harmônicos
- Tríades diatônicas com inversões
- Movimentos cadenciais básicos e condução de vozes
- Escuta Polifônica
- Harmonia implícita
Aspectos de Apreciação Musical
- Contato com instrumentação diversa
- Criação e espacialização de exemplos musicais
- Contextualização musical das propriedades do som
Procedimentos e critérios de Avaliação
- Semanas Avaliativas I e II: Avaliação do conteúdo trabalhado em aula e da curva
de crescimento técnico-musical através de exercícios teóricos e práticos registrados
via mídia audiovisual.
- Tarefas I, II e III: Trabalhos estruturados para realização assíncrona que visam a
complementação do trabalho síncrono e a revisão de conteúdos do semestre.
- Retorno de material (planejados periodicamente com estudantes): Requisição de
material gravado ou escrito focado em conteúdos mais específicos que Avaliações e
Tarefas, de acordo com o desenvolvimento das aulas.
Bibliografia virtual

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ARTHUR BENCKE ERMEL DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código E72O2HQ8.

- Praticar notação musical, revisando as regras básicas da escrita musical;
- Desenvolver atividades de classe que envolvam audição e memorização de
estruturas
musicais;
- Incentivar a independência motora via atividades corporais e instrumentais
envolvendo ritmo;
- Explorar o solfejo musical como ferramenta no estudo de estruturas melódicas;
- Contato com variados estilos musicais e suas propriedades rítmicas, melódicas e
harmônicas;
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2
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3
31/05/21
02/06/21
4
07/06/21
09/06/21
5
14/06/21
16/06/21
6
21/06/21
23/06/21
7
28/06/21
30/06/21
8
05/07/21
07/07/21
9
12/07/21
14/07/21
10
19/07/21
21/07/21
11
26/07/21
28/07/21
12
02/08/21

ATIVIDADES
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Tarefa I
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Semana avaliativa I (Audiovisual)
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Tarefa II
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
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14

15

Semana
de
EXAMES

04/08/21
09/08/21
11/08/21
16/08/21
18/08/21
23/08/21
25/08/21
30/08/21
à
06/09/21
Aula síncrona e Atividades assíncronas

Aula síncrona e Semana avaliativa II (Audiovisual)

Exames (Audiovisual)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ARTHUR BENCKE ERMEL DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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Descrição da Disciplina
6PERM1 - B
Curso

Percepção Musical I
LEM-LIC - Licenciatura em Música

Professor (a)

Arthur Bencke Ermel
da Silva

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato
arthurbermell@gmail.co
m
Contato

Fase
Turma
N. Vagas
1
B
15
Moodle UDESC (Sala virtual e BigBlueButton)
Atividades Atividades
Atividades Presencial
Síncronas Assíncrona (h/a)
(h/a)
s (h/a)
(no retorno presencial)
60
12
0
Segundas e Quartas-feiras
10:20 – 12:00
Não há
Livre
Computador ou aparelho celular
Conexão com a Internet

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Estudo dos aspectos melódicos focalizando a tonalidade (graus conjuntos e saltos
em tríades de I, IV e V graus). Estudo dos aspectos rítmicos em compassos simples
(binários, ternários e quaternários) e composto (binário). Apreciação de timbres de
instrumentos individuais. Estudo dos aspectos harmônicos envolvendo a
identificação de tríades maiores, menores e suas inversões, e encadeamentos de I
e V graus. Percepção de intervalos de 2ª M e m, 3ª M e m, 4ª e 5ª justas, 6ª M e m,
7ª M e m, e 8 justa. Audições comentadas com ênfase em ritmos de diferentes
culturas e no repertório de música popular brasileira.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVO GERAL
Incentivar o processo de aprendizado, familiarização e interiorização de estruturas
musicais
através de experiências coletivas e individuais de natureza auditiva, visual e tátil.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ARTHUR BENCKE ERMEL DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 3UOG238G.
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Conteúdo Programático:
Aspectos Melódicos:
- Revisão de escrita e leitura musical
- Revisão dos modos litúrgicos
- Intervalos melódicos
- Escalas maiores e menores
- Tendências melódicas dentro das escalas diatônicas
Aspectos Rítmicos:
- Revisão de compassos simples e compostos
- Alterações métricas entre compassos simples e compostos
- Interiorização de células rítmicas
- Estruturas rítmicas com acentuação irregular ou polirrítmicas
Aspectos Harmônicos
- Tríades diatônicas com inversões
- Movimentos cadenciais básicos e condução de vozes
- Escuta Polifônica
- Harmonia implícita
Aspectos de Apreciação Musical
- Contato com instrumentação diversa
- Criação e espacialização de exemplos musicais
- Contextualização musical das propriedades do som
Procedimentos e critérios de Avaliação
- Semanas Avaliativas I e II: Avaliação do conteúdo trabalhado em aula e da curva
de crescimento técnico-musical através de exercícios teóricos e práticos registrados
via mídia audiovisual.
- Tarefas I, II e III: Trabalhos estruturados para realização assíncrona que visam a
complementação do trabalho síncrono e a revisão de conteúdos do semestre.
- Retorno de material (planejados periodicamente com estudantes): Requisição de
material gravado ou escrito focado em conteúdos mais específicos que Avaliações e
Tarefas, de acordo com o desenvolvimento das aulas.
Bibliografia virtual

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ARTHUR BENCKE ERMEL DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 3UOG238G.

- Praticar notação musical, revisando as regras básicas da escrita musical;
- Desenvolver atividades de classe que envolvam audição e memorização de
estruturas
musicais;
- Incentivar a independência motora via atividades corporais e instrumentais
envolvendo ritmo;
- Explorar o solfejo musical como ferramenta no estudo de estruturas melódicas;
- Contato com variados estilos musicais e suas propriedades rítmicas, melódicas e
harmônicas;
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SEMANA DATA
1
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2
24/05/21
26/05/21
3
31/05/21
02/06/21
4
07/06/21
09/06/21
5
14/06/21
16/06/21
6
21/06/21
23/06/21
7
28/06/21
30/06/21
8
05/07/21
07/07/21
9
12/07/21
14/07/21
10
19/07/21
21/07/21
11
26/07/21
28/07/21
12
02/08/21

ATIVIDADES
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Tarefa I
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Semana avaliativa I (Audiovisual)
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Tarefa II
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
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11/08/21
16/08/21
18/08/21
23/08/21
25/08/21
30/08/21
à
06/09/21
Aula síncrona e Atividades assíncronas

Aula síncrona e Semana avaliativa II (Audiovisual)

Exames (Audiovisual)
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Descrição da Disciplina
6PERM1 - C
Curso

Percepção Musical I
LEM-LIC - Licenciatura em Música

Professor (a)

Arthur Bencke Ermel
da Silva

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato
arthurbermell@gmail.co
m
Contato

Fase
Turma
N. Vagas
1
C
15
Moodle UDESC (Sala virtual e BigBlueButton)
Atividades Atividades
Atividades Presencial
Síncronas Assíncrona (h/a)
(h/a)
s (h/a)
(no retorno presencial)
60
12
0
Segundas e Quartas-feiras
13:30 – 15:10
Não há
Livre
Computador ou aparelho celular
Conexão com a Internet

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Estudo dos aspectos melódicos focalizando a tonalidade (graus conjuntos e saltos
em tríades de I, IV e V graus). Estudo dos aspectos rítmicos em compassos simples
(binários, ternários e quaternários) e composto (binário). Apreciação de timbres de
instrumentos individuais. Estudo dos aspectos harmônicos envolvendo a
identificação de tríades maiores, menores e suas inversões, e encadeamentos de I
e V graus. Percepção de intervalos de 2ª M e m, 3ª M e m, 4ª e 5ª justas, 6ª M e m,
7ª M e m, e 8 justa. Audições comentadas com ênfase em ritmos de diferentes
culturas e no repertório de música popular brasileira.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVO GERAL
Incentivar o processo de aprendizado, familiarização e interiorização de estruturas
musicais
através de experiências coletivas e individuais de natureza auditiva, visual e tátil.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ARTHUR BENCKE ERMEL DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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Conteúdo Programático:
Aspectos Melódicos:
- Revisão de escrita e leitura musical
- Revisão dos modos litúrgicos
- Intervalos melódicos
- Escalas maiores e menores
- Tendências melódicas dentro das escalas diatônicas
Aspectos Rítmicos:
- Revisão de compassos simples e compostos
- Alterações métricas entre compassos simples e compostos
- Interiorização de células rítmicas
- Estruturas rítmicas com acentuação irregular ou polirrítmicas
Aspectos Harmônicos
- Tríades diatônicas com inversões
- Movimentos cadenciais básicos e condução de vozes
- Escuta Polifônica
- Harmonia implícita
Aspectos de Apreciação Musical
- Contato com instrumentação diversa
- Criação e espacialização de exemplos musicais
- Contextualização musical das propriedades do som
Procedimentos e critérios de Avaliação
- Semanas Avaliativas I e II: Avaliação do conteúdo trabalhado em aula e da curva
de crescimento técnico-musical através de exercícios teóricos e práticos registrados
via mídia audiovisual.
- Tarefas I, II e III: Trabalhos estruturados para realização assíncrona que visam a
complementação do trabalho síncrono e a revisão de conteúdos do semestre.
- Retorno de material (planejados periodicamente com estudantes): Requisição de
material gravado ou escrito focado em conteúdos mais específicos que Avaliações e
Tarefas, de acordo com o desenvolvimento das aulas.
Bibliografia virtual

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ARTHUR BENCKE ERMEL DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código Q73B2EI3.

- Praticar notação musical, revisando as regras básicas da escrita musical;
- Desenvolver atividades de classe que envolvam audição e memorização de
estruturas
musicais;
- Incentivar a independência motora via atividades corporais e instrumentais
envolvendo ritmo;
- Explorar o solfejo musical como ferramenta no estudo de estruturas melódicas;
- Contato com variados estilos musicais e suas propriedades rítmicas, melódicas e
harmônicas;
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL PRETENDIDO 2021.1
SEMANA DATA
1
17/05/21
19/05/21
2
24/05/21
26/05/21
3
31/05/21
02/06/21
4
07/06/21
09/06/21
5
14/06/21
16/06/21
6
21/06/21
23/06/21
7
28/06/21
30/06/21
8
05/07/21
07/07/21
9
12/07/21
14/07/21
10
19/07/21
21/07/21
11
26/07/21
28/07/21
12
02/08/21

ATIVIDADES
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Tarefa I
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Semana avaliativa I (Audiovisual)
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Tarefa II
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ARTHUR BENCKE ERMEL DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código Q73B2EI3.
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11/08/21
16/08/21
18/08/21
23/08/21
25/08/21
30/08/21
à
06/09/21
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Aula síncrona e Semana avaliativa II (Audiovisual)

Exames (Audiovisual)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ARTHUR BENCKE ERMEL DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6ATART2-AB
Curso

Atividade Artística II
BMV-BMV - Bacharelado em Música - Opção:
Violoncelo

Professor (a)

Arthur Bencke Ermel
da Silva

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato
arthurbermell@gmail.co
m
Contato

Fase
Turma
N. Vagas
2
ÚNICA
2
Zoom
Atividades Atividades
Atividades Presencial
Síncronas Assíncrona (h/a)
(h/a)
s (h/a)
(no retorno presencial)
34
2
0
Terças-feiras matutino ou vespertino
(Aula a combinar com alunos das disciplinas
Instrumento - Violoncelo)
Não há
Livre
Computador ou aparelho celular
Conexão com a Internet
Instrumento musical (violoncelo)

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Prática da experiência de palco, referentes ao repertorio montado da respectiva
opção do bacharelado da segunda fase.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVO GERAL:
Oportunizar aos alunos momentos de performance e exposição de seu repertório de
estudo, gerando momentos de apreciação e crítica musical entre os envolvidos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Desenvolvimento de experiência de palco via apresentações quinzenais em aula
- Incentivar a discussão sobre performance através de escuta atenta e leituras sobre
o assunto;
- Observação e discussão de aspectos técnicos do repertório e sua execução.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ARTHUR BENCKE ERMEL DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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- Performances públicas
- Análise crítica de performances
- Observação coletiva de performances.
- Discussões sobre estratégias de estudo e significado da performance na carreira
artística
Procedimentos e critérios de Avaliação
Nota única: Participação do aluno
Parcial 1 (50%) - Avaliação do aluno com base em sua participação nas discussões
propostas em aula
Parcial 2 (50%) - Avaliação do aluno com base em suas performances em aula e na
construção de sua experiência artística.
Bibliografia virtual
Alexanian, Diran. Complete Cello Technique: The Classic Treatise on Cello Theory
and Practice. Dover, 2003.
The Cambridge Companion to the Cello. Ed. Por Robin Stowell. Cambridge,
Cambridge University Press, 1999.
Csikszentmihalyi, Mihaly. Flow: The Psychology of Optimal Experience. Harper and
Row, New York, 1990.
Gallwey, W. Timothy. The Inner Game of Tennis. Random House, New York, 1974.
Ledbetter, David. Unaccompanied Bach: Performing the Solo Works. Yale, London,
2009.
Pleeth, William. Cello. London, Kahn & Averill, 2001.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAMES

DATA
18/05/21
25/05/21
01/06/21
08/06/21
15/06/21
22/06/21
29/06/21
06/07/21
13/07/21
20/07/21
27/07/21
03/08/21
10/08/21
17/08/21
24/08/21
30/08/21
à
06/09/21

ATIVIDADES
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Semana de Avaliações (Audiovisual)
Exame (Audiovisual)
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6ICELO2-AB
Curso

Instrumento II - Violoncelo
BMV-BMV - Bacharelado em Música - Opção:
Violoncelo

Professor (a)

Arthur Bencke Ermel
da Silva

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato
arthurbermell@gmail.co
m
Contato

Fase
Turma
N. Vagas
2
ÚNICA
3
Zoom
Atividades Atividades
Atividades Presencial
Síncronas Assíncrona (h/a)
(h/a)
s (h/a)
(no retorno presencial)
34
2
0
Terças-feiras matutino ou vespertino
(Aulas Individuais: marcado com o aluno)
Não há
Livre
Computador ou aparelho celular
Conexão com a Internet
Instrumento musical (violoncelo)

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho do Violoncelo.
Técnicas de leitura e de estudo. Repertorio com obras de diferentes períodos
históricos.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVO GERAL:
Ampliar e estruturar conhecimentos e habilidades envolvendo o violoncelo e sua
execução, possibilitando a utilização do instrumento como uma ferramenta eficaz na
construção de uma identidade artística e profissional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Construção de uma técnica sólida ao instrumento;
- Desenvolvimento da artisticidade individual e coletiva;
- Explorar e debater o repertório padrão do instrumento, com

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ARTHUR BENCKE ERMEL DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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Conteúdo Programático (específico para cada aluno, discutido em aula):
- Escalas e arpejos;
- Estudos e exercícios técnicos;
- Repertório solo ou de câmara para o instrumento;
- Excertos orquestrais ou de música de câmara
- Leituras envolvendo estilos interpretativos, técnica do instrumento, correntes
artísticas ou história do violoncelo
Procedimentos e critérios de Avaliação
Nota 1 (60%) - Observação da curva de crescimento do aluno (avaliação
processual) ao longo do período compreendido neste plano de ensino, observandose o progresso com o
repertório; desenvolvimento dos parâmetros técnicos do instrumento e crescimento
musical de modo geral.
Nota 1 Parcial A (50%) – Aplicada na semana 5
Nota 1 Parcial B (50%) – Aplicada na semana 9
Nota 2 (30%) – Recital público com apresentação total ou parcial do repertório
estudado ao longo do semestre. Especificidades a discutir com o estudante.
Nota 3 (10%) – Gravação em vídeo de um excerto orquestral padrão ou seção de
repertório de música de câmara/orquestra/grupo musical a decidir com estudante.
Bibliografia virtual
Alexanian, Diran. Complete Cello Technique: The Classic Treatise on Cello Theory
and Practice. Dover, 2003.
The Cambridge Companion to the Cello. Ed. Por Robin Stowell. Cambridge,
Cambridge University Press, 1999.
Csikszentmihalyi, Mihaly. Flow: The Psychology of Optimal Experience. Harper and
Row, New York, 1990.
Gallwey, W. Timothy. The Inner Game of Tennis. Random House, New York, 1974.
Ledbetter, David. Unaccompanied Bach: Performing the Solo Works. Yale, London,
2009.
Pleeth, William. Cello. London, Kahn & Averill, 2001.
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25/05/21
01/06/21
08/06/21
15/06/21
22/06/21
29/06/21
06/07/21
13/07/21
20/07/21
27/07/21
03/08/21
10/08/21
17/08/21
24/08/21
30/08/21
à
06/09/21

Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Semana de Avaliações (Audiovisual)
Exame (Audiovisual)
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6DLAO1-BM
Curso

Nome da disciplina
Didática do Instrumento – Violão I
Bacharelado em Música – Opção: Violão

Professor (a)

Bruno Madeira

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma(s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

madeirabruno@gmail.co
m

Fase
Turma
Nº Vagas
5
Moodle, Onedrive, Youtube, Meet
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas
Assíncronas(h/ (h/a)
(h/a)
a)
(no retorno presencial)
28
8
Terças-feiras, 13h30 às 15h10
Não há
Livre
Computador, câmera, microfone, conexão banda larga,
editor de vídeo

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa
Estudo de diferentes abordagens para o ensino do violão. Escolas, métodos e técnicas.
Desenvolvimento de técnicas específicas para a atividade didática. Ênfase nos níveis
elementar e intermediário
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina abordará o ensino do violão através de séries de estudos progressivos e
métodos publicados desde o início do século XIX. Serão discutidas as abordagens dos
autores em relação a aspectos técnicos, posturais, musicais e teóricos. Ao final do curso, o
aluno conhecerá a literatura de referência para identificar e solucionar problemas técnicos e
interpretativos de seus próprios alunos.
A literatura violonística que não apresenta ordem de dificuldade definida (Carlevaro,
Tennant, Käppel, entre outros) será analisada na disciplina Didática do Instrumento – Violão
II.
Procedimentos e critérios de avaliação
1. Leitura de estudos clássicos: 25%. O aluno deverá apresentar em vídeo pré-gravado
a performance de dez estudos do início do século XIX, sendo avaliada a leitura da
partitura e a fluência técnica e musical.
2. Levantamento de estudos com demandas técnicas específicas: 25%. O aluno deverá
recolher da literatura estudos que tenham como objetivo uma demanda técnica

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por BRUNO MADEIRA e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 08:55:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8

DATA
18/05
25/05
01/06
08/06
15/06
22/06
29/06
06/07

ATIVIDADES
Apresentação do curso
Mauro Giuliani
Fernando Sor
Dionísio Aguado
Matteo Carcassi e Ferdinando Carulli
AVALIAÇÃO 1 – estudos clássicos (ASSÍNCRONA)
Francisco Tárrega (Roch e Sodré)
Francisco Tárrega (Pujol e Scheit)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por BRUNO MADEIRA e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 08:55:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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específica (a ser definida individualmente para cada aluno), escrevendo pelo menos
um parágrafo sobre particularidades de cada estudo. Critérios: correta identificação
da demanda técnica, listagem de no mínimo 10 estudos e conteúdo dos textos.
3. Elaboração de videoaula: 30%. O aluno deverá elaborar uma videoaula sobre temas
abordados durante o semestre. Serão avaliados: domínio, relevância e profundidade
do conteúdo, organização das ideias, uso de recursos didáticos, fluência da
linguagem e embasamento nas referências
4. Participação, frequência e tarefas: 20%. Critérios: assiduidade, pontualidade,
participação ativa nas aulas e cumprimento das tarefas.
Bibliografia virtual
AGUADO, Dionisio. Nuevo Método para Guitarra. Paris: Schonenberger, 1843.
ARENAS, Mário Rodriguez. La escuela de la guitarra. Buenos Aires: Ricordi, s.d.
CAMARGO, Guilherme de. A guitarra do século XIX em seus aspectos técnicos e estilísticohistóricos a partir da tradução comentada e análise do “Método para guitarra” de Fernando
Sor. Dissertação (Mestrado em Música). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
CARCASSI, Matteo. 25 Etudes Mélodiques, op. 60. Mainz: Schott, 1853.
CARCASSI, Matteo. Méthode Complète pour la Guitare. Paris: Schott, 1836.
CARULLI, Ferdinando. L’Harmonie appliquée à la Guitarre. Paris: Ph. Petit, [s.d].
CARULLI, Ferdinando. Méthode Complète pour guitare, Op. 27. Firenze: S.P.E.S., 1981.
GIULIANI, Mauro. Studio per la Chitarra, opus 1. London: Tecla, 1984.
PARKENING, Christopher. The Christopher Parkening Guitar Method, Vol. 1. Milwaukee: Hal
Leonard, 1972.
PARKENING, Christopher. The Christopher Parkening Guitar Method, Vol. 2. Milwaukee: Hal
Leonard, 1997.
PINTO, Henrique. Iniciação ao violão: princípios básicos e elementares para principiantes.
São Paulo: Ricordi, 1978.
PUJOL, Emilio. Escuela Razonada de la Guitarra; libros I, II, III e IV. Buenos Aires: Ricordi
Americana, 1971.
ROCH, Pascual. A modern method for the guitar (School of Tárrega). New York: Schirmer,
1921.
ROCHA FILHO, Othon Gomes da. Minhas primeiras notas ao violão. 9. ed. Rio de Janeiro:
Irmãos Vitale, 1966. Volume 1.
SAGRERAS, Julio. Las primeras lecciones de guitarra.
SÁVIO, Isaías. Escola moderna do violão: técnica do mecanismo. Vol. 1. São Paulo: Ricordi,
1945.
SHEARER, Aaron. Learning the classical guitar, part one. Pacific: Mel Bay, 1990.
SHEARER, Aaron. Learning the classical guitar, part two. Pacific: Mel Bay, 1990.
SODRÉ. Escola do violão: baseada na técnica de Tárrega. 19??.
SOR, Fernando. The complete studies, lessons and exercises for guitar. Tecla, Londres,
1996.
TÁRREGA, Francisco; SCHEIT, Karl (org.). Sämtliche Technische Studien. Wien, Universal,
s.d.
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16
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EXAME
13/07
15/07
20/07
27/07
01/08
03/08
10/08
17/08
24/08
24/08
02/09
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Julio Sagreras
AVALIAÇÃO 2 – levantamento de estudos (ASSÍNCRONA)
Mario Rodriguez Arenas
Isaías Sávio
Henrique Pinto
AVALIAÇÃO 3.1 – entrega do roteiro da videoaula (ASSÍNCRONA)
Othon Gomes da Rocha Filho
Christopher Parkening
Aaron Shearer
AVALIAÇÃO 3.2 – entrega da videoaula (ASSÍNCRONA)
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6IOLAO1-BM
Curso

Nome da disciplina
Instrumento I – Violão
Bacharelado em Música – Opção: Violão

Professor (a)

Bruno Madeira

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma(s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

madeirabruno@gmail.co
m

Fase
Turma
Nº Vagas
1
Moodle, Onedrive, Youtube, Meet
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas
Assíncronas(h/ (h/a)
(h/a)
a)
(no retorno presencial)
30
6
A combinar individualmente com aluno
Não há
Livre
Computador, câmera, microfone, conexão banda larga,
editor de vídeo

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa
Estudos de técnica, mecanismo, sonoridade e recursos expressivos do instrumento visando
a execução de repertório progressivo em nível médio de complexidade e dificuldade.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina busca preparar o aluno para a carreira profissional de violonista, através dos
objetivos: estudar a literatura, obter embasamento teórico para a prática violonística, praticar
a leitura musical, praticar técnica pura e aplicada ao repertório, formar repertório e preparar o
aluno para apresentações públicas.
Procedimentos e critérios de avaliação
Banca 1: 35%
Banca 2: 35%
Prova de técnica: 20%
Autoavaliação: 10%
Bibliografia virtual
CARLEVARO, Abel. Escuela de la Guitarra: Exposición de la teoría instrumental. Buenos
Aires: Barry, 1979.
________. Série didáctica para guitarra – Cuaderno n°. 1: Escalas diatônicas. Buenos Aires:
Barry, 1966.
________. Série didáctica para guitarra – Cuaderno n°. 2: Técnica de la Mano Derecha.
Buenos Aires: Barry, 1967.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME

DATA
18/05
25/05
01/06
08/06
15/06
22/06
29/06
06/07
13/07
15/07
20/07
27/07
01/08
03/08
10/08
17/08
21/08
21/08

ATIVIDADES
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por BRUNO MADEIRA e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 08:55:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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________. Série didáctica para guitarra – Cuaderno n°. 3: Técnica de la Mano Izquierda.
Buenos Aires: Barry, 1974a.
________. Série didáctica para guitarra – Cuaderno n°. 4: Técnica de la Mano Izquierda
(conclusión). Buenos Aires: Barry, 1974b.
DUDEQUE, Norton. História do Violão. Curitiba: Editora UFPR, 1994.
GIULIANI, Mauro. Studien fur Guitar. Schott&Co, Mainz, 1957.
IZNAOLA, Ricardo. Kitarologus, the path to virtuosity: a technical workout manual for all
guitarists. Heldelberg: Chanterelle, 2009.
KÄPPEL, Hubert. The Bible of Classical Guitar Technique. Brühl: Ama Verlag, 2016.
SOR, Fernando. The complete studies, lessons and exercises for guitar. Tecla, Londres,
1996.
TENNANT, Scott. Pumping Nylon: the Classical Guitarist’s Technique Handbook. Lakeside:
Alfred Publishing Co., 1995.
WADE, Graham. A Concise History of the Classic Guitar. Pacific: Mel Bay, 2001.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6IOLAO1-BM
Curso

Nome da disciplina
Instrumento I – Violão
Bacharelado em Música – Opção: Violão

Professor (a)

Bruno Madeira

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma(s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

madeirabruno@gmail.co
m

Fase
Turma
Nº Vagas
1
Moodle, Onedrive, Youtube, Meet
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas
Assíncronas(h/ (h/a)
(h/a)
a)
(no retorno presencial)
30
6
A combinar individualmente com aluno
Instrumento IV – Violão
Livre
Computador, câmera, microfone, conexão banda larga

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa
Estudo abrangente de conceitos, recursos e elementos técnico-interpretativos visando sua
aplicação prática na performance de repertório do instrumento; transcrição e execução de
obras originais para instrumentos de cordas dedilhadas precursores do violão; técnicas de
arranjo e execução de obras para outros instrumentos.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina busca preparar o aluno para a carreira profissional de violonista, através dos
objetivos: estudar a literatura, obter embasamento teórico e prático para a prática
violonística, praticar a leitura musical, praticar técnica pura e aplicada ao repertório, formar
repertório, desenvolver o domínio de aspectos interpretativos, e preparar o aluno para
apresentações públicas.
Procedimentos e critérios de avaliação
Banca 1: 35%
Banca 2: 35%
Prova de técnica: 20%
Autoavaliação: 10%
Bibliografia virtual
CARLEVARO, Abel. Escuela de la Guitarra: Exposición de la teoría instrumental. Buenos
Aires: Barry, 1979.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por BRUNO MADEIRA e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 08:55:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 85Q7YUV8.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME

DATA
18/05
25/05
01/06
08/06
15/06
22/06
29/06
06/07
13/07
15/07
20/07
27/07
01/08
03/08
10/08
17/08
24/08
24/08
02/09

ATIVIDADES
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Assíncrona: apreciação e resenha
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Assíncrona: leitura e resumo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Assíncrona: apreciação e resenha
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por BRUNO MADEIRA e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 08:55:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 85Q7YUV8.

________. Série didáctica para guitarra – Cuaderno n°. 1: Escalas diatônicas. Buenos Aires:
Barry, 1966.
________. Série didáctica para guitarra – Cuaderno n°. 2: Técnica de la Mano Derecha.
Buenos Aires: Barry, 1967.
________. Série didáctica para guitarra – Cuaderno n°. 3: Técnica de la Mano Izquierda.
Buenos Aires: Barry, 1974a.
________. Série didáctica para guitarra – Cuaderno n°. 4: Técnica de la Mano Izquierda
(conclusión). Buenos Aires: Barry, 1974b.
DUDEQUE, Norton. História do Violão. Curitiba: Editora UFPR, 1994.
GIULIANI, Mauro. Studien fur Guitar. Schott&Co, Mainz, 1957.
IZNAOLA, Ricardo. Kitarologus, the path to virtuosity: a technical workout manual for all
guitarists. Heldelberg: Chanterelle, 2009.
KÄPPEL, Hubert. The Bible of Classical Guitar Technique. Brühl: Ama Verlag, 2016.
SOR, Fernando. The complete studies, lessons and exercises for guitar. Tecla, Londres,
1996.
TENNANT, Scott. Pumping Nylon: the Classical Guitarist’s Technique Handbook. Lakeside:
Alfred Publishing Co., 1995.
WADE, Graham. A Concise History of the Classic Guitar. Pacific: Mel Bay, 2001.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina: 6METEP
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36h/a
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Nome da disciplina: Métodos e Técnicas de Pesquisa
Licenciatura/Bacharelado em Música
Cassiano de Almeida Barros
Contato: (48) 991155695
Contato:
Fase
Turma
Nº Vagas
5
A
Moodle
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
(h/a)
(no retorno presencial)
30h/a
6h/a
Quarta-feira – 10h20 às 12h00
Não há
Livre
Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle),
equipamento eletrônico com acesso à internet para
participação nas aulas e realização das atividades
propostas.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Metodologias de pesquisa em artes, ciências humanas e ciências sociais. Técnicas
de pesquisa científica. Pesquisa de campo.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Conteúdos:
UNIDADE I – A Pesquisa Científica – uma introdução geral
1. A linguagem científica e suas características:
a) Conceito de pesquisa
b) Abordagens qualitativa e quantitativa
2. Correntes do pensamento contemporâneo que incidem na pesquisa:
a) Positivismo
b) Fenomenologia
c) Marxismo
d) Estruturalismo
e) Enfoque sistêmico
f) Funcionalismo
UNIDADE II – Concepções de metodologia e método
1. Dimensões e perspectivas da pesquisa em artes, ciências humanas e sociais.
2. Técnicas de pesquisa
UNIDADE III – Iniciação a formação científica
1. A pesquisa bibliográfica.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CASSIANO DE ALMEIDA BARROS em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 7D71HVU8.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CASSIANO DE ALMEIDA BARROS em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 7D71HVU8.

