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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) é uma Instituição pública e 

gratuita, mantida pelo governo do Estado da Bahia, sob o regime de autarquia e teve o início 

de suas atividades em 31 de maio de 1976. 

O Campus Universitário situa-se na Av. Transnordestina, S/N, bairro Novo Horizonte, 

CEP 44.036.900, Feira de Santana, Bahia, Brasil. A instituição congrega ainda o PóloUAB 

em Pintadas e o Campus Avançado da Chapada Diamantina, em Lençóis, ambos no estado da 

Bahia, e outros prédios (Centro Universitário de Cultura e Arte - CUCA, Observatório 

Astronômico Antares; Horto Florestal; Clínicas Odontológicas; Chácara Xavante, Biblioteca 

Monteiro Lobato, Serviço de Assistência Jurídica (SAJ), situado no Fórum Felinto Bastos, o 

Prédio dos Ex-Combatentes e CSU – Centro Social Urbano), localizados em diferentes 

bairros de Feira de Santana, onde funcionam, além de atividades de ensino, atividades de 

pesquisa e de extensão. 

 

a) Trajetória político-constitucional com atos legais que a consolidaram 

institucionalmente 

 

A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) foi criada pela Lei 2.784 de 24 

de janeiro de 1970, sendo autorizada a funcionar pelo Decreto Federal 7.7496 de 27 de maio 

de 1976, e instalada em 31 de maio de 1976. A UEFS teve sua origem a partir da Faculdade 

Estadual de Educação de Feira de Santana, na década de 70, criada sob a denominação de 

Fundação Universidade de Feira de Santana (FUFS), posteriormente transformada em 

autarquia através da Lei Delegada Nº. 12, de 30 de dezembro de 1980, passando à atual 

denominação. 

Ela foi reconhecida através da Portaria Ministerial de Nº 874, de 19 de dezembro de 

1986. Posteriormente, foi recredenciada pelo Decreto Estadual de Nº 9.271, de 14 de 

dezembro de 2004, embasado no parecer CEE 312, de 8 de dezembro de 2004. A UEFS foi 

recredenciada em 2016 através do Decreto nº 17.228 de 26 de novembro de 2016, por mais 8 

anos. 

b) Contexto geoeducacional e social em que se insere 

 

A UEFS localiza-se em um ponto significativamente estratégico de convergência 

migratória, a cidade de Feira de Santana, na Bahia, que se destaca por ser um importante 
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entroncamento rodoviário do Norte-Nordeste brasileiro. O município de Feira de Santana está 

localizado a 108 km a noroeste da capital baiana, Salvador. Feira, como é apelidada, é a 

segunda cidade mais populosa do Estado e a maior cidade do interior do Norte-Nordeste em 

população. É também a sexta maior cidade do interior do país, com uma população superior a 

de oito capitais brasileiras. Tem como região prioritária de atuação o semi-árido, onde 

desenvolve seus projetos e programas acadêmicos, culturais e sociais, contribuindo 

estrategicamente para o desenvolvimento nacional e a elevação da qualidade de vida da 

população. 

Na hierarquia urbana do Brasil, Feira de Santana é sede da maior região metropolitana 

do interior nordestino, a Região Metropolitana de Feira de Santana, que concentra cerca de 

757.036 habitantes em 2.265.426 km. Segundo o IBGE1, a população do município em 2010 

era de 556.642 habitantes, em 2017, a população estimada chega a  627.477 habitantes e sua 

unidade territorial conta com 1.337,993 km2. Feira de Santana pertence ao Território de 

Identidade Portal do Sertão, que abarca uma população de 856.252 habitantes num conjunto 

de 17 municípios2. 

Feira de Santana possui duas universidades públicas, a Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia (UFRB) e a UEFS, sendo esta a mais antiga e única estadual, que possui, 

na sua oferta regular 28 cursos, 12 licenciaturas, 13 bacharelados e 3 cursos com dupla 

modalidade. Ainda no ensino superior, a cidade conta também com instituições de educação 

tecnológica como o Instituto Federal da Bahia (IFBA) e o Centro de Educação Tecnológica 

do Estado da Bahia (CETEB), além de várias faculdades particulares, que também recebem 

alunos das cidades vizinhas. No campo profissionalizante, conta também com o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). 

O Município possui, vinculados à educação, os seguintes Conselhos: Municipal de 

Educação, Municipal de Acompanhamento do FUNDEB e de Alimentação Escolar. Há em 

Feira, uma rede de ensino que possui 223 escolas que ministram ensino Pré-Escolar, 443 de 

Ensino Fundamental e 38 de Ensino Médio. Em 2012, segundo o IBGE, Feira contava com 

83.202 matrículas e 4.000 docentes no Ensino Fundamental, e 21.105 matrículas e 1.588 

docentes no Ensino Médio. 

																																																								
1 IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Dados obtidos no link 
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=2910800, em 30/11/2017. 
 
2 Compõem o território, além de Feira de Santana, os municípios de Água Fria, Amélia Rodrigues, Anguera, 
Antônio Cardoso, Conceição de Feira, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Ipecaetá, Irará, Santa Bárbara, 
Santanópolis, Santo Estevão, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Teodoro Sampaio e Terra Nova). Dados 
obtidos naFAEB (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia), através do  link 
http://www.faeb.org.br/perfil-de-territorios/portal-do-sertao.html (acessado  em 30/11/2017).	
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Segundo dados do IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita do município em 

2012 era de R$15.199,91, totalizando R$8.635.051.000,00, composto de valor adicionado na 

agropecuária de R$39.780,00, de valor adicionado na indústria de R$1.840.038,00 e de valor 

adicionado nos serviços de R$5.367.869,00. 

Quanto aos índices sociais, de acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano3, 

Feira de Santana possui Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,712 em 

2010, vindo de 0,460 em 1991, passando para 0,585 em 2000, demonstrando clara evolução, 

sendo o 5º melhor do estado. Na composição deste IDH, também houve modificações nos 

subíndices que o compõem: de 2000 para 2010, o IDH - Educação passou de 0,44 para 0,619; 

o IDH - Longevidade, de 0,716 para 0,820, e o IDH - Renda, de 0,634 para 0,710. Portanto, 

todos os três subitens evoluíram. Nesse ínterim, salientamos que desde a sua criação, a UEFS 

vem contribuindo com a transformação da realidade de Feira de Santana e região, através das 

suas diversas linhas de atuação. Na condição de universidade pública, tem assumido o 

compromisso de apresentar soluções para os problemas sociais através de programas de 

integração com a comunidade que englobam diversas linhas de ação, em áreas como: 

educação, saúde, artes e cultura. 