2. O registro das leituras (resumo e fichamento).
3. Normas Técnicas (ABNT/ Manual UDESC/UFPR/UFRGS).
4. Exercícios de produção acadêmica (resenha/revisão de literatura).
Objetivo Geral:
Estudar as especificidades da pesquisa na área de artes, ciências humanas e sociais e os
elementos necessários para o desenvolvimento de uma pesquisa que leve em conta a
capacidade crítica e criadora e que responda às necessidades sociais e acadêmicas da
publicação científica.
Objetivos Específicos:
• Identificar as correntes de pensamento da pesquisa;
• Compreender as relações entre metodologia e método;
• Caracterizar a pesquisa científica e seus principais elementos;
• Conhecer técnicas de pesquisa;
• Exercitar a produção acadêmica para a iniciação à formação científica.
Procedimentos e critérios de Avaliação
A avaliação dos estudantes será feita por meio da análise de desempenho nas atividades
propostas durante o período letivo, que consistirão em apresentação de seminário,
elaboração de fichamento e resenha de textos científicos, elaboração de referências
bibliográficas dentre outras. No conjunto das atividades, os estudantes deverão evidenciar a
apropriação dos conteúdos e o desenvolvimento das habilidades e competências
necessárias para a atividade científica e de pesquisa, em nível básico e em atendimento aos
objetivos da disciplina. A frequência e participação nas aulas síncronas também serão
consideradas como critério de avaliação.
Bibliografia Básica
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: apresentação de
citações em documentos. Rio de Janeiro, 2002.
_____ NBR 10719: apresentação de relatórios técnico-científicos. Rio de Janeiro, 1989.
_____ NBR 14724: apresentação de trabalhos acadêmicos. Rio de Janeiro, 2005.
_____ NBR 6023: referências bibliográficas. Rio de Janeiro, 2002.
_____ NBR 6024: numeração progressiva das seções de um documento. Rio de Janeiro,
2003.
_____ NBR 6027: sumário. Rio de Janeiro, 2003.
_____ NBR 6028: resumos. Rio de Janeiro, 1990.
ABREU, Sabrina. Elaboração de Resumo. Porto Alegre: Editora da UFRGA, 2006.
ANDRADE, Maria Margarida de. Redação científica: elaboração do TCC passo a passo. 2.
ed. São Paulo: Factash, 2007.
BIANCHETTI, Lucídio; MACHADO, Ana Maria Netto (Org.). A bússola do escrever: desafios
e estratégias na orientação de teses e dissertações. 2. ed. Florianópolis: Ed. da UFSC; São
Paulo: Cortez, 2006.
CARVALHO, Alex Moreira (et al). Aprendendo metodologia científica: uma orientação para
alunos de graduação. São Paulo: O nome da Rosa, 2000.
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 6. ed. São Paulo: Cortez.
2003.
CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 2. ed.
Porto Alegre: Artmed: Bookman, 2007.
ECO, H. Como se faz uma tese. 25a ed. São Paulo: Perspectiva, 2014.
FREIRE, Vanda Bellard (org). Horizontes da pesquisa em música. Rio de Janeiro: 7Letras,
2010.
LUNA, Sergio Vasconcelos de. Planejamento de pesquisa: uma introdução. São Paulo:
EDUC, 1997.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia
cientifica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas.
11. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
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Bibliografia Complementar
BAUER, Marrtin W. & GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto. imagem e som:
um manual prático. 3a ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.
BORTONI-RICARDO, Stella Maris. O professor pesquisador: Introdução à pesquisa
qualitativa. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. (Série Estratégias de Ensino, 8).
GARCIA, Regina Leite (org). Método: pesquisa com o cotidiano. Rio de Janeiro: DP&A,
2003.
GIL, A. C. Como elaborar um projeto. 3a ed. São Paulo: Atlas, 1996.
GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1991.
GUIZZOTTI, Antonio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2008.
HAGUETTE, T. M. F. Metodologias Qualitativas na Sociologia. Petrópolis: Vozes, 1987.
KUHN, Thomas S. Título: Estrutura das revoluções científicas. 4a ed. São Paulo.
Perspectivas, 1996.
LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. de A. Metodologia científica. 3a ed. São Paulo: Atlas,
2000.
LÜDKE, M. (coord.). O professor e a pesquisa. 5ª ed. São Paulo: Papirus, 2007.
MASINI, Elcie F. Salzano. Enfoque fenomenológico de pesquisa em educação. In:
FAZENDA, Ivani(org) Metodologia da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 1989.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa social: Teoria, método e criatividade. 24a ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.
PACHECO JUNIOR W. Pesquisa científica sem tropeços: abordagem sistêmica. São Paulo:
Aylas, 2007.
REIS, José Cláudio, GUERRA, Andréia e BRAGA, Marco. Ciência e arte: relações
improváveis?. [Outubro 2006, vol. 13 p. 71-87] Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v13s0/04.pdf. Acesso em 09/02/2010.
SANTOS, Boaventura de Souza. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de Janeiro:
Graal, 1989.
SANTOS, Boaventura de Souza. Um discurso sobre as ciências. São Paulo: Cortez, 2003.
SEVERINO. A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 23 ed. São Paulo: Cortez Editora,
2009.
ZAMBONI, Sílvio. A Pesquisa em Arte: um paralelo entre arte e ciência. 3a ed. Rev.
Campinas, SP: Autores associados, 2006.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CASSIANO DE ALMEIDA BARROS em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 7D71HVU8.

MOREIRA, Herivelto; CALEFFE, Luiz Gonzaga. Metodologia da pesquisa para o professor
pesquisador. 2. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2008.
PENNA, Maura L. Construindo o primeiro projeto de pesquisa em educação e música. Porto
Alegre: Sulina, 2015
POUPART, Jean. A Pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. 4. ed.
Petrópolis: Vozes, 2014.
SANDÍN ESTEBAN, Maria Paz. Pesquisa qualitativa em educação: fundamentos e tradições.
Trad. Miguel Cabrera. – Porto Alegre: AMGH, 2010.
TRIVIÑOS, A. M. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 1987.
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Manual para elaboração e
normalização de trabalhos de conclusão de curso da UDESC: graduação e pós-graduação.
elaboração: Andreza Campos da Luz, Mariana O. dos Santos Pfleger, Marcia Silveira Kroeff;
colaboração: Dayane Dornelles, Alice de Amorim Borges Vazquez, Lucia Marengo, Luiza da
S. Kleinubing – Florianópolis: Udesc, 2017.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Manual de normalização de documentos
científicos de acordo com as normas da ABNT. Mara Simone Utilda dos Santos Amadeu...
[et al.] – Curitiba: Ed. UFPR, 2015.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Orientações para elaboração de
trabalhos acadêmicos da Biblioteca Setorial de Educação. – Porto Alegre:
UFRGS/FACED/BSE, 2019.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
ATIVIDADES
1
19/05/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
2
26/05/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
3
02/06/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
4
09/06/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
5
16/06/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
6
23/06/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
7
30/06/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
8
07/07/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
9
14/07/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
10
21/07/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
11
28/07/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
12
04/08/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
13
11/08/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
14
18/08/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
15
25/08/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
EXAME 01/09/2021 Atividades assíncronas – 2 horas/aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CASSIANO DE ALMEIDA BARROS em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 7D71HVU8.

Outros textos acadêmicos podem ser encontrados a partir de pesquisa por assunto, autor ou
título em:
www.scholar.google.com
www.dominiopublico.gov.br
www.periodicos.capes.gov.br
Revista da ABEM: http://abemeducacaomusical.com.br/
Revista Opus: http://www.anppom.com.br/
Revista DAPesquisa/CEART: http://www.revistas.udesc.br/index.php/dapesquisa
Revista Orfeu: http://www.revistas.udesc.br/index.php/orfeu
Revista Educação, Artes e Inclusão: http://www.revistas.udesc.br/index.php/arteinclusao
Revista Nupeart: http://www.revistas.udesc.br/index.php/nupeart
Revista Música Hodie: https://mestrado.emac.ufg.br/n/31421-revista-musica-hodie
Revista Per Musi: https://periodicos.ufmg.br/index.php/permusi
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina: 6PROPE
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36h/a
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Nome da disciplina: Projeto de Pesquisa
Licenciatura/Bacharelado em Música
Cassiano de Almeida Barros
Contato: (48) 991155695
Contato:
Fase
Turma
Nº Vagas
7
A
Moodle
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
(h/a)
(no retorno presencial)
30h/a
6h/a
Quinta-feira – 13h30 às 15h10
Não há
Livre
Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle),
equipamento eletrônico com acesso à internet para
participação das aulas e realização das atividades
propostas.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Planejamento da pesquisa. Elaboração do projeto de pesquisa. Redação de
relatório de pesquisa.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Conteúdos:
UNIDADE I
Técnicas de pesquisa
Projeto de pesquisa
Normas ABNT
UNIDADE II
Mecanismos de busca e textos de apoio à produção acadêmica
Redação de textos
Estruturação do Projeto de Pesquisa
Objetivo Geral:
Estudar as especificidades da pesquisa na área da música, bem como o seu planejamento e
a estruturação do projeto de Trabalho de Conclusão de Curso/Tcc.
Objetivos Específicos:
· Conhecer técnicas de pesquisa;
· Elaborar propostas de pesquisa com base na área de música e das linhas de pesquisa
dos professores do DMU;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CASSIANO DE ALMEIDA BARROS em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código O67KT7U8.
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Bibliografia Complementar
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: apresentação de
citações em documentos. Rio de Janeiro, 2002
BRESLER, Liora. Paradigmas cualitativos em la investigación em educación musical. In M.
DIAZ, (coord.); L. BRESLER; A. GIRÁLDEZ; G. IBARRETXE; S. MALBRÁN. Introducción a
la investigación em educación musical (p.60-82). Madrid: Enclave Creativa Ediciones,
2006.
___. Etnografia, fenomenologia e investigación-acción em educación musical. In M. DIAZ,
(coord.); L. BRESLER; A. GIRÁLDEZ; G. IBARRETXE; S. MALBRÁN. Introducción a La
investigación em educación musical (p. 82-99). Madrid: Enclave Creativa Ediciones, 2006.
LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. de A. Metodologia científica. 3ª ed. São Paulo: Atlas,
2000.
POUPART, Jean (et al). A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e
metodológicos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008 p. 295-316.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CASSIANO DE ALMEIDA BARROS em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código O67KT7U8.

· Familiarizar-se com os mecanismos de busca de fontes bibliográficas disponíveis em
periódicos via laboratório de informática;
· Estruturar o Projeto de TCC;
· Participar de eventos científicos com ênfase em defesas de TCC e dissertações de
mestrado.
Procedimentos e critérios de Avaliação
A avaliação dos estudantes será feita por meio da análise de desempenho nas atividades
propostas durante o período letivo, que consistirão em elaboração de levantamento
bibliográfico sobre temática de interesse do estudante, elaboração de 2 resenhas sobre
textos científicos selecionados, elaboração e apresentação de projeto de pesquisa e
apresentação de documentação relativa ao TCC, conforme regulamento. No conjunto das
atividades, os estudantes deverão evidenciar a apropriação dos conteúdos e o
desenvolvimento das habilidades e competências necessárias para a atividade científica e
de pesquisa, em nível compatível aos objetivos da disciplina. A frequência e participação nas
aulas síncronas e realização das atividades assíncronas também serão consideradas como
critério de avaliação.
Bibliografia Básica
BIACHETTI, Lucídio; MACHADO, Ana M. N. (org). A bússola do escrever. 2ª ed.
Florianópolis: Ed. Da UFSC, São Paulo: Cortez, 2006.
BOOTH, Wayne; COLOMB, Gregory G.; WILLIAMS, Joseph M. A Arte da Pesquisa. São
Paulo: Martins Fontes, 2005.
CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3ª
ed. – Porto Alegre: Artmed, 2010, 296 p.
______. Investigação qualitativa e projeto de pesquisa.: escolhendo entre cinco
abordagens, 3ª ed. Porto alegre: Penso, 2014.
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1997.
FREIRE, Vanda Bellard (org). Horizontes da pesquisa em música. Rio de Janeiro: 7Letras,
2010.
FLICK, Uwe. Introdução à metodologia de pesquisa. Porto Alegre: Penso, 2013.
GARCIA, Regina Leite (org). Método: pesquisa com o cotidiano. Rio de Janeiro: DP&A,
2003.
GIL, A. C. Como elaborar um projeto. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 1996.
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Manual para elaboração de
trabalhos acadêmicos da udesc: teses, dissertações, monografias e TCCs. 3ª ed.
Florianópolis, 2011. Disponível em:
http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/918/manual__2011final.pdf . Acesso em
08/02/2015.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
ATIVIDADES
1
20/05/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
2
27/05/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
3
03/06/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
4
10/06/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
5
17/06/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
6
24/06/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
7
01/07/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
8
08/07/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
9
15/07/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
10
22/07/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
11
29/07/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
12
05/08/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
13
12/08/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
14
19/08/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
15
26/08/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
EXAME 02/09/2021 Atividades assíncronas – 2 horas/aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CASSIANO DE ALMEIDA BARROS em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código O67KT7U8.

Outros textos acadêmicos podem ser encontrados a partir de pesquisa por assunto, autor ou
título em:
www.scholar.google.com
www.dominiopublico.gov.br
www.periodicos.capes.gov.br
Revista da ABEM: http://abemeducacaomusical.com.br/
Revista Opus: http://www.anppom.com.br/
Revista DAPesquisa/CEART: http://www.revistas.udesc.br/index.php/dapesquisa
Revista Orfeu: http://www.revistas.udesc.br/index.php/orfeu
Revista Educação, Artes e Inclusão: http://www.revistas.udesc.br/index.php/arteinclusao
Revista Nupeart: http://www.revistas.udesc.br/index.php/nupeart
Revista Musica Hodie: https://www.revistas.ufg.br/musica
Revista Per Musi: https://periodicos.ufmg.br/index.php/permusi
Revista Vortex: http://vortex.unespar.edu.br/
Revista Música: https://www.revistas.usp.br/revistamusica
Revista Em Pauta: https://seer.ufrgs.br/EmPauta
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina: 6TEORM
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72h/a

Nome disciplina: TEORIA MUSICAL
Licenciatura/Bacharelado em Música
Cassiano de Almeida Barros
Contato:
(48) 991155695
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
1
AeB
Moodle-Udesc
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Presencial (h/a)
(h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

60h/a
12h/a
Quartas-feiras – 08h20 - 10h00
Sextas-feiras – 08h20 - 10h00
Não há
Livre
Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle),
equipamento eletrônico com acesso à internet para
participação nas aulas e realização das atividades
propostas.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Revisão crítica e estudo aprofundado da teoria elementar da música tonal
ocidental; estudo dos princípios teóricos da organização rítmica e de alturas; estudo
da notação e da terminologia dos conceitos musicais.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
Objetivos: Que o educando formalize um referencial teórico introdutório, crítico,
cultural, técnico, instrumental e metodológico em torno da música tonal ocidental,
subsidiário à atuação profissional nos campos da educação e da performance
musical. Que o educando reelabore e se aproprie dos conceitos fundamentais da
teoria e notação da música ocidental, desenvolvendo uma base conceitual e
terminológica sólida e atualizada.
Conteúdo programático: o intervalo de 5ª como fundamento da teoria musical
ocidental; os sinais de leitura e notação musical, a tipologia das escalas, a sistemática
das armaduras de clave e as alterações cromáticas; os nomes dos graus da escala e
da composição e classificação dos intervalos segundo parâmetros de dissonância e
consonância; a tipologia dos acordes, a sua localização nos graus das escalas
diatônicas maiores e menores, as tríades e tétrades, as suas inversões e as
diferentes maneiras de cifrá-las; os modos diatônicos associados aos graus das
escalas e as alterações cromáticas ocorrentes nas escalas menores; a terminologia

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CASSIANO DE ALMEIDA BARROS em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 13UZN66U.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
DATA
1
17-21/05/21
2

24-28/05/21

3

31/05-04/06/21

4

07-11/06/21

5

14-18/06/21

ATIVIDADES
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas –1 hora/aula
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 hora/aula
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 hora/aula
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 hora/aula
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 hora/aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CASSIANO DE ALMEIDA BARROS em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 13UZN66U.

técnica da teoria musical; as principais culturas teóricas, fontes bibliográficas e
correntes metodológicas da disciplina; os fundamentos da tonalidade harmônica, os
princípios que regem os tons vizinhos ou relações entre as tonalidades, as noções de
meta tonal ou lugares de chegada e a diversidade dos meios de preparação e
dispositivos cadenciais que os interligam; a tipologia e hierarquização das
progressões harmônicas, as noções de região, de tonicização e de múltiplo
significado harmônico funcional das notas, acordes e áreas tonais; os conceitos
fundamentais da morfologia musical, as noções de ritmo harmônico, cadências,
motivos, frases, períodos e sentenças; as funções estruturais dos segmentos das
pequenas formas binárias e ternárias. Noções elementares de estilo e gênero,
apreciação estética e análise musical.
Procedimentos e critérios de Avaliação: A avaliação será feita de forma
processual, numa perspectiva formativa. Será realizada a cada aula, mediante a
análise da frequência e do desempenho dos estudantes nas atividades propostas a
cada semana. Além disso, ao final do período letivo, os estudantes serão solicitados a
elaborar um portfólio composto de anotações de aulas, resumos, resenhas,
composições, performances, análises musicais e ensaios que evidenciem a
apropriação, reelaboração e ressignificação dos conteúdos abordados na disciplina.
O material desse portfólio deverá ser produzido ao longo do período letivo, conforme
as demandas apresentadas a cada aula, e deverá ser selecionado e compilado ao
final do período, conforme orientação docente. Assim, a nota final dos estudantes
será composta pela média aritmética entre a nota resultante da avaliação formativa e
a nota resultante da avaliação final, materializada no portfólio.
Bibliografia
ABROMONT, Claude e MONTALEMBERT, Eugène de. Teoría de la música: una
guía. México: FCE, 2010.
KOSTKA, Stefan e PAYNE, Dorothy. Tonal harmony, with an introduction to twentiethcentury music. New York: McGraw-Hill, 2004.
PLATZER, Frédéric. Compêndio de música. Lisboa: Edições 70, 2001.
FREITAS, Sérgio Paulo Ribeiro de (Org.) Caderno de Classe para a disciplina
Harmonia. Volumes 1 e 2. Udesc, 2013.
FREITAS, Sérgio Paulo Ribeiro de. Que acorde ponho aqui? Harmonia, práticas
teóricas e o estudo de planos tonais em música popular. Campinas: Instituto de Artes,
Unicamp (Tese de Doutorado). 2010.
FREITAS, Sérgio Paulo Ribeiro de. Teoria da harmonia na música popular: uma
definição das relações de combinação entre os acordes na harmonia tonal. Instituto
de Artes da UNESP, 1995.
GUEST, Ian. Harmonia, método prático. v. 1. Rio de Janeiro: Lumiar, 2006.
LA MOTTE, Diether de. Armonía. Barcelona: Editorial Labor, 1993.
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21-25/06/21

7

28/06-02/07/21

8

05-09/07/21

9

12-16/07/21

10

19-23/07/21

11

26-30/07/21

12

02-06/08/21

13

09-13/08/21

14

16-20/08/21

15

23-27/08/21

EXAME

31/08-06/09/21

Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 hora/aula
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 hora/aula
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 hora/aula
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 hora/aula
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 hora/aula
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 hora/aula
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 hora/aula
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 horas/aula
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 hora/aula
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 hora/aula
Atividades assíncronas – 4 horas/aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CASSIANO DE ALMEIDA BARROS em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 13UZN66U.