Tendo como responsabilidade social, o compromisso de formar profissionais-

cidadãos, a UEFS conta com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, que busca o constante 

aperfeiçoamento da formação inicial, estimulando um ambiente crítico de produção do 

conhecimento e de comprometimento social. 

A PROGRAD atua direta ou indiretamente em programas, ações e processos 

acadêmicos, formativos ou regulatórios, pertinentes ao desenvolvimento acadêmico da 

instituição. Orienta, assessora e acompanha processos de implantação, reconhecimento ou 

reformulação de projetos pedagógicos dos cursos de graduação, implementa a criação de 

cursos/turmas de oferta especial, gerencia o Programa de Viagens de Campo e o Sistema 

Acadêmico, além de propor e coordenar programas de qualificação da formação profissional 

discente, a exemplo do PIBID/CAPES, PET Saúde, Pró Saúde e a Monitoria. 

Desde a sua implantação na UEFS, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência - PIBID contemplou os cursos de Licenciatura da UEFS com o intuito de contribuir 

para a elevação da qualidade da escola pública. Com a finalização do edital 061/2013, em 

fevereiro de 2018, o PIBID/UEFS contou com o total de 603 Bolsistas de Iniciação a 

Docência, 86 Bolsistas Supervisores, 36 Coordenadores de Área, 1 Coordenadores de Gestão 

de Processos Educacionais e 1 Coordenador Institucional e desenvolve atividades de iniciação 
																																																								
3 Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil em 2013, obtido no link http://atlasbrasil.org.br/2013/perfil/feira-
de-santana_ba#idh, em 30/11/2017. 
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à docência em 41 escolas parceiras no município de Feira de Santana. A perspectiva para a 

efetivação do edital de 2018 e de, não somente dar continuidade ao PIBID, mas implementar 

também o edital para da Residência Pedagógica, ao qual pretende-se dar um novo impulso à 

atividade do Estágio Supervisionado.  

O Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró 

Saúde) e o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET Saúde),foram criados 

através da parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação e têm como 

pressupostos a consolidação da integração ensino-serviço-comunidade e a educação pelo 

trabalho. Os Cursos de Graduação da Área de Saúde envolvidos nos Programas na UEFS são: 

Enfermagem, Medicina, Odontologia, Farmácia, Educação Física, Ciências Biológicas e 

Psicologia. 

O Programa Bolsa Monitoria disponibiliza um total de 100 vagas que contemplam 

estudantes com bolsas oriundas de projetos de professores orientadores, lotados nos nove 

departamentos da UEFS. Alguns desses projetos ou disciplinas são comuns a mais de um 

curso, permitindo, assim, a atuação desses monitores em outros cursos, que não 

exclusivamente o seu, favorecendo, dessa forma, a ampliação para uma olhar multidisciplinar 

desses estudantes. 

Além disso, tramitam pela PROGRAD os vários processos relativos à vida 

acadêmico-institucional dos docentes e discentes e a responsabilidade pelo processo seletivo 

para ingresso ao ensino superior – ProSel e pelos processos estudantis de transferência, 

reintegração, matrícula diplomado e matrícula especial em disciplinas isoladas. A UEFS 

através PROGRAD mantém o controle do ProSel, através do acompanhamento da empresa 

executora definida no âmbito de licitação pública. 

É preocupação da PROGRAD ainda, a formação docente com caráter contínuo, 

dialógico e formativo, visando um amplo e diversificado processo de aperfeiçoamento com 

vistas à aprendizagem coletiva e à melhoria na qualidade de vida dos docentes e discentes da 

UEFS. Nesse sentido, a PROGRAD, através do PROFACE – Programa de Formação 

Acadêmica e Contextualização de Experiências Educacionais, investe em ações que 

fomentam a pedagogia universitária em prol do fortalecimento das práticas pedagógicas e das 

relações interpessoais no ambiente acadêmico 

Com a finalidade de acompanhar a implantação e implementação de ações 

relacionadas à Política Institucional de Educação Inclusiva, aprovada pelo CONSEPE (2012), 

o Núcleo de Acessibilidade da Universidade Estadual de Feira de Santana (NAU) foi criado 

em abril, pela Portaria Nº 629/2017. É constituído por profissionais vinculados a diversas 
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instâncias da universidade, para assegurar a interação propositiva e participativa no 

planejamento, execução e avaliação das propostas. 

Dentre as várias ações previstas na Política Institucional de Educação Inclusiva, o 

NAU objetiva tornar a universidade acessível, visando a remoção de barreiras físicas, 

arquitetônicas e atitudinais. Propõe-se a atuar no âmbito da formação acadêmica dos 

estudantes e dos docentes, para possibilitar participação e aprendizado a todos os estudantes, 

como os que possuem deficiência ou outras necessidades educacionais especiais. 

 O NAU pretende contribuir para a formação humana dos estudantes e profissionais da 

UEFS, por meio de processos educacionais orientados por valores democráticos, 

solidariedade, compaixão e sensibilidade, para a convivência com a diversidade/diferenças 

humanas sem que estas sejam motivo de preconceito e discriminação. 

 A PROGRAD promove ainda o desenvolvimento de ações que consolidam a UEFS 

como espaço de produção e socialização do conhecimento qualificado e socialmente 

relevante, estimulando e apoiando metodologias que priorizem a atuação do estudante na 

investigação de problemas locais e regionais em conexão com o quadro nacional ou 

internacional. Nesse âmbito, insere-se o esforço de definição de políticas de qualificação dos 

cursos de graduação, através das diversas propostas e ações que denotam políticas articuladas 

de apoio ao desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. 

Para a sistematização e execução de ações extensionistas, a UEFS pode contar com a 

atuação da PROEX – Pró Reitoria de Extensão. De acordo com o conceito construído pelo 

Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Extensão, a Extensão Universitária “sob o princípio 

constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é um processo 

interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação 

transformadora entre universidade e outros setores da sociedade”. 

Na Universidade Estadual de Feira de Santana, a principal função da Extensão é 

identificar as potencialidades externas e internas e estabelecer uma interface social, 

assumindo o papel de parceria nas diversas atividades do seu entorno. 

O compromisso social da UEFS tem sido fortalecido pelas ações extensionistas 

articulando o ensino e a pesquisa, possibilitando uma relação dialógica e transformadora entre 

todos os envolvidos nestas ações. É importante ressaltar o princípio educativo da extensão 

quando se propõe a sair dos muros da universidade estabelecendo uma relação de troca de 

saberes com a sociedade, o que implica na apreensão da realidade e em uma real intervenção. 

Neste contexto a curricularização da extensão tem lugar privilegiado como ação fundante na 

garantia da indissociabilidade entre a extensão, o ensino e a pesquisa. 
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Através dos programas de extensão e cultura a Instituição tem interferido 

propositivamente na realidade dos municípios contemplados, principalmente nas áreas de 

saúde, educação, meio ambiente e qualificação profissional, especialmente dos professores do 

semiárido, o que tem contribuído para a melhoria da qualidade da educação em seus níveis e 

modalidades.  Além disso, essas ações fomentam a preservação do saber e das tradições 

regionais. 

A extensão permite identificar o que deve ser pesquisado e ensinado, e para quais fins 

e interesses se buscam novos conhecimentos, dentro da dinâmica de criação e recriação em 

vista das transformações sociais. As ações extensionistas são desenvolvidas no formato de 

programas, projetos e cursos de extensão, além de eventos institucionais e interinstitucionais.  

Nos últimos anos a UEFS expandiu e qualificou o número de Projetos e Programas de 

Extensão (sendo em 2017 mais de 130 projetos e mais de 40 programas), com importante 

participação no edital PROEXT/MEC, resultando no alargamento da participação de 

estudantes, que se reflete na ampliação do número de bolsas de iniciação extensionista 

demandadas e ofertadas (atualmente 150) e na crescente adesão ao programa de voluntariado 

da Instituição. 

Dentre os diversos programas pode-se destacar a Universidade Aberta à Terceira 

Idade, pela sua especificidade e grande abrangência, que em 8 de agosto de 2017 completou 

25 anos de existência, atendendo a uma média de 950 idosos anualmente. Essas ações 

envolvem todos os cursos da UEFS, somando esforços dos corpos docente e discente no 

atendimento à comunidade, além do vínculo da Universidade com outros segmentos sociais. 

Dentre os vários eventos realizados pela PROEX ou com seu apoio, é relevante 

destacar a Feira do Livro – Festival Literário e Cultural – realizado anualmente e de 

abrangência regional, que atingiu um público de aproximadamente setenta mil pessoas no ano 

de 2016, com superação desse público no ano de 2017, quando ocorreu sua 10ª edição. 

A Feira do Semiárido é um evento realizado a cada dois anos dentro do campus da 

UEFS em parceria com a UFRB, a UNEB, Governos Estadual e Municipal, além de 

representantes dos movimentos sociais e tem como objetivo problematizar o semiárido em 

seus aspectos econômicos, sociais e culturais, contribuindo para a geração e troca de 

conhecimentos. 

A Semana de Ciência e Tecnologia (SNCT), evento nacional, realizado anualmente 

pela PROEX com o apoio da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia e Ministério de 

Ciência e Tecnologia. No ano de 2017, foi realizada pela PROGRAD, como parte da SNCT, a 

I Feira de Graduação da UEFS, com o objetivo de divulgar os Cursos de Graduação, suas 
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principais atividades, o perfil profissional, áreas de atuação, além das políticas de acesso e 

permanência, programas de bolsas acadêmicas e programa de internacionalização. 

A Pró-Reitoria de Extensão também desenvolve dois projetos de extensão em parceria 

com a Secretaria de Educação do Estado: O Projeto Universidade para Todos (UPT), curso 

pré-vestibular gratuito, oferecido através da UEFS e da Secretaria de Educação do Estado da 

Bahia e trata-se de uma ação afirmativa que busca preparar alunos para o ingresso no ensino 

superior.  O Programa Todos pela Alfabetização (TOPA) é um programa de Alfabetização de 

Jovens e Adultos que na região de abrangência da UEFS atinge a 25 municípios baianos. A 

relação da UEFS com estes projetos governamentais não é apenas de reprodução da proposta 

apresentada pela SEC/BA, mas apresenta contribuições com o objetivo de garantir maior 

qualidade das ações implementadas. 

Assim, pretende-se consolidar o conceito da Extensão desvinculada do caráter 

assistencialista, tornando-a um momento privilegiado de produção e troca de conhecimentos 

entre a Universidade e a sociedade onde está inserida. 

Outro aspecto da UEFS que tem ganhado destaque no cenário nacional, diz respeito ao 

campo da pesquisa, fomentada pela Pro Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação, que tem como 

missão gerir as políticas institucionais de pesquisa, Pós-graduação e inovação tecnológica e 

dar apoio às atividades que são desenvolvidas nessas áreas pelos membros da comunidade 

universitária. A missão da PPPG é gerir as políticas institucionais de Pesquisa, Pós-graduação 

e Inovação tecnológica e dar apoio às atividades que são desenvolvidas nessas áreas pelos 

membros da comunidade universitária. Em acordo com os Departamentos, Colegiados, 

Núcleos e Grupos de Pesquisa, a PPPG supervisiona, coordena, planeja, executa, acompanha 

e avalia as atividades relacionadas à pesquisa, à produção científica e à pós-graduação. É sua 

tarefa também estabelecer relações com outras universidades, institutos de pesquisa e órgãos 

de fomento, sempre que o tema é a pós-graduação, a pesquisa e a inovação. 

Pesquisa e Pós-graduação são áreas em que a UEFS tem crescido muito nos últimos 

anos. O primeiro programa de pós-graduação stricto sensu foi implantado em 1997, quando a 

universidade tinha 21 anos, mas desde então a expansão e a qualificação são constantes e hoje 

nossos programas abrangem todas as grandes áreas do conhecimento. São, atualmente, 18 

programas próprios de pós-graduação stricto sensu, dos quais 14 acadêmicos (dez cursos de 

mestrado e quatro de mestrado e doutorado) e quatro mestrados profissionais. Há ainda outros 

três mestrados profissionais em rede e quatro programas interinstitucionais (um mestrado, um 

doutorado e dois programas com mestrado e doutorado). 
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A pesquisa também se tornou uma prática arraigada em todos os departamentos. 