6

255

PLANO DE ENSINO
DEPARTAMENTO:
CURSO:
DISCIPLINA:
CARGA HORÁRIA:
PROFESSOR:
DATA DA APROVAÇÃO
NO DEPARTAMENTO

Música
Licenciatura/Bacharelados
História da Música I
36 h/a
Eduardo Marcel Vidili

ANO/SEMESTRE:
FASE:
TURNO:
CRÉDITOS:

2021/01
1ª
2

1 EMENTA

Introdução à história da música e à musicologia histórica. A música em culturas não ocidentais. A
teoria musical na Grécia Antiga. A música na Idade Média: características gerais, eventos musicais.
2 HORÁRIO DAS AULAS
DIA DA SEMANA
2ª feira

HORÁRIO
08h20 – 10h00

CRÉDITOS
2

3 OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GERAL

Propiciar ao estudante a capacidade de reconhecer as principais características artísticas e musicais
da Idade Média, e possibilitar seu contato com a bibliografia sobre o período.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Apresentar ao estudante as principais transformações ocorridas na escrita musical e na conformação
dos instrumentos, desde os primeiros registros da Idade Média até o início da Renascença.
4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I – Introdução ao fenômeno sonoro: onda sonora, série harmônica
1.1 Caráter culturalmente condicionado da codificação do som em música
II - A música na Grécia Antiga
2.1 A teoria acústica de Pitágoras
2.2 Sistema musical grego
III - A Idade Média
3.1 O Canto Gregoriano
3.1.1 Características
3.1.2 Teoria dos modos eclesiásticos
3.1.3 Notação
3.2 A monodia fora da Igreja
3.2.1 Menestréis e trovadores
3.2.2 Cantigas de Santa Maria
3.3 A polifonia

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e EDUARDO MARCEL VIDILI em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código ZN796Z2N.
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5 METODOLOGIA

O conteúdo será trabalhado através de aulas expositivas e apresentação de exemplos musicais (em
gravações de áudio e vídeo e partituras).

6 CRONOGRAMA DAS AULAS (OPCIONAL)
MÊS

DIAS

7 AVALIAÇÃO
ATIVIDADE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

PESO

Três avaliações com questões dissertativas,
de igual peso na média final, distribuídas ao
longo do semestre letivo.
8 BIBLIOGRAFIA

BÁSICA
ATLAS, Allan W. Renaissance music: music in Western Europe, 1400-1600. New York: W. W. Norton, 1998.
BURKHOLDER, J. Peter; GROUT, Donald Jay; PALISCA, Claude V. A history of western music. 9. Edição.
Nova York e Londres: W.W. Norton & Company, 2014.
GROUT, Donald Jay; PALISCA, Claude V. História da música ocidental. 2. ed. Lisboa: Gradiva, 2001.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e EDUARDO MARCEL VIDILI em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código ZN796Z2N.

3.3.1 Organum paralelo (séc. IX)
3.3.2 Organum livre (séc. XI)
3.3.3 Organum melismático (séc. XII)
3.3.4.A Escola de Notre Dame (sécs. XII e XIII)
3.3.4.1 Léonin
3.3.4.2 Pérotin
3.3.5 Polifonia profana no séc. XIII
3.3.5.1 Conductus
3.3.5.2 Moteto
3.3.6 Ars Nova (séc. XIV)
3.3.6.1 Philippe de Vitry
3.3.6.2 Guillaume de Machaut
3.4 Instrumentarium e música instrumental
IV - Transição Idade Média - Renascença
4.1 Inglaterra
4.1.1 John Dunstable
4.2 Ducados da Borgonha
4.2.1 Guillaume Dufay
4.2.2 Gilles Binchois
V- Renascença
5.1 Origens e características musicais

257

MICHELS, Ulrich. Atlas de música. Madrid: Alianza, 1992.
SADIE, Stanley (org.). The new Grove dictionary of music and musicians. London: Macmillan, 1980.
COMPLEMENTAR
SOUZA, Maria de Nazaré Valente de. A evolução da notação musical do Ocidente na história do livro até à
invenção da imprensa. Dissertação (Mestrado em Ciências Documentais). Universidade da Beira Interior,
Covilhã, 2012.
WISNIK, José Miguel. O som e o sentido: uma outra história das músicas. São Paulo: Companhia das
Letras, 2002.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e EDUARDO MARCEL VIDILI em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código ZN796Z2N.

HOPPIN, Richard H. La música medieval. Madrid: Ediciones Akal, 2000.
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PLANO DE ENSINO
DEPARTAMENTO:
CURSO:
DISCIPLINA:
CARGA HORÁRIA:
PROFESSOR:
DATA DA APROVAÇÃO
NO DEPARTAMENTO

Música
Licenciatura/Bacharelados
História da Música III
36 h/a
Eduardo Marcel Vidili

ANO/SEMESTRE:
FASE:
TURNO:
CRÉDITOS:

2021/01
3ª
2

1 EMENTA

Características gerais da música da segunda metade do séc. XVIII. Pré-Classicismo e Classicismo. O
desenvolvimento da forma. Beethoven e a transição para o período romântico. Características gerais
da música no séc. XIX, principais compositores e obras.
2 HORÁRIO DAS AULAS
DIA DA SEMANA
2ª feira

HORÁRIO
10h20-12h

CRÉDITOS
2

3 OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GERAL

Propiciar ao aluno a capacidade de reconhecer as principais características artísticas e musicais dos
períodos clássico e romântico, e possibilitar seu contato com a bibliografia sobre o período.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Apresentar ao estudante as principais transformações ocorridas entre os séculos XVIII e XIX no
pensamento e escrita musical e na conformação dos instrumentos.
4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I. Classicismo
1.1 O Iluminismo e a música no séc. XVIII
1.2 A música instrumental
1.2.1 A sonata
1.2.2 A sinfonia
1.2.3 O concerto
1.2.4 O quarteto de cordas
1.3 A forma-sonata
1.4 A ópera
II. A transição do séc. XVIII para o XIX
2.1 Beethoven
III. Romantismo
3.1 Origens e estética
3.2 O Lied
3.3 Música instrumental
3.3.1 Música para piano
3.3.2 Música para orquestra

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e EDUARDO MARCEL VIDILI em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código FX685ZK2.
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IV. O nacionalismo romântico

5 METODOLOGIA

O conteúdo será trabalhado através de aulas expositivas e apresentação de exemplos musicais (em
gravações de áudio e vídeo e partituras).
6 CRONOGRAMA DAS AULAS (OPCIONAL)
MÊS

DIAS

7 AVALIAÇÃO
ATIVIDADE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

PESO

Três avaliações com questões dissertativas,
de igual peso na média final, distribuídas ao
longo do semestre letivo.
8 BIBLIOGRAFIA
BÁSICA
BURKHOLDER, J. Peter; GROUT, Donald Jay; PALISCA, Claude V. A history of western music. 9. Edição.
Nova York e Londres: W. W. Norton, 2014.
GROUT, Donald Jay; PALISCA, Claude V. História da música ocidental. 2. ed. Lisboa: Gradiva, 2001.
MICHELS, Ulrich. Atlas de música. Madrid: Alianza, 1992.
SADIE, Stanley (org.). The new Grove dictionary of music and musicians. London: Macmillan, 1980.

COMPLEMENTAR
ROSEN, Charles. Sonata forms. New York: W. W. Norton, 1988.
WISNIK, José Miguel. O som e o sentido: uma outra história das músicas. São Paulo: Companhia das
Letras, 2002.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e EDUARDO MARCEL VIDILI em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código FX685ZK2.

3.3.2.1 Sinfonia
3.3.2.2 Música programática
3.3.3 Instrumentarium
3.6 A ópera
3.6.1 Na Itália
3.6.2 Na Alemanha
3.6.2.1 Wagner
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(INGRA)
Código disciplina

(Introdução à Gravação)
Nome da disciplina

Curso

Bacharelado

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Flora Ferreira Holderbaum
Fase

Turma

Contato
Contato
Nº Vagas

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)
6

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)
2

36/54/72
28
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Não há
Livre
Uso das plataformas de transmissão Zoom, JitsiMeet e
Moodle, e se preciso também Google Meet, Microsoft
Teams.
Uso de diferentes DAWS de livre acesso. Vídeos e tutoriais
online. Youtube, Soundcloud, e demais plataformas de
música.
Uso de plataformas e softwares livres (free software), de
código aberto (open source) ou de acesso provisório livre
(free trial). Usaremos mais o Reaper, mas orientarei sobre
aspectos e funções presentes em todas as DAWs como
Audacity, Cakewalk by Bandlab, Ableton Live, Studio One,
e Logic. Também conheceremos softwares de síntese e
ressíntese como o Spear, de visualização de espectro,
como Sonic VisualiZer, de programação por linguagem
visual e código na fonte, como Pure Data, Processing,
Super Collider. Também abordarei ferramentas do OBS
Stúdio e o utilizo para aa gravação das aulas.
Uso do OBS Stúdio para gravação das aulas.
Uso do Youtube para armazenamento dos vídeos das
aulas no modo não-listado.
Uso do Moodle UDESC como repositório dos links das
gravações das aulas e dos materiais vistos em aula.
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CENTRO DE ARTES
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(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Fundamentos básicos de áudio e acústica musical. Introdução à informática musical: áudio
analógico e áudio digital, programas de gravação, edição, tratamento e processamento de
áudio digital. Equipamentos e processadores de áudio (microfones, mesas de som, pré amplificadores, processadores de efeito, processadores dinâmicos). O processo de produção
musical:
as
diversas
fases
do
processo
de
produção
fonográfica.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivos Gerais:
Oferecer aos alunos a oportunidade de adquirir conhecimentos introdutórios referentes aos
processos de produção musical realizada em estúdio, especialmente no que se refere às
técnicas de gravação do som e ao processo de produção musical. Desenvolver no estudante
a capacidade de discernir e compreender diferentes princípios envolvidos na
produção/captação e gravação sonora, tais como fatores acústicos, musicais, psicoacústicos,
de ressonância e propagação de ondas, elétrica e eletrônica básica, informática e áudio digital,
síntese sonora, entre outros. Permitir aos alunos o desenvolvimento de habilidades básicas
na operação dos principais equipamentos e softwares atualmente empregados na produção
musical.
Objetivos Específicos:
a) Dar aos alunos uma visão geral do processo de produção fonográfica, em suas diversas
fases técnicas: pré-produção, gravação, edição, mixagem e masterização. b) Oferecer
conceitos básicos de áudio e tecnologia que habilitem os alunos a operar os equipamentos e
softwares mais utilizados no processo de produção musical. Os alunos deverão conhecer as
funções e características básicas de cada uma das principais categorias de equipamentos,
bem como a função de cada um desses equipamentos no processo de produção. Este
conhecimento possibilitará sua operação em nível básico, bem como facilitará a comunicação
com os profissionais e técnicos que operam tais equipamentos a nível profissional. c) Oferecer
aos alunos a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos através de
trabalhos práticos de gravação.
Conteúdo Programático
1º ENCONTRO: Apresentação do plano de ensino. As Diversas Etapas do Processo de
Produção Fonográfica.
2º ENCONTRO: Conceitos Fundamentais de Áudio e Acústica Musical.
3º ENCONTRO: Fundamentos da informática aplicada à música: a evolução da tecnologia na
música. Conceitos básicos de microcomputadores e software, transmissão de informações,
fundamentos do áudio digital.
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O conteúdo da disciplina é gravado e disponibilizado em
vídeo após a aula. Uso dos equipamentos disponíveis em
casa: microfones, celulares, fones de ouvido, computador
pessoal, interfaces de som, instrumentos musicais, entre
outros. Também pretendo dar algumas aulas a partir do
estúdio, fazendo transmissões de lá. Para isso necessitarei
de sinal de internet, uma webcam, além dos equipamentos
e
espaço
do
próprio
estúdio:
microfones
condensadores/capacitivos, dinâmicos, direcionais ou
cardiódes, cabos, mesa de som digital, monitores.
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Procedimentos Metodológicos:
·
·
·
·
·
·
·

Aulas expositivas, remotas, síncronas.
Aulas práticas, remotas, síncronas, com equipamentos de estúdio.
Se possível, aulas práticas desde home estúdio e do Estúdio de Música. Se possível,
em duas ou mais ocasiões, serão presenciais desde o Estúdio, com no máximo dois
alunos por vez, seguindo os protocolos de segurança.
Gravação dos encontros e disponibilização dos registros em vídeo, ao fim destes.
Aulas práticas e remotas sobre equipamentos de estúdio. Realização de trabalhos
práticos individuais e em grupo (se possível).
Palestra de um Professor/artista do som convidado, se possível e ainda a definir.
Atividades assíncronas com exercícios complementares aos conteúdos da aula.
Complementação do conteúdo com atividades do Laboratório de Som, Corpo e
Tecnologia, criado em 2020 como complemento da Carga Horária de Introdução à
Tecnologia e que funciona sempre às sextas, 16:00, via reuniões remotas.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Duas notas, sendo a média final a média simples das duas notas:
N1 (nota 1): entrega de exercícios individuais semanais (quase todos práticos) sobre os
conteúdos vistos em aula, através das atividades assíncronas;
N2 (nota 2): projeto de gravação (trabalho prático).
Bibliografia virtual
Bibliografia Básica:
COLLINS, Nicolas. Hardware-hacking. Copyright Nicolas Collins 2003, 2004. rev. 2.1, May
2004. Contact: ncollins@artic.edu.
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4º ENCONTRO: Introdução ao software REAPER e outras mostras de DAWs. Explicação da
atividade da semana. Principais ferramentas e Gravação no REAPER
5o ENCONTRO: Protocolo MIDI, Plugins e Synths diversos.
6º ENCONTRO: Mesas e Interfaces de Som. Parte prática: preparação de mesas e
configuração de interfaces de som.
7º ENCONTRO: Tipos de Microfonação. Experimentação prática com os alunos. Gravação no
estúdio com instrumentos que eles tocam, se possível.
8o ENCONTRO: Princípio de edição e mixagem. Espaço Sonoro, panorama e espacialização.
Tipos de Envelopes.
9º ENCONTRO: Delay, Reverb e Reverberação.
10º ENCONTRO: Processadores dinâmicos (Compressores, Gates, Limitadores) .
11º ENCONTRO: Equalização (filtragem, diferentes equalizações em camadas, envelopes de
efeito, sobreposições de efeitos, Sidechain).
12o ENCONTRO: Plug-ins, Sintetizadores e sequenciadores diversos.
13o ENCONTRO: Escuta de gravações dos alunos, primeiros projetos para o trabalho final.
14o ENCONTRO: Princípios de Síntese e Sintetizadores analógicos e digitais. Síntese via
programação em free softwares como Pure Data, SuperColider e outros.
15ª ENCONTRO: Apresentação de trabalhos em processo.
16ª ENCONTRO: Atividades Assíncronas de Gravação. Exercícios propostos em aula.
17ª ENCONTRO: Atividades Assíncronas de Gravação. Exercícios propostos em aula.
18ª ENCONTRO: Apresentação/escuta dos projetos de produção musical realizados.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
2
3

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula Apresentação do plano de ensino.
As Diversas Etapas do Processo de Produção Fonográfica.
Aula síncrona (horário) hora/aula - Conceitos Fundamentais de Áudio
e Acústica Musical
Aula síncrona (horário) hora/aula -: Fundamentos da informática
aplicada à música: a evolução da tecnologia na música. Conceitos
básicos de microcomputadores e software, transmissão de informações,
fundamentos do áudio digital.