Existem (dezembro de 2016) 566 projetos de pesquisa cadastrados na UEFS, dos quais 47,5% 

captaram recursos através de editais no ano de 2016. Tais pesquisas envolvem não apenas 

docentes, mas também analistas universitários e estudantes. A esses projetos estão associadas 

408 bolsas de iniciação científica4, a maior parte custeada por agências de fomento (CNPq e 

FAPESB). 

O Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT é o setor responsável pela gestão da política 

de inovação, da propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Sua missão é promover 

e cuidar da propriedade intelectual e da transferência do conhecimento gerado no âmbito da 

UEFS, fortalecendo a integração entre universidade, órgãos do governo, setor produtivo e 

sociedade. O NIT também acompanha as incubadoras tecnológicas e empresas júnior criadas 

na UEFS. 

Outro campo de atuação da PPPG é a captação de recursos para investimento em 

infraestrutura de pesquisa e pós-graduação. Coordenando equipes de pesquisadores de todos 

os departamentos, a PPPG tem conseguido inscrever projetos da UEFS em editais de agências 

como a FINEP e, através deles, tem obtido recursos que dificilmente poderiam ser 

conseguidos de outras fontes. Com tais recursos foi possível construir e ampliar prédios e 

instalações físicas para laboratórios e ambientes de pesquisa, espaços físicos para os cursos de 

pós-graduação e adquirir equipamentos de alto custo. 

Para cumprir com sua missão a PPPG dispõe de uma equipe técnica estruturada em 

coordenações (de Iniciação Científica, de Pesquisa, de Pós-graduação e o Núcleo de Inovação 

Tecnológica – NIT), além de secretaria e o gabinete do pró-reitor. Mas a equipe da PPPG não 

atua sozinha. Muitos de seus processos decisórios ocorrem em espaços coletivos de avaliação 

e deliberação, como o Comitê de Iniciação Científica, o Fórum de Coordenadores de Pós-

graduação e a Câmara de Pós-graduação e Pesquisa. 

A Assessoria Especial de Relações Institucionais – AERI tem como objetivo principal 

contribuir para que uma das dimensões da missão da UEFS, que é a inserção internacional da 

Universidade, seja efetivada com qualidade. 

Criada em 1997 e reestruturada em 2007, a Assessoria dissemina ações junto à 

comunidade universitária que contribuam para o fortalecimento da Política de 

Internacionalização da Instituição, baseada nos seguintes eixos: 

1.       Mobilidade Estudantil na/da Graduação e Pós-Graduação; 

2.       Integração em Redes Internacionais; 

																																																								
4 O número se refere ao total de bolsas disponibilizadas em editais no ano de 2016.  
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3.       Ampliação de Pesquisas no âmbito interinstitucional; 

4.       Captação de Recursos para a Cooperação Internacional. 

Atualmente a UEFS integra importantes Redes e Organismos, como a Agência 

Universitária de Francofonia (AUF), o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), 

a Associação dos Assessores das Universidades Brasileiras para Assuntos Internacionais 

(FAUBAI) e a ABRUEM – Câmara de Internacionalização. 

Mantém, também, parcerias com Instituições de Ensino Superior - IES na Argentina, 

Áustria, Bélgica, Benin Canadá, República do Congo, República Democrática do Congo, 

Moldávia, Marrocos, Bolívia, Cuba, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, México, 

Portugal, Romênia e Uruguai, com as quais desenvolve atividades de pesquisas e eventos 

conjuntos, mobilidade discente na graduação e pós-graduação. 

O desenvolvimento da internacionalização da UEFS tem sido pautado numa 

perspectiva proativa, buscando sempre novas oportunidades, no intuito da melhoria da 

qualidade e excelência acadêmica, delineado por um processo contínuo e em permanente 

mudança, que tem em conta o papel do ensino superior para o desenvolvimento da sociedade, 

sua finalidade, interesses, as motivações institucionais e, por conseguinte, capacidade dos 

egressos de competir no mercado de trabalho. No momento, essa ação é fomentada por 

Programas como: 

- Programa Institucional Bolsa Intercâmbio (UEFS). 

- Programa de Mobilidade Nacional 

- Programa Brasil – Colômbia BRACOL (Grupo Coimbra). 

-Programa de Alianças para a Educação e a Capacitação - PAEC (OEA/GCUB). 

- Programa de Estudantes Brasil – México – BRAMEX (GCUB). 

-Programa de Pós–Graduação em Pecuária e Agricultura Tropicais BRASIL/MÉXICO 

(PROPAT) 

- Programa Be_a_doc (GCUB). 

Avançou-se ao longo desse período de 02 (dois) para quase 600 (seiscentos) 

estudantes da UEFS que realizaram intercâmbio; mais de 80 estudantes internacionais 

cursaram graduação ou pós-graduação da UEFS; ações de internacionalização foram 

realizadas em torno de 30 instituições não parceiras em 12 países como Colômbia, Irlanda, 

Holanda, Austrália, Reino Unido, Noruega, Alemanha, Hungria, através de Programas como 

Ciência sem Fronteiras, IBrasil e BRACOL. 

Atividades como o Workshop de Internacionalização Universitária, em sua nona 

edição; Café Palestra em sua 13ª edição; Seminário Cultural, com apresentações sobre a 
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cultura dos países dos estudantes internacionais; AERI Mundus, exposição de trabalhos de ex-

intercambistas;  Summer Class,  curso de férias de estudantes internacionais; Chat Weel, 

conversação entre estudantes internacionais e comunidade acadêmica e o  AERI Buddy 

Program, seleção de estudantes para acolhimento aos estudantes internacionais; configuram-

se como estratégias de difusão da prática da internacionalização que oportuniza a 

diferenciação de currículo e a troca de experiências no aspecto pessoal e profissional. 