4

Aula síncrona (horário) hora/aula - Introdução ao software REAPER e
outras mostras de DAWs. Explicação da atividade da semana. Principais
ferramentas e Gravação no REAPER

5

Aula síncrona (horário) hora/aula - Protocolo MIDI, Plugins e Synths
diversos.
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Aula síncrona (horário) hora/aula -: Mesas e Interfaces de Som. Parte
prática: preparação de mesas e configuração de interfaces de som.

7

Aula síncrona (horário) hora/aula - Tipos de Microfonação.
Experimentação prática com os alunos. Gravação no estúdio com
instrumentos que eles tocam, se possível.

8

Aula síncrona (horário) hora/aula - Princípio de edição e mixagem.
Espaço Sonoro, panorama e espacialização. Tipos de Envelopes.

9
10

Aula síncrona (horário) hora/aula - Delay, Reverb e Reverberação.
Aula síncrona (horário) hora/aula - Processadores dinâmicos
(Compressores, Gates, Limitadores) .
Aula síncrona (horário) hora/aula - Equalização (filtragem, diferentes
equalizações em camadas, envelopes de efeito, sobreposições de
efeitos, Sidechain).
Aula síncrona (horário) hora/aula - Plug-ins, Sintetizadores e
sequenciadores diversos.

11
12
13

Aula síncrona (horário) hora/aula - Princípios de Síntese e
Sintetizadores analógicos e digitais. Síntese via programação em free
softwares como Pure Data, SuperColider e outros.

14
15

Aula síncrona (horário) hora/aula - Escuta de gravações dos alunos,
primeiros projetos para o trabalho final.
Apresentação de trabalhos em processo.

16

Atividades Assíncronas de Gravação. Exercícios propostos em aula.

17

Atividades Assíncronas de Gravação. Exercícios propostos em aula.

18

Apresentação/escuta dos projetos de produção musical realizados.

EXAME
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(PRAE1)
Código disciplina

(Prática de Estúdio 1)
Nome da disciplina

Curso

Bacharelado e Licenciatura

Professor (a)

Flora Ferreira Holderbaum

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Fase
eletiva

Turma

Contato(48)99842049
7
Contato
Nº Vagas

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)
6

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)
6

36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

60
13:30/15:10
Não há
Livre
·
·
·
·
·

·
·

·

Utilização das plataformas de transmissão Zoom,
JitsiMeet e Moodle, e se preciso também Google
Meet e Microsoft Teams.
Uso do OBS Stúdio para gravação das aulas.
Uso do Youtube para armazenamento dos vídeos
das aulas no modo não-listado.
Uso do Moodle UDESC como repositório dos links
das gravações das aulas e dos materiais vistos em
aula.
Operação do Estúdio de Música do DMU de forma
presencial e segundo normas de segurança frente
à pandemia. (Uso pontual em algumas aulas.
Explicação na metodologia). Computador, mesa
digital, teclados, controladores MIDI, cabos e
monitores.
Uso de interfaces virtuais como Voicemeeter,
Soundflower, Asio Link Pro, Loopback, entre outras.
Operação de DAws (Digital Áudio Workstation).
Usaremos mais o Reaper, mas orientarei sobre
aspectos e funções presentes em diversas DAWs
como Audacity, Cakewalk by bandlab, Studio One,
Ableton Live e Logic.
Softwares de síntese e ressíntese como o Spear e
de visualização de espectro, como Sonic Visualizer.
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·

·

Uso de plataformas e softwares livres
(freesoftware) e/ou de código fonte aberto
(opensource), como Pure Data, Processing, Super
Collider.
Uso de Microfones Condensadores (Capacitivos),
Dinâmicos, Microfones condensadores com
diafragma pequeno, Microfone de mão, Microfone
de lapela, Direcionais (Shotgun), Microfones USB,
Gravadores portáteis Externos (Zoom, Tascan,
etc), Gravadores de áudio em celulares,
acessórios, cabos, fones, retornos.
Recursos didáticos através de vídeos e tutoriais
online. Youtube, Soundcloud, e demais plataformas
de música.

O conteúdo da disciplina será gravado e disponibilizado em
vídeo após a aula. Utilizo dos equipamentos disponíveis
em casa: microfones, celulares, fones de ouvido,
computador pessoal, interfaces de som, instrumentos
musicais, entre outros. Também pretendo dar algumas
aulas a partir do estúdio, fazendo transmissões de lá. Para
isso necessitarei de sinal de internet, uma webcam, além
dos equipamentos e espaço do próprio estúdio, como
descrito acima.
(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Rotinas de uso laboratorial de sistemas eletro-mecânicos, elétricos e eletrônicos em situações
de estúdio e de música ao vivo. Combinações experimentais de sistemas acústicos, sistemas
MIDI e sistemas computadorizados de áudio digital. Experimentos de alinhamento e testes de
equipamentos, microfonação, amplificação, equalização e monitoração. Exercícios de
mixagem e edição de processadores digitais na pós-gravação e técnicas avançadas de edição
e pós-mixagem. Sem conteúdos específicos pré-determinados, esta disciplina se destina à
manipulação experimental e aplicada dos conceitos apresentados na disciplina de Introdução
à Gravação.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
·

·
·
·

Aprendendo a configurar interface, drivers de áudio no computador, interfaces virtuais
e conexões diversas via streaming (conexão entre mesas/interfaces com computador
e sistemas via web conferência). Questões de áudio via Zoom, JitsiMeet , Moodle,
Google Meet e Microsoft Teams. Uso doe DAWs junto com OBS e Youtube ao vivo
conectados à uma plataforma como Zoom ou Jitsi. Uso de interfaces virtuais como
Voicemeeter, Soundflower, Asio Link Pro, Loopback, entre outras.
Digital Áudio Workstation: usaremos mais o Reaper, mas orientarei sobre aspectos e
funções presentes em diversas DAWs como Audacity, Cakewalk by bandlab, Studio
One, Ableton Live e Logic.
Também conheceremos softwares de síntese e ressíntese como o Spear, de
visualização de espectro, como Sonic Visualizer.
Experimentos de gravação com diferentes microfones, como Condensadores
(Capacitivos) com diafragma grande, Dinâmicos, Microfones condensadores com
diafragma pequeno, Microfones de mão, Microfones de lapela, Direcionais (Shotgun),
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·
·
·
·
·
·
·

Objetivos
Oferecer um espaço prático para rotinas de gravação, edição e mixagem, em situações de
estúdio, home estúdio e de música ao vivo, proporcionando um contato mais próximo entre os
estudantes e diferentes equipamentos elétro-eletrônicos. Demonstrar uma gama variada de
possibilidades experimentais de sistemas acústicos, sistemas MIDI e sistemas
computadorizados de áudio digital. Demonstrar utilização correta e segura de equipamentos,
microfonação, amplificação, equalização e monitoração. Proporcionar ao estudante o
desenvolvimento da capacidade de avaliação crítica do registro, armazenamento e difusão de
áudio em nível profissional. Incentivar a experimentação e descoberta de técnicas criativas e
inventivas de mixagem na pós-gravação, dependendo da fonte e do estilo musical, bem como
técnicas avançadas de edição e pós-mixagem. Provocar no estudante a descoberta da
conexão mais apropriada da tecnologia musical e do estúdio na sua prática musical e criativa
com sons.
Procedimentos Metodológicos:
·
·
·
·
·
·
·

Aulas expositivas, remotas, síncronas.
Aulas práticas síncronas, remotas, com equipamentos de estúdio.
Aulas práticas desde home estúdio e do Estúdio de Música. Se possível, em duas ou
mais ocasiões, serão presenciais desde o Estúdio, com no máximo dois alunos por
vez, seguindo os protocolos de segurança.
Gravação dos encontros e disponibilização dos registros em vídeo, ao fim destes.
Realização de trabalhos práticos individuais e em grupo (se possível).
Palestra de um Professor/artista do som convidado, se possível e ainda a definir.
Atividades assíncronas com exercícios complementares aos conteúdos da aula.
Complementação do conteúdo com atividades do Laboratório de Som, Corpo e
Tecnologia, criado em 2020 como complemento da Carga Horária das matérias de
Tecnologia Musical, enquanto houver condensação de CH para 15 semanas. O grupo
funciona sempre às sextas, 16:00, via reuniões remotas.

Procedimentos e critérios de Avaliação
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·

Microfones USB, Gravadores portáteis Externos (Zoom, Tascam, etc), Gravadores de
áudio em celulares, questões de conexões com acessórios, tipos de cabos, fones,
retornos.
Tipos de Microfone e Microfonação. Diferentes tipos de captação (espaço ao ar livre,
fechado e/ou tratado). Sonorização em diferentes espaços.
Técnicas de edição e mixagem. Envelopes, panorama, espacialização e espaço
sonoro.
Aprender a reconhecer diferentes mesas de som (analógicas, digitais) e interfaces de
áudio (físicas e digitais). Tipos de entradas e saídas, Routing (endereçamentos),
mandadas para canais auxiliares e de efeito.
Técnicas diversas de mixagem, processadores dinâmicos, processadores de efeito,
compressores, limitadores, gates, delay, eco e reverbs.
Técnicas de masterização e finalização. Paneamento, espacialização.
Dispositivos e conexões MIDI diversas. Plugins, sintetizadores, síntese e
programação com uso de plataformas e softwares livres (freesoftware) e/ou de
código fonte aberto (opensource), como Pure Data, Processing, Super Collider.
Configuração de um set de transmissão online de um conjunto com no mínimo 3
canais de entrada mixados para a transmissão no Youtube ou demais redes.
Configuração de uma sessão de gravação de 1 ou mais instrumentos. Realização da
gravação, edição, mixagem e masterização.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
17/05

2

20/05

3

24/05

ATIVIDADES
Aula síncrona (13:30/15:10) Aprendendo a configurar interface,
drivers de áudio no computador, interfaces virtuais e conexões
diversas via streaming (conexão entre mesas/interfaces com
computador e sistemas via web conferência).
Aula síncrona (13:30/15:10) Questões de áudio via Zoom, JitsiMeet ,
Moodle, Google Meet e Microsoft Teams. Uso doe DAWs junto com
OBS e Youtube ao vivo conectados à uma plataforma como Zoom ou
Jitsi. Uso de interfaces virtuais como Voicemeeter, Soundflower, Asio
Link Pro, Loopback, entre outras.
Aula síncrona (13:30/15:10) DAws, usaremos mais o Reaper, mas
orientarei sobre aspectos e funções presentes em diversas DAWs,
como Audacity, Cakewalk by bandlab, Studio One, Ableton Live e
Logic.
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27/05

Aula síncrona (13:30/15:10) DAws, usaremos mais o Reaper, mas
orientarei sobre aspectos e funções presentes em diversas DAWs,
como Audacity, Cakewalk by bandlab, Studio One, Ableton Live e
Logic.

5

07/06

6

10/06

Aula síncrona (13:30/15:10) Continuação dos conteúdos das últimas
aulas e ainda: Softwares de síntese e ressíntese como o Spear, de
visualização de espectro, como Sonic Visualizer.
Aula síncrona (13:30/15:10) Microfones: Microfones Condensadores
(Capacitivos como AKG Perception 402) com diafragma grande,
Microfones condensadores com diafragma pequeno, Microfones
Dinâmicos com capsula grande e pequena (Shure Sm58 e SM57),
Microfones de mão, Microfones de lapela, Direcionais (Shotgun),
Microfones USB, Gravadores portáteis Externos (Zoom, Tascam, etc),
Gravadores de áudio em celulares, questões de conexões com
acessórios, tipos de cabos, fones, retornos. (Aula a partir do estúdio).

7

14/06

Aula síncrona/presencial (13:30/15:10) Continuação do conteúdo
sobre microfones e experimentos de gravação com condensador e
dinâmico. Tipos de Microfone e Microfonação. Diferentes tipos de
captação (espaço ao ar livre, fechado e/ou tratado). Sonorização em
diferentes espaços. (Aula a partir do estúdio).

8

17/06

9

21/06

Aula presencial (13:30/15:10) Experimentos de gravações com
diferentes microfones. (Aula no estúdio)
Aula síncrona (13:30/15:10) Técnicas de edição e mixagem.
Envelopes, panorama, espacialização e espaço sonoro.

10

24/06

Aula síncrona (13:30/15:10) Aprendendo a reconhecer diferentes
mesas de som (analógicas, digitais) e interfaces de áudio (físicas e
digitais). Tipos de entradas e saídas, Routing (endereçamentos),
mandadas para canais auxiliares e de efeito.

11

28/06

Aula síncrona (13:30/15:10) Técnicas diversas de equalização e
mixagem. Duplicação de tracks, paneamento, espacialização, cadeias
de efeitos, sidechain, reverb por convolução, outros.

12

01/07

Aula síncrona (13:30/15:10) Técnicas diversas de mixagem,
processadores dinâmicos, processadores de efeito, compressores,
limitadores, gates, delay, eco e reverbs.

13

16/08

14

05/08

Aula assíncrona - Dispositivos e conexões MIDI diversas. Plugins,
sintetizadores, síntese e programação com uso de plataformas e
softwares livres (free software) e/ou de código fonte aberto
(opensource), como Pure Data, Processing, Super Collider.
Aula assíncrona (disponibilizada em vídeo) - Dispositivos e
conexões MIDI diversas. Plugins, sintetizadores, síntese e
programação com uso de plataformas e softwares livres (free
software) e/ou de código fonte aberto (opensource), como Pure Data,
Processing, Super Collider.

15

19/08

Aula assíncrona (disponibilizada em vídeo) -Técnicas de
masterização e finalização.
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23/08

Aula assíncrona (disponibilizada em vídeo) - Técnicas de
masterização e finalização.

17

26/08

Aula assíncrona - Tarefa a ser gravada e disponibilizada em vídeo
pelo(a) estudante.
Configuração de um set de transmissão online de um conjunto com no
mínimo 3 canais de entrada mixados para a transmissão no Youtube
ou demais redes. Demonstração o set da a live para a turma. Entrega
dos trabalhos.

18

30/08

Aula assíncrona - Tarefa a ser gravada e disponibilizada em vídeo
pelo(a) estudante.
Configuração de uma sessão de gravação de 1 ou mais instrumentos.
Realização da gravação. Entrega dos trabalhos.

EXAME
.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6ESTA2
Código disciplina

Nome disciplina:
Estágio Curricular Supervisionado II

Curso

Licenciatura em Música

Professor (a)

José Rodrigo Santos
Velho

Monitor (a)
Tipo

Fase 6ª

Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
108
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Turma:
única

Contato:
rodrigovelho@gmail.co
m
Contato
N. Vagas: 10

Obrigatória
Moode
Atividades Atividades
Atividades Presencial
Síncronas Assíncrona (h/a)
(h/a)
s (h/a)
(no retorno presencial)
54h/a
54h/a
Impossível prever
Aulas: terças-feiras entre 13:30h e 15:10h
Orientações: horários individuais ou em duplas
Estágios: horários das instituições de ensino
Não há, porém solicitamos que os alunos cursem
Didático I e II antes dos ECS
Para alunos que cursaram ECS I, III ou IV
Computador com áudio e vídeo.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Identidade docente e espaços de atuação profissional na área de educação
musical. Papel formador e transformador da educação musical. Investigação e análise
de práticas educativas em diferentes contextos de educação musical. Planejamento
e prática docente supervisionada. Problematização de situações pedagógicas no
âmbito da prática de ensino e delimitação de foco para pesquisa sobre a própria
prática. Produção de artigo sobre temática relacionada ao processo de estágio.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Dar continuidade às práticas profissionais docente dos(as) licenciandos(as) em
música, iniciadas na disciplina de ECS I, bem como desenvolver práticas
reflexivas em contextos de educação musical na Educação Básica e
comunidades.
Distribuição do conteúdo:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOSÉ RODRIGO SANTOS VELHO em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 20WBLX91.
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Procedimentos e critérios de Avaliação
- Atividades síncronas e assíncronas na plataforma Moodle
Atividades síncronas: encontros para discussões acerca do campo de estágio,
experiência de atuação, debate de leituras e compartilhamento das experiências
entre os estudantes da turma.
Atividades Assíncronas: Desenvolvidas em fóruns de discussão na Plataforma
Moodle, leituras relacionadas ao tema estudado, relato de experiência, casos
específicos de cada campo de estágio.
Orientações: ocorrem paralelamente com a disciplina em comum acordo com os(as)
orientadores(as), estabelecendo diálogos entre a atuação, orientação e disciplina.
1. Atividades, participação e avaliação
• Participação em aula e comprometimento com a disciplina/turma: leitura e
discussão de textos, troca de experiências e relatos sobre o estágio dentro das
dinâmicas estabelecidas em aula.
• Trabalhos práticos e/ou escritos
• Apresentação no Seminário de Estágio:
 Contexto: onde ocorre o estágio/quem são as pessoas/quantas/suas
experiências musicais
 Proposta de forma geral: temática/objetivo geral e/ou pilares da
fundamentação, referenciando autores.
 O que foi realizado: exemplos de atividades, exercícios e produções dos
alunos - relato de parte da experiência – podendo utilizar vídeo e/ou áudio
 Considerações finais: quais reflexões podem ser feitas a partir dessa
experiência? Pode ser uma reflexão de todo o processo ou de algum recorte
que se quer olhar mais profundamente. Como foi para você enquanto
professor(a)? O que percebeu sobre como os alunos receberam as
propostas?
2. Orientação
O cálculo da nota levará em conta: entrega semanal de planos de aula e relatos
(observação e atuação) nos prazos combinados, com a qualidade dos documentos
entregues, dos quais se espera:
PLANOS DE AULA
• Apresentação dos planos com escrita cuidada e estrutura de desenvolvimento
clara
• Descrever atividades e o passo-a-passo para realizá-las

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOSÉ RODRIGO SANTOS VELHO em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 20WBLX91.

- Unidade I: Identidade docente e espaços de atuação profissional na área de
educação musical
- Unidade II: Papel formador e transformador da educação musical
- Unidade III: Investigação e análise de práticas educativas em diferentes contextos
de educação musical
- Unidade IV: Planejamento e prática docente supervisionada. Problematização de
situações pedagógicas no âmbito da prática de ensino e delimitação de foco para
pesquisa sobre a própria prática
- Unidade V: Produção de artigo sobre temática relacionada ao processo de estágio.
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Diversidade de estratégias e abordagens metodológicas, com atividades
adequadas ao projeto e à turma
• Critérios de avaliação:
 Apresentação de coerência, continuidade e articulação entre aulas e atividades;
 Apresentação de repertório e materiais didáticos a serem utilizados, incluindo
partitura dos arranjos, dos exercícios ou das canções a serem realizadas em aula,
letras, cifras, referências, links das músicas e/ou vídeos a serem utilizados;
 Planejamento de propostas que incentivem a participação de todos;
 Planejamento de material de apoio/recursos didáticos variados, como figuras,
slides, quadro, vídeos e/ou o que mais for pertinente e necessário para melhor
compreensão dos alunos.
RELATÓRIO
• Descrição dos fatos observados;
• Apresentação de reflexões relacionadas ao planejamento e atuação;
• Avaliação de decisões para continuação do trabalho.
3. Atuação no campo de estágio
Nota dada pelo professor supervisor (ficha de supervisão) e pelo orientador,
considerando:
• Assiduidade e pontualidade;
• Expressão verbal e corporal (clareza na fala, postura adequada perante a turma);
• Domínio na exposição do conteúdo;
• Segurança na condução das práticas;
• Alinhamento e articulação entre plano de aula e atuação (atividades e recursos
didáticos);
• Distribuição do tempo entre as atividades;
• Promoção de diferentes tipos de participação em sala de aula, valorizando
contribuições dos estudantes, encorajando-os a expressar as suas ideias,
preferências e pontos de vista, que de fato, serão considerados nas tomadas de
decisão;
• Resposta à perguntas e avaliação do trabalho com os/as estudantes, mesmo nas
situações em que os alunos dos estagiários ainda não falem, como no caso de
bebês e crianças pequenas.
4. Considerações finais:
Texto crítico reflexivo acerca das aulas e sua atuação, pode ser uma reflexão de todo
o processo ou de algum recorte que se quer olhar mais profundamente, definido junto
com o(a) orientador(a).
• Articulação com referenciais teóricos. Pode ser embasada a partir das
discussões da fundamentação teórica do projeto, dos textos da
disciplina, assim como outras leituras que tenham realizado. Pode
apresentar perguntas para continuidade do trabalho.
• No mínimo 1 lauda
6. Relatório final:
Relatório de estágio em formato de artigo elaborado de forma colaborativa durante o
semestre.
Bibliografia virtual
- Textos e materiais didáticos selecionados pelo professor no decorrer do semestre
(disponibilizado por links, enviados por e-mail e postados no Moodle)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOSÉ RODRIGO SANTOS VELHO em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 20WBLX91.
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- Revista MEB:
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revista_meb.asp
- Atividades do Grupo de Pesquisa Inventa:
https://www.udesc.br/ceart/inventa/podcast

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
18/05
2
25/05
3

01/06

4

08/06

5

15/06

6

22/06

7

29/06

8

06/07

9

13/07

10

20/07

11

27/07

12

03/08

13
14

10/08
17/08

15

24/08

EXAME

31/08

ATIVIDADES
Apresentação da disciplina - síncrona
Encaminhamento e definição das atividades (definir campos) síncrona
Mapeamento e descrição do contexto do campo - atividade
assíncrona
Elaboração da proposta desenvolvida para atuação de estágio
– síncrona e assíncrona
Ensino de música durante a pandemia - Atividade postada no
Moodle (Fórum de discussão)
Desafios e possibilidades do ensino remoto em música Atividade postada no Moodle (Fórum de discussão)
Relatos sobre a atuação de estágio - Atividade postada no
Moodle (Fórum de discussão)
Apresentação de casos identificados na atuação – atividade
síncrona
Apresentação de casos identificados na atuação – atividade
síncrona
Discussão de leituras associadas à atuação de cada
estagiário(a)
Estruturação da escrita do relatório final da disciplina em
formato de artigo
Discussão sobre modelos e perspectivas de artigos científicos
sobre atuação e formação docente em música
Início da elaboração do texto final da disciplina
Exposição e debate com a turma sobre os textos em
elaboração
Finalização e compartilhamento dos artigos elaborados
colaborativamente
Relatório de estágio

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOSÉ RODRIGO SANTOS VELHO em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 20WBLX91.

- Revista da ABEM:
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabe
m
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6GEXP1-A

Curso

Nome da disciplina
Grupos Musicais I Expressão Vocal
Licenciatura em Música

Professora

Lucila Romano Tragtenberg

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Fase

Turma

Contato 11 38723851
Contato
Nº Vagas

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)

36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Quinta-feira as 13:20
Não há
Livre

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Fisiologia da voz. Estudo dos diversos componentes da respiração e do apoio diafragmático.
O aparelho fonador. Articulação e ressonância. Aplicação dos elementos de fisiologia da voz
em exercícios práticos e no repertório vocal. Avaliação individual das vozes. Cuidados com a
saúde vocal.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo Geral: Estabelecer uma conexão teórica e prática entre aspectos da fisiologia vocal
e a realização técnico vocal nos vocalizes de formação da voz, na aplicação ao repertório
musical, na saúde vocal, no estudo e correlações entre as artes zen e a prática vocal a ser
desenvolvida em aula, e em conhecimentos de avaliação de vozes.
Objetivos Específicos: Desenvolver tópicos de fisiologia da voz (focalizando aparelho
fonador, respiração/apoio diafragmático, articulação e ressonância) em abordagem teórica
imbricada com a prática, no campo da emissão vocal e sua aplicação a um repertório

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código OU559EN4.
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Oferecer recursos para a avaliação individual de vozes, para fins de desenvolvimento
pessoal dos alunos e para fins pedagógicos com vistas a futura docência na área vocal.
Abordar tópicos de saúde vocal, apontando também para práticas corporais da realização
vocal que a otimizam.
Conteúdo Programático: . Aspectos de Fisiologia da voz

a) Diafragma
fisiologia e imbricações com a musculatura expiratória
exercícios para tonicidade e agilidade do diafragma
b) Respiração
músculos inspiratórios e expiratórios
exercícios de respiração
informações teóricas sobre capacidade corporal de respiração, conectadas ao
exercício de aumento da capacidade respiratória
c) Laringe
músculos, ligamentos e cartilagens associados à produção vocal
movimentação da prega vocal
pesquisa ao longo da historia sobre como se dá a emissão vocal
ar e glote na produção da voz
d) Articulação e Ressonância
teoria fonte e filtro de Fant
estudo das vogais na formação do legato
cavidades de ressonância
elementos que constituem uma boa dicção
elementos que constituem uma boa impostação
fluxo de voz contínua e fluxo em stacatto
vocalizes ao piano conectando informações de diafragma, respiração, apoio,
ressonância e articulação
aplicação da técnica desenvolvida nos vocalizes a um repertório

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código OU559EN4.

musical, correlacionando conteúdos específicos do zen a técnica vocal a ser realizada em
sala de aula.
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. Classificação das vozes
. Aplicação dos conhecimentos de fisiologia da voz e classificação vocal em
exercícios vocalisados ao piano.
. Aspectos de saúde vocal.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Procedimentos: Utilização de vídeos. Abordagem teórica em aulas expositivas e em textos
para serem lidos no período extra-classe, com posterior discussão em sala de aula.
Exercícios práticos realizados em conjunto e individualmente, de acordo com o conteúdo
trabalhado. Seminários advindos de pesquisas dos alunos.

Avaliação: .Aspectos teóricos e práticos acerca de tessitura, extensão, registro, timbre,
classificação vocal, respiração e apoio da voz
. Saúde vocal
Tópicos que contribuem para saúde vocal, que devem ser desenvolvidos e/ou
observados
. Estudo e correlação de aspectos do zen nas artes dô e a prática vocal a ser
desenvolvida no curso

Bibliografia virtual
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BEHLAU, Mara; PONTES, Paulo, MORETI. Felipe. Higiene vocal: cuidando da voz. Rio de
Janeiro: Revinter, 2017.
BEHLAU, Mara; REHDER, Maria Inês. Higiene vocal: para o canto coral. 2ª. Rio de
Janeiro: Revinter, 2008.
KUSHNER, Kenneth. O arqueiro zen e a arte de viver. São Paulo: Pensamento,
LE HUCHE, François; Allali, Andre. Voz: anatomia e fisiologia dos órgãos da voz e da
fala. Porto Alegre: Artmed, 1999.
SOUCHARD. Philippe-Emmanuel. Diafragma. São Paulo: Summus, 1989.
SOUCHARD. Philippe-Emmanuel. Respiração. São Paulo: Summus, 1989.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código OU559EN4.

e) Leitura e discussão da apostila de Fisiologia da voz
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BEHLAU, Mara; PONTES, Paulo. Avaliação e tratamento das disfonias. São
Paulo:Lovise, 1995.
BEHLAU, Mara. Voz: o livro do especialista. Vol. 1. Rio de Janeiro: Thieme Revinter, 2001.
HERRIGEL, Eugen. A arte cavalheiresca do arqueiro zen. São Paulo: Pensamento, 2011.
RUBIM, Mirna. Voz, corpo e equilíbrio. Rio de Janeiro: Revinter, 2019.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ATIVIDADES
ASPECTOS MÚLTIPLOS DA FISIOLOGIA DA VOZ
ASPECTOS MÚLTIPLOS DA FISIOLOGIA DA VOZ
EXERCÍCIOS DE RELAXAMENTO, DIAFRAGMA E RESPIRAÇÃO À
LUZ DOS ELEMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ ESTUDADOS
EXERCÍCIOS DE RELAXAMENTO, DIAFRAGMA E RESPIRAÇÃO À
LUZ DOS ELEMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ ESTUDADOS
EXERCÍCIOS DE RELAXAMENTO, DIAFRAGMA E RESPIRAÇÃO À
LUZ DOS ELEMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ ESTUDADOS
AUDIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE VOZES
AUDIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE VOZES E CLASSIFICAÇÃO
DAS VOZES DOS ALUNOS
APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ À
VOCALISES
APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ À
VOCALISES
APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ À
VOCALISES
APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ À
VOCALISES
APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ À
VOCALISES
SAÚDE VOCAL
SAÚDE VOCAL
LEITURA E DISCUSSÃO DO LIVRO “O ARQUEIRO ZEN E A ARTE
DE VIVER”
LEITURA E DISCUSSÃO DO LIVRO “O ARQUEIRO ZEN E A ARTE
DE VIVER”
LEITURA E DISCUSSÃO DO LIVRO “O ARQUEIRO ZEN E A ARTE
DE VIVER”

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código OU559EN4.

TRAGTENBERG, Lucila. Apostila de fisiologia da voz.
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18

EXAME

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código OU559EN4.