 A AERI compreende a equidade educativa como uma busca coletiva, para qual a 

internacionalização do Ensino Superior deve e pode contribuir.  Neste sentido, já encontra-se 

como eixo temático do PDI 2017-2021, conferindo o alinhamento da universidade com as 

novas necessidades que o mundo globalizado apresenta. 

Em se tratando de publicações produzidas na instituição, ganha destaque a UEFS 

Editora, criada em 2002, pelo Conselho Administrativo da UEFS, como um órgão 

suplementar da Reitoria, a UEFS Editora só havia publicado, até novembro de 2010, três 

livros. Faltavam-lhe condições mínimas para funcionar efetivamente como editora 

universitária, o que foi providenciado em fins de 2009: espaço físico, equipamentos, um 

editor (funcionário da Secult, à disposição, sem ônus para a UEFS), uma secretária. Já em 

2010, passou a contar também com um designer gráfico e uma assistente editorial 

(funcionária da EGBA, à disposição, sem ônus para a UEFS), além de adotar novo logotipo, 

cujo desenho a sintetiza melhor, nos traços leves e sugestivos de um livro aberto, e vinculou-

se à ABEU (Associação Brasileira das Editoras Universitárias). Seu Conselho Editorial, 

integrado por nove membros, que são professores indicados para a função por seus 

respectivos departamentos, começou a cumprir o papel que lhe compete. Um desses 

professores exerce o cargo (não remunerado) de diretor da editora. 

Ainda em fins de 2009, a UEFS firmou convênio de cooperação cultural com a 

Fundação Pedro Calmon, órgão da Secretaria de Cultura do Estado, que possibilitou a criação 

de uma coleção, Obras Raras da Cultura Baiana, no âmbito da qual foram publicados em fac-

símile quatro livros e um periódico há muito esgotados. A partir de 2011, a UEFS Editora 

publicou obras em regime de coedição com duas editoras universitárias baianas — a Edufba e 

a Eduneb — e três editoras comerciais — 7Letras (RJ), Anablume (SP) e Geração Editorial 

(SP); vem participando das Bienais do Livro da Bahia, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Tornou-se então conhecida nacionalmente, para o que tem sido relevante o trabalho de sua 

Livraria Interuniversitária, ligada ao PIDL (Programa Interuniversitário para Distribuição do 

Livro), criada em 1985 e que veio a se dinamizar com o crescimento da produção editorial 

aqui referida. 
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Dispõe atualmente de apenas um designer gráfico, servidor da UEFS. Está instalada, 

em sala maior e melhor, no CAU III, para onde se transferiu em março de 2015. 

A UEFS Editora prioriza a publicação de obras originais de caráter técnico-científico e 

cultural, fruto de trabalho de pesquisa docente, e obras de ficção (contos, novelas, romances), 

de poesia e infantojuvenis. Serão aceitos para publicação os originais que, apresentados de 

acordo com as normas do Manual do Autor, inscritos em edital que se realiza periodicamente, 

divulgado no portal da Universidade e no site da UEFS Editora, forem aprovados por 

pareceristas externos à UEFS escolhidos pela Editora entre pesquisadores de todas as áreas do 

conhecimento, residentes no país. 

Publicou, até o momento, 131 livros em todas as áreas do conhecimento, 128 dos 

quais nos últimos quatro anos e meio, dois deles reeditados, um da área de Biologia e outro da 

área de História. Esses livros, em sua expressiva maioria, são originalmente fruto de trabalhos 

de pesquisa. Sua publicação é viabilizada mediante dois procedimentos: por editais (realiza-se 

um a cada ano), quando o custo é coberto com recursos do orçamento da UEFS, e por fluxo 

contínuo, quando o custo fica às expensas de recursos captados pelos autores.    

Como resultado do processo realizado por edital, destaca-se a publicação do primeiro 

livro da área de música intitulado “Um por todos ou todos por um? Processos avaliativos em 

música” das autoras Simone Marques Braga, professora do Curso de Licenciatura em Música 

da UEFS, e Cristina Tourinho, professora da Universidade Federal da Bahia. 

Dez exemplares de cada obra publicada são enviados para a Biblioteca Central Julieta 

Carteado para catalogação no acervo. Dois de seus bibliotecários têm sido responsáveis pela 

imprescindível normalização bibliográfica das obras editadas, o que inclui a elaboração das 

respectivas fichas catalográficas. 

Ressalte-se, ainda, que um exemplar também é enviado para a Biblioteca nacional 

para fins de Depósito Legal. 

 

2. DADOS GERAIS DA INSTITUIÇÃO 

  

a)   Dimensão da atuação: cursos, professores, alunos, funcionários 

 

A Universidade Estadual de Feira de Santana oferta regularmente 28 (vinte e oito) 

cursos de graduação distribuídos em 04 (quatro) áreas do conhecimento em regime semestral 

ou anual. Dentre as vagas padrão ofertadas em cada curso, 50% são reservadas, pelo sistema 

de cotas, a candidatos oriundos da escola pública, sendo 80% destas, reservadas para 
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candidatos que se declararem negros, conforme dispõe a Resolução CONSU nº 034/2006. A 

mesma Resolução estabelece ainda, para cada curso, o acréscimo de duas Vagas Especiais, 

exclusivas para candidatos oriundos de comunidades indígenas e quilombolas. 

 

Quadro 01 - Cursos de graduação e vagas oferecidas pela UEFS. 

ÁREA CURSOS VAGAS POR 

TURNO 

TEMPO DE 

INTEGRALIZA

ÇÃO 

OFERT

A 

DIURN

O 

NOTUR

NO 

TECNOLOGIA 
E 

CIÊNCIAS 
EXATAS 

Engenharia Civil 40 - 10 semestres Semestra
l 

Engenharia da 
Computação 

40 - 10 semestres Semestra
l 

Licenciatura em 
Matemática 

40 - 8 semestres Semestra
l 

Lic. e Bacharelado 
em Física 

40 - 8/9 semestres Semestra
l 

Engenharia de 
Alimentos 

40 - 10 semestres Semestra
l 

Licenciatura em 
Química 

- 30 9 semestres Semestra
l 

CIÊNCIAS 
HUMANAS E 
FILOSOFIAS 

Administração - 40 10 semestres Semestra
l 

Ciências Contábeis - 40 8 semestres Semestra
l 

Ciências 
Econômicas 

- 40 10 semestres Semestra
l 

Lic. e Bacharelado 
em Filosofia 

- 40 8 semestres Semestra
l 

Licenciatura em 
História 

40 - 8 semestres Semestra
l 

Lic. e Bacharelado 
em Geografia 

40 - 8 semestres Semestra
l 
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Licenciatura em 
Pedagogia 

40 - 8 semestres Semestra
l 

Direito - 40 10 semestres Semestra
l 

Bacharelado em 
Psicologia 

30 - 10 semestres Semestra
l 

LETRAS 
E ARTES 

Licenciatura em 
Letras Vernáculas 

40 - 8 semestres Semestra
l 

Licenciatura em 
Letras c/ Inglês 

20 - 8 semestres Semestra
l 

Licenciatura em 
Letras c/ Francês 

15 - 8 semestres Semestra
l 

Licenciatura em 
Letras c/ Espanhol 

20 - 8 semestres Semestra
l 

Licenciatura em 
Música 

25 - 8 semestres Anual 

CIÊNCIAS 
NATURAIS E 

DA 
SAÚDE 

Lic. em Ciências 
Biológicas 

25 - 9 semestres Semestra
l 

Bach. em Ciências 
Biológicas 

20 - 9 semestres Semestra
l 

Licenciatura em 
Educação Física 

40 - 8 semestres Semestra
l 

Enfermagem 40 - 10 semestres Semestra
l 

Odontologia 30 - 10 semestres Semestra
l 

Farmácia 30 - 10 semestres Anual 

Medicina 30 - 12 semestres Anual 

Agronomia 40 - 10 semestres Semestra
l 

 Total de Vagas 950   

 Vagas Especiais 56   
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 Total Geral 1006   

Fonte: PGDP/UEFS 
 

A UEFS, através da PROGRAD, implementa, ainda, vários cursos/turmas de oferta 

especial através do Programa de Formação de Professores em Serviço (PARFOR); dois 

cursos experimentais de Educação a Distância (UAB/EaD) e uma turma de Direito, para 

beneficiários da Reforma Agrária (Convênio com o PRONERA). 

O Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (PARFOR) é 

resultado da ação conjunta do Ministério da Educação (MEC), de Instituições Públicas de 

Educação Superior (IPES) e das Secretarias de Educação dos Estados e Municípios, no 

âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (PDE) que estabeleceu no país 

um novo regime de colaboração da União com os estados e municípios, respeitando a 

autonomia dos entes federados. A partir de 2007, com a adesão ao PDE, os estados e 

municípios elaboraram seus respectivos Planos de Ações Articuladas (PAR), onde puderam 

refletir suas necessidades e aspirações, em termos de ações, demandas, prioridades e 

metodologias, visando assegurar a formação exigida na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) para 

todos os professores que atuam na educação básica. Os planejamentos estratégicos foram 

aprimorados com o Decreto 6.755, de janeiro de 2009, que instituiu a Política Nacional de 

Formação dos Profissionais do Magistério da Educação Básica, com a finalidade de organizar 

a formação inicial e continuada desses profissionais. Em 2017, é estabelecido o Programa de 

Formação Inicial e Continuada para Professores da Educação Básica (PROFIC), uma 

atualização do PARFOR, que além de continuar ofertando Licenciaturas, irá oferecer 

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO lato sensu aos docentes. 

O PARFOR/PROFIC é destinado aos professores em exercício das escolas públicas 

estaduais e municipais sem formação adequada à LDB. O ingresso nesse programa é 

realizado por meio de inscrição dos professores na Plataforma Freire e validada pela 

Secretaria de Educação do Município, com vistas a oportunizar que esses profissionais 

desenvolvam conhecimentos científicos pedagógicos com ética e compromisso em suas 

atividades, para construção de uma sociedade justa e igualitária. 

A Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS está inserida nesse Programa 

por meio do Curso de Licenciatura em Pedagogia – Feira de Santana (duas turmas) e os 

demais cursos no Campus Avançado da Chapada Diamantina, no município de Lençóis: 

Licenciaturas em Ciências Biológicas, Matemática, Geografia e Letras – Inglês. 
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No âmbito da UAB, em 2011, foi aprovado no CONSEPE a oferta do Programa Piloto 

dos Cursos de Licenciatura (Letras/Português e Pedagogia), em parceria com o Polo de Apoio 

Presencial do Município de Pintadas-BA, Município sede do Território de Identidade da 

Bacia do Jacuípe, território composto por 17 municípios. Foram ofertadas 100 vagas para 

cada curso e os professores em sua maioria eram da educação básica, oriundos de vários 

municípios da Bacia do Jacuípe. Visando capacitar o corpo docente técnico administrativo da 

UEFS e representantes do pólo presencial de Pintadas para a oferta do Curso Piloto, a 

PROGRAD/ Coordenação da UAB/UEFS, promoveu um Curso de Aperfeiçoamento em EaD 

(Novembro/2010 a março/2011), com carga horária de 154 horas, com 91 inscritos. 

No mês de junho de 2012, teve início o segundo curso de aperfeiçoamento na 

modalidade semi-presencial da UEFS intitulado Interações Midiáticas na Educação com 

aula inaugural prevista para 14 de junho de 2012 e finalização no dia 10 de abril de 2013. No 

mesmo ano participou de Edital para a oferta de Plano Anual de capacitação Continuada – 

PACC, intitulado Práticas Educativas em Ambientes Virtuais de Aprendizagem, no valor 

de R$ 130.927,08 (Cento e trinta mil novecentos e vinte e sete reais e oito centavos). Em 

2013 participamos de outro Edital na mesma modalidade, intitulado: Projetos pedagógicos e 

processos avaliativos no ensino a distância, no valor de R$ 143.552,08 (Cento e quarenta e 

três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oito centavos). Esses dois últimos projetos 

foram aprovados pela CAPES, mas só poderiam ser executados após o final do curso 

Interações Midiáticas em Educação, em abril de 2013. Quando finalmente solicitamos 

recursos para a execução dos dois cursos pela UEFS, a CAPES suspendeu a verba de 

execução. 