LEITURA E DISCUSSÃO DO LIVRO “O ARQUEIRO ZEN E A ARTE
DE VIVER”
EXAME ESCRITO ABRANGENDO O CONTEÚDO DO SEMESTRE
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6GEXP1-B

Curso

Nome da disciplina
Grupos Musicais I Expressão Vocal
Licenciatura em Música

Professora

Lucila Romano Tragtenberg

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Fase

Turma

Contato 11 38723851
Contato
Nº Vagas

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)

36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Quinta-feira as 08:20
Não há
Livre

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Fisiologia da voz. Estudo dos diversos componentes da respiração e do apoio diafragmático.
O aparelho fonador. Articulação e ressonância. Aplicação dos elementos de fisiologia da voz
em exercícios práticos e no repertório vocal. Avaliação individual das vozes. Cuidados com a
saúde vocal.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo Geral: Estabelecer uma conexão teórica e prática entre aspectos da fisiologia vocal
e a realização técnico vocal nos vocalizes de formação da voz, na aplicação ao repertório
musical, na saúde vocal, no estudo e correlações entre as artes zen e a prática vocal a ser
desenvolvida em aula, e em conhecimentos de avaliação de vozes.
Objetivos Específicos: Desenvolver tópicos de fisiologia da voz (focalizando aparelho
fonador, respiração/apoio diafragmático, articulação e ressonância) em abordagem teórica
imbricada com a prática, no campo da emissão vocal e sua aplicação a um repertório

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código NI53VB83.
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Oferecer recursos para a avaliação individual de vozes, para fins de desenvolvimento
pessoal dos alunos e para fins pedagógicos com vistas a futura docência na área vocal.
Abordar tópicos de saúde vocal, apontando também para práticas corporais da realização
vocal que a otimizam.
Conteúdo Programático: . Aspectos de Fisiologia da voz

a) Diafragma
fisiologia e imbricações com a musculatura expiratória
exercícios para tonicidade e agilidade do diafragma
b) Respiração
músculos inspiratórios e expiratórios
exercícios de respiração
informações teóricas sobre capacidade corporal de respiração, conectadas ao
exercício de aumento da capacidade respiratória
c) Laringe
músculos, ligamentos e cartilagens associados à produção vocal
movimentação da prega vocal
pesquisa ao longo da historia sobre como se dá a emissão vocal
ar e glote na produção da voz
d) Articulação e Ressonância
teoria fonte e filtro de Fant
estudo das vogais na formação do legato
cavidades de ressonância
elementos que constituem uma boa dicção
elementos que constituem uma boa impostação
fluxo de voz contínua e fluxo em stacatto
vocalizes ao piano conectando informações de diafragma, respiração, apoio,
ressonância e articulação
aplicação da técnica desenvolvida nos vocalizes a um repertório

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código NI53VB83.

musical, correlacionando conteúdos específicos do zen a técnica vocal a ser realizada em
sala de aula.
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. Classificação das vozes
. Aplicação dos conhecimentos de fisiologia da voz e classificação vocal em
exercícios vocalisados ao piano.
. Aspectos de saúde vocal.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Procedimentos: Utilização de vídeos. Abordagem teórica em aulas expositivas e em textos
para serem lidos no período extra-classe, com posterior discussão em sala de aula.
Exercícios práticos realizados em conjunto e individualmente, de acordo com o conteúdo
trabalhado. Seminários advindos de pesquisas dos alunos.

Avaliação: .Aspectos teóricos e práticos acerca de tessitura, extensão, registro, timbre,
classificação vocal, respiração e apoio da voz
. Saúde vocal
Tópicos que contribuem para saúde vocal, que devem ser desenvolvidos e/ou
observados
. Estudo e correlação de aspectos do zen nas artes dô e a prática vocal a ser
desenvolvida no curso

Bibliografia virtual
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BEHLAU, Mara; PONTES, Paulo, MORETI. Felipe. Higiene vocal: cuidando da voz. Rio de
Janeiro: Revinter, 2017.
BEHLAU, Mara; REHDER, Maria Inês. Higiene vocal: para o canto coral. 2ª. Rio de
Janeiro: Revinter, 2008.
KUSHNER, Kenneth. O arqueiro zen e a arte de viver. São Paulo: Pensamento,
LE HUCHE, François; Allali, Andre. Voz: anatomia e fisiologia dos órgãos da voz e da
fala. Porto Alegre: Artmed, 1999.
SOUCHARD. Philippe-Emmanuel. Diafragma. São Paulo: Summus, 1989.
SOUCHARD. Philippe-Emmanuel. Respiração. São Paulo: Summus, 1989.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código NI53VB83.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BEHLAU, Mara; PONTES, Paulo. Avaliação e tratamento das disfonias. São
Paulo:Lovise, 1995.
BEHLAU, Mara. Voz: o livro do especialista. Vol. 1. Rio de Janeiro: Thieme Revinter, 2001.
HERRIGEL, Eugen. A arte cavalheiresca do arqueiro zen. São Paulo: Pensamento, 2011.
RUBIM, Mirna. Voz, corpo e equilíbrio. Rio de Janeiro: Revinter, 2019.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ATIVIDADES
ASPECTOS MÚLTIPLOS DA FISIOLOGIA DA VOZ
ASPECTOS MÚLTIPLOS DA FISIOLOGIA DA VOZ
EXERCÍCIOS DE RELAXAMENTO, DIAFRAGMA E RESPIRAÇÃO À
LUZ DOS ELEMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ ESTUDADOS
EXERCÍCIOS DE RELAXAMENTO, DIAFRAGMA E RESPIRAÇÃO À
LUZ DOS ELEMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ ESTUDADOS
EXERCÍCIOS DE RELAXAMENTO, DIAFRAGMA E RESPIRAÇÃO À
LUZ DOS ELEMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ ESTUDADOS
AUDIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE VOZES
AUDIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE VOZES E CLASSIFICAÇÃO
DAS VOZES DOS ALUNOS
APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ À
VOCALISES
APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ À
VOCALISES
APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ À
VOCALISES
APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ À
VOCALISES
APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ À
VOCALISES
SAÚDE VOCAL
SAÚDE VOCAL
LEITURA E DISCUSSÃO DO LIVRO “O ARQUEIRO ZEN E A ARTE
DE VIVER”
LEITURA E DISCUSSÃO DO LIVRO “O ARQUEIRO ZEN E A ARTE
DE VIVER”
LEITURA E DISCUSSÃO DO LIVRO “O ARQUEIRO ZEN E A ARTE
DE VIVER”

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código NI53VB83.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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LEITURA E DISCUSSÃO DO LIVRO “O ARQUEIRO ZEN E A ARTE
DE VIVER”
EXAME ESCRITO ABRANGENDO O CONTEÚDO DO SEMESTRE
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6GEXP3-A

Curso

Nome da disciplina
Grupos Musicais III Expressão Vocal
Licenciatura em Música

Professora

Lucila Romano Tragtenberg

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Fase

Turma

Contato 11 38723851
Contato
Nº Vagas

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)

36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Quinta-feira as 10:20 hs
Não há
Livre

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:

Aspectos didático-pedagógicos da técnica vocal. Estudo e função de diferentes
vocalizes. Aspectos da interpretação vocal individual (solista) e coletiva (coral). A
técnica vocal em aplicação individual e coletiva. Interpretação e pesquisa de recursos
vocais em repertório infantil.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

OBJETIVO GERAL
Estudo de recursos técnico-vocais de emissão e interpretação vocal individual e
coletiva, incluindo repertório infantil e abrangendo didática e pedagogia da docência
dos aspectos mencionados, incluindo a abordagem reflexiva e crítica da Teoria da
Percepção Ecológica de Gibson e da Crítica de Processos de Cecilia Salles.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 4VB8KG07.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Análise de vocalizes.
Aspectos de didática de cada um dos vocalizes.
Recursos para o trabalho vocal infantil.
Análise de partituras sob a ótica da interpretação.
Recursos da Crítica de Processos de Cecilia Salles.
Teoria da Percepção ecológica de James Gibson: invariantes, variantes, affordances,
mutualidade.
Transcriação: estudo crítico. Reflexões a partir da obra de Haroldo de Campos.
Estudo da imbricação entre Processos de Criação e a Interpretação/Transcriação
Vocal em tese específica sobre o assunto, da autoria de Lucila Tragtenberg.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Procedimentos: Leituras em classe e extra-classe individual e em conjunto, com

posterior discussão em sala de aula.
Vocalizes ao piano.
Avaliação: Seminários e avaliação contínua de frequência e realização de leituras com

participação nas discussões em aula.
Bibliografia virtual

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BEHLAU, Mara & Rehder, Maria Inês. Higiene vocal para o canto coral. Rio de
Janeiro. Revinter, 1997.
BRITO, Teca Alencar de. Música na educação infantil. 2ª. ed. São Paulo: Editora
Peirópolis, 2003.
CAMPOS, Haroldo. Metalinguagem e outras metas. São Paulo: Perspectiva, 2006.
SALLES, Cecilia. Arquivos de criação: arte e curadoria. Vinhedo: Horizonte, 2010.
SANTAELLA, Lucia. Percepção: fenomenologia, ecologia, semiótica. São Paulo:
Cengage, 2016.
TRAGTENBERG, Lucila. Processos
mutualidade e pick-up em J. Gibson.

de

criação

da

interpretação

vocal,

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 4VB8KG07.

Desenvolvimento e análise de vocalizes individuais e coletivos.
Estudo de recursos da Teoria de Percepção Ecológica de James Gibson, da Crítica
de Processos de C. Salles, da relação entre Transcriação e Interpretação Vocal,
oportunizando uma reflexão crítica acerca de Processos de Criação.
Abordagem, análise e prática de recursos de interpretação vocal em repertório infantil
e adulto.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BEUTTENMULLER, Maria da Glória & LAPORT, Nelly. Expressão Vocal e
Expressão Corporal. 2 ed. Rio de Janeiro: Enelivros, 1992.
COELHO, Helena Wohl. Técnica vocal para coros. 4 ed. São Leopoldo: Ed.Sinodal,
1994.
DINVILLE, Claire. A técnica da voz cantada. Rio de Janeiro: Enelivros,1993.
GIBSON, James. The ecological approach to visual perception. Nova Jersei:
Lawrence Erlbaum Associates, 1979.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
2
3

ATIVIDADES
APRESENTAÇÃO DOS VOCALISES E ANÁLISE DOS MESMOS

Aspectos de didática de cada um dos vocalizes
Recursos para o trabalho vocal infantil

4

Recursos para o trabalho vocal infantil: vozes e interpretação

5

Discussão acerca dos recursos da Crítica de Processos de Cecilia
Salles

6

Discussão acerca dos recursos da Crítica de Processos de Cecilia
Salles

7

Discussão acerca dos recursos da Teoria da Percepção
ecológica de James Gibson: invariantes, variantes, affordances,
mutualidade
Discussão acerca dos recursos da Teoria da Percepção
ecológica de James Gibson: invariantes, variantes, affordances,
mutualidade

8

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 4VB8KG07.

TRAGTENBERG, Lucila. Processos de criação em redes de comunicação na
interpretação vocal. Tese de Doutorado. Programa de Comunicação e Semiótica da
PUC-SP, 2012.

293

Transcriação: estudo crítico. Reflexões a partir da obra de Haroldo
de Campos.

10

Transcriação: estudo crítico. Reflexões a partir da obra de Haroldo
de Campos.

11

Estudo da imbricação entre Processos de Criação e a
Interpretação/Transcriação Vocal em tese específica sobre o
assunto, da autoria de Lucila Tragtenberg.

12

Estudo da imbricação entre Processos de Criação e a
Interpretação/Transcriação Vocal em tese específica sobre o
assunto, da autoria de Lucila Tragtenberg.

13

Aspectos da interpretação vocal individual (solista) e coletiva
(coral)
Aspectos da interpretação vocal individual (solista) e coletiva
(coral)

14
15
16
17
18
EXAME

Vocalises individuais e coletivos
Vocalises individuais e coletivos
Vocalises individuais e coletivos
Vocalises individuais e coletivos
EXAME PRÁTICO E TEÓRICO ABRANGENDO O CONTEÚDO DO
SEMESTRE

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 4VB8KG07.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6GEXP3-B

Curso

Nome da disciplina
Grupos Musicais III Expressão Vocal
Licenciatura em Música

Professora

Lucila Romano Tragtenberg

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Fase

Turma

Contato 11 38723851
Contato
Nº Vagas

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)

36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Sexta-feira as 10:20 hs
Não há
Livre

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:

Aspectos didático-pedagógicos da técnica vocal. Estudo e função de diferentes
vocalizes. Aspectos da interpretação vocal individual (solista) e coletiva (coral). A
técnica vocal em aplicação individual e coletiva. Interpretação e pesquisa de recursos
vocais em repertório infantil.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

OBJETIVO GERAL
Estudo de recursos técnico-vocais de emissão e interpretação vocal individual e
coletiva, incluindo repertório infantil e abrangendo didática e pedagogia da docência
dos aspectos mencionados, incluindo a abordagem reflexiva e crítica da Teoria da
Percepção Ecológica de Gibson e da Crítica de Processos de Cecilia Salles.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 2RV7Z31O.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Análise de vocalizes.
Aspectos de didática de cada um dos vocalizes.
Recursos para o trabalho vocal infantil.
Análise de partituras sob a ótica da interpretação.
Recursos da Crítica de Processos de Cecilia Salles.
Teoria da Percepção ecológica de James Gibson: invariantes, variantes, affordances,
mutualidade.
Transcriação: estudo crítico. Reflexões a partir da obra de Haroldo de Campos.
Estudo da imbricação entre Processos de Criação e a Interpretação/Transcriação
Vocal em tese específica sobre o assunto, da autoria de Lucila Tragtenberg.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Procedimentos: Leituras em classe e extra-classe individual e em conjunto, com

posterior discussão em sala de aula.
Vocalizes ao piano.
Avaliação: Seminários e avaliação contínua de frequência e realização de leituras com

participação nas discussões em aula.
Bibliografia virtual

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BEHLAU, Mara & Rehder, Maria Inês. Higiene vocal para o canto coral. Rio de
Janeiro. Revinter, 1997.
BRITO, Teca Alencar de. Música na educação infantil. 2ª. ed. São Paulo: Editora
Peirópolis, 2003.
CAMPOS, Haroldo. Metalinguagem e outras metas. São Paulo: Perspectiva, 2006.
SALLES, Cecilia. Arquivos de criação: arte e curadoria. Vinhedo: Horizonte, 2010.
SANTAELLA, Lucia. Percepção: fenomenologia, ecologia, semiótica. São Paulo:
Cengage, 2016.
TRAGTENBERG, Lucila. Processos
mutualidade e pick-up em J. Gibson.

de

criação

da

interpretação

vocal,

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 2RV7Z31O.

Desenvolvimento e análise de vocalizes individuais e coletivos.
Estudo de recursos da Teoria de Percepção Ecológica de James Gibson, da Crítica
de Processos de C. Salles, da relação entre Transcriação e Interpretação Vocal,
oportunizando uma reflexão crítica acerca de Processos de Criação.
Abordagem, análise e prática de recursos de interpretação vocal em repertório infantil
e adulto.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BEUTTENMULLER, Maria da Glória & LAPORT, Nelly. Expressão Vocal e
Expressão Corporal. 2 ed. Rio de Janeiro: Enelivros, 1992.
COELHO, Helena Wohl. Técnica vocal para coros. 4 ed. São Leopoldo: Ed.Sinodal,
1994.
DINVILLE, Claire. A técnica da voz cantada. Rio de Janeiro: Enelivros,1993.
GIBSON, James. The ecological approach to visual perception. Nova Jersei:
Lawrence Erlbaum Associates, 1979.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
2
3

ATIVIDADES
APRESENTAÇÃO DOS VOCALISES E ANÁLISE DOS MESMOS

Aspectos de didática de cada um dos vocalizes
Recursos para o trabalho vocal infantil

4

Recursos para o trabalho vocal infantil: vozes e interpretação

5

Discussão acerca dos recursos da Crítica de Processos de Cecilia
Salles

6

Discussão acerca dos recursos da Crítica de Processos de Cecilia
Salles

7

Discussão acerca dos recursos da Teoria da Percepção
ecológica de James Gibson: invariantes, variantes, affordances,
mutualidade
Discussão acerca dos recursos da Teoria da Percepção
ecológica de James Gibson: invariantes, variantes, affordances,
mutualidade

8

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 2RV7Z31O.
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interpretação vocal. Tese de Doutorado. Programa de Comunicação e Semiótica da
PUC-SP, 2012.
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Transcriação: estudo crítico. Reflexões a partir da obra de Haroldo
de Campos.

10

Transcriação: estudo crítico. Reflexões a partir da obra de Haroldo
de Campos.

11

Estudo da imbricação entre Processos de Criação e a
Interpretação/Transcriação Vocal em tese específica sobre o
assunto, da autoria de Lucila Tragtenberg.

12

Estudo da imbricação entre Processos de Criação e a
Interpretação/Transcriação Vocal em tese específica sobre o
assunto, da autoria de Lucila Tragtenberg.