Em maio de 2013 foi publicado Edital para a realização do Processo Seletivo de 

Acesso ao Ensino Superior na modalidade de Educação a Distância (ProSel/EaD) para os 

Cursos de Letras/Português e Pedagogia EaD (200 vagas) ofertados através do Polo de Apoio 

Presencial de Pintadas-BA. Ao longo do mesmo ano uma série de chamadas públicas foi 

realizada para compor a Equipe multidisciplinar da UAB: Professores, Tutores (presencial e 

on line), Designer Instrucional e Diagramador, para atuar nos Cursos de Letras/Português e 

Pedagogia EaD (Chamadas Públicas 01/2013; 02/2013; 03/2013; 04/2013; 01/2014; 02/2014. 

No segundo semestre de 2014 o Núcleo UAB/UEFS foi estruturado em novo espaço 

institucional (Prédio dos Programas Especiais de Formação Docente) com secretaria geral e 

de coordenação dos cursos. Desde a oferta dos cursos no segundo semestre a UEFS utiliza o 

seu próprio Ambiente Virtual de Aprendizagem (moodle) instalado em servidor adquirido 

com recursos do governo federal para a UAB/UEFS. 
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Em março de 2015 a Coordenação da UAB/UEFS concorreu ao edital nº 03/2015 - 

Fomento à inovação para o desenvolvimento e aplicação de Tecnologias de Informação e 

Comunicação em Educação, no âmbito do Sistema UAB, concorreu com o projeto intitulado: 

Laboratório de Educação Digital e Inovações Tecnológicas – LEDIT. O projeto foi aprovado 

e o financiamento era no valor de R$ 148.00,00 (Cento e quarenta e oito mil reais), mas por 

conta do contingenciamento das verbas orçamentárias do governo federal, o repasse foi 

suspenso. 

No entanto, as ações para a difusão de uma educação digital continuam no âmbito da 

Prograd em articulação com a UAB. Inicialmente em torno da proposta de implantação de um 

programa com vistas à universalização de uma cultura acadêmica digital a partir do Núcleo de 

Educação Digital e Inovação Tecnológica – NEDIT, atual denominação do Núcleo de 

Educação Superior por meio de Tecnologias da Informação e da Comunicação – NESTIC. A 

implantação do seu Laboratório objetiva difundir a cultura Digital tanto nos cursos 

presenciais quanto nos cursos a distância. Em seguida mediante a atuação do Comitê de 

Educação a Distância/Tecnologias da Informação e Comunicação – CEAD / TIC da UEFS 

com intuito de regulamentar a portaria federal nº 1.134, de 10 de outubro de 2016, que revoga 

a Portaria MEC nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, e estabelece nova redação para o tema 

da educação a distância. O Comitê elaborou, em outubro de 2017, uma minuta de 

regulamentação do uso dos 20% de ensino a distância nos cursos de graduação presenciais 

que encontra-se em tramitação na Universidade e será pauta da Câmara de Pós-Graduação 

para avaliação e posterior aprovação. 

 Atualmente, os cursos de Ead Pedagogia e Letras/Português, ofertados pela UEFS no 

Município de Pintadas estão finalizando o sétimo semestre. Em dezembro de 2017 o de 

Letras/Português será concluído e o de Pedagogia em julho de 2018. Cada curso conta com 75 

alunos ativos no seu corpo discente. Após a finalização dos cursos daremos início ao 

repercurso: oferta de disciplinas para os alunos que foram reprovados ao longo dos cursos. 

O Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores – LIFE, constitui um 

espaço de uso comum das licenciaturas nas dependências da UEFS, destinado a promover a 

interação entre diferentes cursos de formação de professores, de modo a incentivar o 

desenvolvimento de metodologias voltadas para a inovação das práticas pedagógicas; a 

elaboração de materiais didáticos de caráter interdisciplinar; o uso de tecnologias da 

informação e comunicação (TIC's) e a articulação entre os Programas Institucionais de 

Formação - PROINFOR da UEFS. 
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O LIFE-UEFS ao promover a interação entre diferentes cursos de formação de 

professores tem como desafio maior a contribuição aos professores em formação inicial nas 

licenciaturas, bem como interagir e socializar conhecimentos com aqueles que já se 

encontram em exercício profissional. Dessa forma, o LIFE-UEFS busca viabilizar um espaço-

tempo de formação entre diferentes cursos de formação de professores de modo a incentivar o 

desenvolvimento de metodologias voltadas para a Inovação das práticas pedagógicas; 

formação de caráter interdisciplinar a estudantes de licenciatura; elaboração de materiais 

didáticos e o uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC's).Assim, estaremos 

contribuindo para uma melhor preparação de professores diante dos complexos desafios do 

mundo atual. 

A docência requer formação profissional para seu exercício, e isso vale principalmente 

para a docência no ensino superior. Entendendo a formação como um processo inerente à 

condição humana, assume-se que ela se constitui durante toda a vida e é afetada pelas 

ocorrências das itinerâncias, em um caminho orientado por princípios que organizam a prática 

que se renova a cada novo momento de tomada de decisão. 

A Pró-Reitoria de Graduação de Ensino tem estado em sintonia com essa 

compreensão sobre a formação profissional dos seus professores e os reflexos na 

universidade, valorizado a necessidade de promover a construção de um gradativo processo 

de fortalecimento de política e de ações voltadas à valorização do ensino de graduação. Nesse 

contexto, encontra-se em implantação do Programa de Formação Acadêmica e 

Contextualização de Experiências Educacionais – ProFACE, que,  orientado pelas diretrizes 

de valorização do ensino de graduação e tem por objetivo promover ações que buscam 

investir nos professores e gestores institucionais, propiciando espaços para ampliar as 

possibilidades de sua formação pedagógica e para o desenvolvimento profissional docente. 

O ProFACE é direcionado por um conjunto de princípios norteadores e referenciais, 

objetivos e estrutura, que apontam necessidade formativas específicas do ser professor 

universitário. Dentre as suas ações, destacam-se: 

Encontros de Formação – tem caráter teórico-prático de média duração, que propõe 

partilhas e trocas de experiências por meio da problematização das práticas instituídas entre 

os docentes de diferentes áreas de conhecimento, sobre temas como avaliação da 

aprendizagem, metodologias de ensino, leitura e produção na universidade, entre outros. 