13

Aspectos da interpretação vocal individual (solista) e coletiva
(coral)
Aspectos da interpretação vocal individual (solista) e coletiva
(coral)

14
15
16
17
18
EXAME

Vocalises individuais e coletivos
Vocalises individuais e coletivos
Vocalises individuais e coletivos
Vocalises individuais e coletivos
EXAME PRÁTICO E TEÓRICO ABRANGENDO O CONTEÚDO DO
SEMESTRE

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 2RV7Z31O.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6GEXP5- A

Curso

Nome da disciplina
Grupos Musicais V Expressão Vocal
Licenciatura em Música

Professora

Lucila Romano Tragtenberg

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Fase

Turma

Contato 11 38723851
Contato
Nº Vagas

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)

36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Quinta-feira as 15:30
Não há
Livre

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:

Aplicação dos conteúdos em repertório vocal. Desenvolvimento e aprimoramento da
técnica vocal. Estudo e função dos diferentes vocalizes. Prática pedagógica.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

OBJETIVO GERAL
Capacitar o aluno com recursos avançados técnico-vocais de emissão da voz e
aplicação dos mesmos a um repertório que será desenvolvido, sob a ótica de teorias
da percepção e de processos de criação, promovendo a possibilidade de
compreensão das funções de diversos vocalizes no desenvolvimento vocal, focando
também em recursos para a prática da docência.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desenvolvimento e análise de vocalizes específicos para recursos diversos na voz.
Desenvolver um repertório e a aplicação da técnica de emissão vocal no mesmo.
Abordagem e análise do trabalho vocal com vistas à docência, especificidades
pedagógicas.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 44J0Z6FJ.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Análise e prática de vocalizes.
Aspectos de didática de cada um dos vocalizes.
Análise de partituras sob a ótica da emissão vocal e da interpretação.
Recursos da Crítica de Processos de Cecilia Salles.
Teoria da Percepção ecológica de James Gibson: invariantes, variantes, affordances,
mutualidade.
Transcriação: estudo crítico. Reflexões a partir da obra de Haroldo de Campos.
Estudo da imbricação entre Processos de Criação e a Interpretação/Transcriação
Vocal em tese específica sobre o assunto, da autoria de Lucila Tragtenberg.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Procedimentos: Leituras em classe e extra-classe, individual e em conjunto, com

posterior discussão em sala de aula.
Vocalizes ao piano.
Avaliação: Seminários e avaliação contínua de frequência e realização de leituras com

participação nas discussões em aula.
Bibliografia virtual

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAMPOS, Haroldo. Metalinguagem e outras metas. São Paulo: Perspectiva, 2006.
PÉREZ-GONZALEZ, Eládio. Iniciação à Técnica Vocal. Rio de Janeiro: PérezGonzalez, 2000.
SALLES, Cecilia. Arquivos de criação: arte e curadoria. Vinhedo: Horizonte, 2010.
SANTAELLA, Lucia. Percepção: fenomenologia, ecologia e semiótica. São Paulo:
Cengage, 2011.
TRAGTENBERG, Lucila. Processos
mutualidade e pick-up em J. Gibson.

de

criação

da

interpretação

vocal,

TRAGTENBERG, Lucila. Processos de criação em redes de comunicação na
interpretação vocal. Tese de Doutorado. Processos de Criação nas Mídias.
Programa de Comunicação e Semiótica da PUC-SP, 2012, São Paulo.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 44J0Z6FJ.

Estudo de recursos da Teoria de Percepção Ecológica de James Gibson, da Crítica
de Processos de C. Salles, da relação entre Transcriação e Interpretação Vocal,
oportunizando uma reflexão crítica acerca de Processos de Criação.
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BEUTTENMULLER, Maria da Glória & LAPORT, Nelly. Expressão Vocal e
Expressão Corporal. 2 ed. Rio de Janeiro: Enelivros, 1992.
DINVILLE, Claire. A técnica da voz cantada. Rio de Janeiro: Enelivros,1993.
GIBSON, James. The ecological approach to visual perception. Nova Jersei:
Lawrence Erlbaum Associates, 1979.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ATIVIDADES
ESCOLHA DE REPERTÓRIO VOCAL. APRENDIZADO DAS
MÚSICAS ESCOLHIDAS
APRENDIZADO DAS MÚSICAS ESCOLHIDAS E ANÁLISE DAS
MESMAS SOB O PONTO DE VISTA DA INTERPRETAÇÃO
ANÁLISE DAS MÚSICAS ESCOLHIDAS SOB O PONTO DE VISTA
DA INTERPRETAÇÃO
ANÁLISE DAS MÚSICAS ESCOLHIDAS SOB O PONTO DE VISTA
DA INTERPRETAÇÃO
EXERCÍCIOS AVANÇADOS DE RESPIRAÇÃO E VOCALISES
EXERCÍCIOS AVANÇADOS DE RESPIRAÇÃO E VOCALISES
EXERCÍCIOS AVANÇADOS DE RESPIRAÇÃO E VOCALISES
EXERCÍCIOS AVANÇADOS DE RESPIRAÇÃO E VOCALISES
APLICAÇÃO DA TÉCNICA AVANÇADA AO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO
APLICAÇÃO DA TÉCNICA AVANÇADA AO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO

11
APLICAÇÃO DA TÉCNICA AVANÇADA AO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO PREPARAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO
REPERTÓRIO COM OS RECURSOS DE GIBSON E SALLES
12

Aspectos da interpretação vocal sob a ótica de James Gibson e
Cecilia Salles

13

Aspectos da interpretação vocal sob a ótica de James Gibson e
Cecilia Salles

14

PREPARAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO COM OS RECURSOS DE GIBSON E SALLES
PREPARAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO COM OS RECURSOS DE GIBSON E SALLES
PREPARAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO COM OS RECURSOS DE GIBSON E SALLES
PREPARAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO COM OS RECURSOS DE GIBSON E SALLES
PREPARAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO COM OS RECURSOS DE GIBSON E SALLES

15
16
17
18

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 44J0Z6FJ.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6GEXP5-B

Curso

Nome da disciplina
Grupos Musicais V Expressão Vocal
Licenciatura em Música

Professora

Lucila Romano Tragtenberg

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Fase

Turma

Contato 11 38723851
Contato
Nº Vagas

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)

36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

sexta-feira as 13:30 hs
Não há
Livre

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:

Aplicação dos conteúdos em repertório vocal. Desenvolvimento e aprimoramento da
técnica vocal. Estudo e função dos diferentes vocalizes. Prática pedagógica.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

OBJETIVO GERAL
Capacitar o aluno com recursos avançados técnico-vocais de emissão da voz e
aplicação dos mesmos a um repertório que será desenvolvido, sob a ótica de teorias
da percepção e de processos de criação, promovendo a possibilidade de
compreensão das funções de diversos vocalizes no desenvolvimento vocal, focando
também em recursos para a prática da docência.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desenvolvimento e análise de vocalizes específicos para recursos diversos na voz.
Desenvolver um repertório e a aplicação da técnica de emissão vocal no mesmo.
Abordagem e análise do trabalho vocal com vistas à docência, especificidades
pedagógicas.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código ZIU607Z3.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Análise e prática de vocalizes.
Aspectos de didática de cada um dos vocalizes.
Análise de partituras sob a ótica da emissão vocal e da interpretação.
Recursos da Crítica de Processos de Cecilia Salles.
Teoria da Percepção ecológica de James Gibson: invariantes, variantes, affordances,
mutualidade.
Transcriação: estudo crítico. Reflexões a partir da obra de Haroldo de Campos.
Estudo da imbricação entre Processos de Criação e a Interpretação/Transcriação
Vocal em tese específica sobre o assunto, da autoria de Lucila Tragtenberg.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Procedimentos: Leituras em classe e extra-classe, individual e em conjunto, com

posterior discussão em sala de aula.
Vocalizes ao piano.
Avaliação: Seminários e avaliação contínua de frequência e realização de leituras com

participação nas discussões em aula.
Bibliografia virtual

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAMPOS, Haroldo. Metalinguagem e outras metas. São Paulo: Perspectiva, 2006.
PÉREZ-GONZALEZ, Eládio. Iniciação à Técnica Vocal. Rio de Janeiro: PérezGonzalez, 2000.
SALLES, Cecilia. Arquivos de criação: arte e curadoria. Vinhedo: Horizonte, 2010.
SANTAELLA, Lucia. Percepção: fenomenologia, ecologia e semiótica. São Paulo:
Cengage, 2011.
TRAGTENBERG, Lucila. Processos
mutualidade e pick-up em J. Gibson.

de

criação

da

interpretação

vocal,

TRAGTENBERG, Lucila. Processos de criação em redes de comunicação na
interpretação vocal. Tese de Doutorado. Processos de Criação nas Mídias.
Programa de Comunicação e Semiótica da PUC-SP, 2012, São Paulo.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código ZIU607Z3.

Estudo de recursos da Teoria de Percepção Ecológica de James Gibson, da Crítica
de Processos de C. Salles, da relação entre Transcriação e Interpretação Vocal,
oportunizando uma reflexão crítica acerca de Processos de Criação.
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BEUTTENMULLER, Maria da Glória & LAPORT, Nelly. Expressão Vocal e
Expressão Corporal. 2 ed. Rio de Janeiro: Enelivros, 1992.
DINVILLE, Claire. A técnica da voz cantada. Rio de Janeiro: Enelivros,1993.
GIBSON, James. The ecological approach to visual perception. Nova Jersei:
Lawrence Erlbaum Associates, 1979.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ATIVIDADES
ESCOLHA DE REPERTÓRIO VOCAL. APRENDIZADO DAS
MÚSICAS ESCOLHIDAS
APRENDIZADO DAS MÚSICAS ESCOLHIDAS E ANÁLISE DAS
MESMAS SOB O PONTO DE VISTA DA INTERPRETAÇÃO
ANÁLISE DAS MÚSICAS ESCOLHIDAS SOB O PONTO DE VISTA
DA INTERPRETAÇÃO
ANÁLISE DAS MÚSICAS ESCOLHIDAS SOB O PONTO DE VISTA
DA INTERPRETAÇÃO
EXERCÍCIOS AVANÇADOS DE RESPIRAÇÃO E VOCALISES
EXERCÍCIOS AVANÇADOS DE RESPIRAÇÃO E VOCALISES
EXERCÍCIOS AVANÇADOS DE RESPIRAÇÃO E VOCALISES
EXERCÍCIOS AVANÇADOS DE RESPIRAÇÃO E VOCALISES
APLICAÇÃO DA TÉCNICA AVANÇADA AO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO
APLICAÇÃO DA TÉCNICA AVANÇADA AO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO

11
APLICAÇÃO DA TÉCNICA AVANÇADA AO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO PREPARAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO
REPERTÓRIO COM OS RECURSOS DE GIBSON E SALLES
12

Aspectos da interpretação vocal sob a ótica de James Gibson e
Cecilia Salles

13

Aspectos da interpretação vocal sob a ótica de James Gibson e
Cecilia Salles

14

PREPARAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO COM OS RECURSOS DE GIBSON E SALLES
PREPARAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO COM OS RECURSOS DE GIBSON E SALLES
PREPARAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO COM OS RECURSOS DE GIBSON E SALLES
PREPARAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO COM OS RECURSOS DE GIBSON E SALLES
PREPARAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO COM OS RECURSOS DE GIBSON E SALLES

15
16
17
18

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código ZIU607Z3.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina
Curso

(Estágio Curricular Supervisionado I e III – Orientação
de estágio)
Nome da disciplina
Licenciatura em Música

Professor (a)

Maira Ana Kandler

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
54
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase
5ª e 7ª

Turma
-

Contato (49)9 9984
4814
Contato
Nº Vagas
-

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Atividades
Assíncronas
Presenciais (h/a)
(h/a)
(no retorno presencial)
36
18
Os horários são definidos diretamente com os orientandos
de estágio.
Não há
Livre

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Segue a mesma ementa que as disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado I e Estágio
Curricular Supervisionado III.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Planejamento de aulas; Orientações de estágio; Atuação (modo remoto).
Procedimentos e critérios de Avaliação

Bibliografia virtual

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MAIRA ANA KANDLER e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 14:05:03, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código W2II706W.
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SEMANA DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME
ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MAIRA ANA KANDLER e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 14:05:03, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código W2II706W.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6HTEC1

Nome disciplina
Harmonia de Teclado I

Curso

BACHARELADO EM MÚSICA

Professor (a)

Maurício Zamith

Monitor (a)
Tipo
Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36

Contato:
Mauricio.zamith@gmail.com
Contato
N. Vagas
15

Fase
Turma
Moodle e Zoom
Atividades Atividades
Atividades Presencial (h/a)
Síncronas Assíncronas (no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
15
03
18
Quinta-feira, 08:20 -10:00

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares Piano acústico/digital ou teclado, Computador ou
necessários
celular, Internet, Moodle e Zoom

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Fundamentos de harmonia popular aplicados ao teclado. Prática de leitura de cifras
e montagem de acordes. Elaboração de arranjos para piano. Prática de acompanhamento
com ênfase nos gêneros populares brasileiros. Análises de músicas e interpretações /
harmonizações / arranjos diversos.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Neste semestre a disciplina será voltada à prática de improvisação ao piano/teclado,
envolvendo:
- Improvisação diatônica (Modos e Centros Tonais)
- Escalas: Escalas jazzísticas, Blues, Escalas Sintéticas (Tons inteiros, Octatônica, MTL de
Messiaen)
- Improvisações/variações melódicas
- Improvisações texturais

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 04/05/2021 às 19:36:46, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 1O0L56NK.
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Bibliografia virtual
GUEST, I. Harmonia – Vol.2. Lumiar Ed. Rio de Janeiro: 2006.
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/269/o/GUEST_-_Harmonia_Vol._2.pdf

FREITAS, S. P. R. Teoria da Harmonia na Música Popular. Universidade do Estado de Santa
Catarina: 2002. https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/269/o/GUEST_-_Harmonia_Vol._2.pdf

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANARio DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME
06/09

ATIVIDADES
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 04/05/2021 às 19:36:46, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 1O0L56NK.

Procedimentos e critérios de Avaliação
A nota final será resultado da média simples de duas notas:
1. Participação: realização das atividades propostas em aula
2. Arranjos: elaboração de arranjos para piano solo que incluam seções de
improvisação
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6IMPR1

Nome disciplina
Improvisação I

Curso

BACHARELADO EM MÚSICA

Professor (a)

Maurício Zamith

Monitor (a)
Tipo
Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Fase
Turma
Moodle e Zoom
Atividades Atividades
Síncronas Assíncronas
(h/a)
(h/a)
15
03
A definir

Contato:
Mauricio.zamith@gmail.com
Contato
N. Vagas
10
Atividades Presencial (h/a)
(no retorno presencial)
18

Ter formação prévia em piano ou instrumento de
teclado
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares Piano acústico/digital ou teclado, Computador ou
necessários
celular, Internet, Moodle e Zoom
(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Fundamentos de harmonia popular aplicados ao teclado. Prática de leitura de cifras
e montagem de acordes. Elaboração de arranjos para piano. Prática de acompanhamento
com ênfase nos gêneros populares brasileiros. Análises de músicas e interpretações /
harmonizações / arranjos diversos.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Neste semestre a disciplina será voltada à prática de improvisação ao piano/teclado,
envolvendo:
- Improvisação diatônica (Modos e Centros Tonais)
- Escalas: Escalas jazzísticas, Blues, Escalas Sintéticas (Tons inteiros, Octatônica, MTL de
Messiaen)
- Improvisações/variações melódicas
- Improvisações texturais

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 04/05/2021 às 19:36:46, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 8I2U8LM2.
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Bibliografia virtual
GUEST, I. Harmonia – Vol.2. Lumiar Ed. Rio de Janeiro: 2006.
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/269/o/GUEST_-_Harmonia_Vol._2.pdf

FREITAS, S. P. R. Teoria da Harmonia na Música Popular. Universidade do Estado de Santa
Catarina: 2002. https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/269/o/GUEST_-_Harmonia_Vol._2.pdf
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ATIVIDADES
Atividade Síncrona
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Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
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Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 04/05/2021 às 19:36:46, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 8I2U8LM2.

Procedimentos e critérios de Avaliação
A nota final será resultado da média simples de duas notas:
1. Participação: realização das atividades propostas em aula
2. Arranjos: elaboração de arranjos para piano solo que incluam seções de
improvisação
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