Oficinas Pedagógicas - atividades de curta duração que visam socializar estudos, 

experiências didáticas, conhecimentos e metodologias utilizadas pelos docentes da instituição, 

sobre temáticas diversas. 
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Seminário Pedagogia do Ensino Superior – dar visibilidade às estratégias de ensino 

e aprendizagem desenvolvidas pelos docentes da instituição e partilhá-las com os pares e 

público interno e externo. 

Acolhimento aos Novos Docentes - auxiliar o novo docente em sua inserção na vida 

acadêmica e institucional, informar sobre a estrutura geral da universidade e serviços 

disponíveis, carreira, benefícios, entre outras informações necessárias. 

Em relação aos Recursos Humanos, a UEFS conta, neste momento, com 1.056 

docentes e 792 servidores técnico-administrativos, distribuídos de acordo com os quadros 

abaixo: 

 

Quadro 02 – Quantitativo de docentes por carga horária em 2017 

CLASSE REGIME DE TRABALHO TOTA
L 

20H 40H DE 

AUXILIAR 3 82 21 106 

ASSISTENTE 3 119 164 286 

ADJUNTO          10 50 184 244 

TITULAR 2 16 107 125 

PLENO 1 2 53 56 

SUBSTITUTOS 0 135 0 135 

VISITANTES 1 0 2 3 

TOTAL    955 

 
Fonte: PGDP/UEFS 

 

 

Quadro 03 – Quantitativo dos servidores técnico-administrativos da UEFS em 2017 



	

	

29	

NÍVEL DE INSTRUÇÃO TOTAL 

5 Ano Completo Ensino Fundamental 1 

6 a 9 Ano Incomp. Ensino Fundamental 4 

Curso Técnico (Completo) 42 

Ensino Fundamental Completo 2 

Ensino Médio Completo 108 

Ensino Médio/Tec. Incompleto 7 

Superior com Doutorado 18 

Superior com Especialização 168 

Superior com Mestrado 60 

Superior Completo 182 

Superior Incompleto 90 

TOTAL                                                                        682 

Fonte: PGDP/UEFS 
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Quanto ao número de discentes, a UEFS conta hoje com 8.902 ativos na 

Universidade5. Para melhor atendimento e desenvolvimento desses discentes, a UEFS 

estimula e desenvolve políticas de ações afirmativas através da a Pró-Reitoria de Políticas 

Afirmativas e Assuntos Estudantis – PROPAAE foi criada pela Resolução CONSAD nº 

065/2013, instalada em 24 de outubro de 2014 e tem por finalidade propor, planejar e 

acompanhar as Políticas de Ações Afirmativas no âmbito da Universidade Estadual de Feira 

de Santana visando atender a comunidade universitária e planejar, implementar, coordenar, e 

consolidar Programas de Assistência Estudantil que visem ampliar condições para a 

permanência dos estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade social e/ou 

integrante de comunidades tradicionais historicamente excluídos do ensino superior com 

vistas a contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. 

 A estrutura administrativa da PROPAAE é composta pelo Pró-Reitor, Coordenação 

Geral, Secretaria, Coordenação de Assuntos Estudantis – CODAE, Coordenação de Políticas 

Afirmativas - CPAFIR, Núcleo de Apoio Psicossocial e Psicopedagógico – NAPP e Núcleo 

de Alimentação no Campus – NAC. 

 A Coordenação de Assuntos Estudantis – CODAE gerencia os processos relativos aos 

Auxílios que integram o Programa de Assistência Estudantil da UEFS, além de acolher, 

encaminhar e acompanhar as demandas das Residências Universitárias e das entidades 

estudantis. As Residências Universitárias estão localizadas no Campus da UEFS, a residência 

tradicional tem capacidade para 176 estudantes e a residência indígena para 20 estudantes. As 

Entidades Estudantis são DCE, DA’s, Empresas Juniores e Associação Atlética. 

A Coordenação de Políticas Afirmativas - CPAFIR propõe, orienta, avalia, acompanha 

e divulga as Políticas e Programas de Ações Afirmativas, articula parcerias com os setores da 

universidade e instituições externas em prol do fortalecimento da política afirmativa e 

assistência estudantil da UEFS, incentiva e apoia núcleos de discussão na UEFS sobre as 

temáticas de gênero, assistência estudantil, raça e etnia, diversidade sexual, inclusão de 

pessoas com deficiência em educação, articula parcerias com órgãos governamentais e não 

governamentais, apoia programas e grupos de pesquisa, de estudos e de ações extensionistas 

voltados para a promoção da diversidade étnico-racial, cultural, de gênero e diversidade 

sexual e pessoas com deficiência, encaminha demandas relativas às Políticas Afirmativas e 

coopera com a execução das Políticas de Assistência Estudantil. 

 O Núcleo de Atenção Psicossocial e Pedagógico – NAPP se constituiu em um espaço 

de escuta, acolhimento, reflexão, orientação e de encaminhamento das questões relacionadas 

																																																								
5Fonte: DAA (Divisão de Assuntos Acadêmicos)/UEFS. 
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aos processos educacionais. Tem por objetivo geral atender as necessidades da comunidade 

estudantil, tanto individuais como coletivas no que se refere à prevenção, intervenção, 

avaliação, acompanhamento e orientação no âmbito dos diversos aspectos do processo psico-

sócio-educativo. Para tanto se propõe a assessorar, organizar, acompanhar e/ou implementar 

ações e iniciativas de aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem na UEFS. 

O Núcleo de Alimentação no Campus – NAC gerencia e fiscaliza os contratos de 

cantinas e do restaurante universitário, monitora as condições higiênico-sanitárias dos 

serviços de alimentação prestados no Campus da UEFS conforme legislação específica e 

promove capacitação em Boas Práticas de Fabricação de Alimentos aos funcionários das 

cantinas e do restaurante universitário. No Campus da UEFS existem quatro Cantinas, duas 

em modalidade de licitação e duas em modalidade de economia solidária por projeto de 

extensão. O Restaurante Universitário, situado no CAU II no Campus Universitário, serve três 

refeições por dia (café, almoço e jantar) com concessão de subsídios integrais e parciais aos 

estudantes cadastrados no NAC. 

 

b)   Sistemática de Avaliação Institucional 

 

O processo de avaliação das instituições de ensino superior federais e privadas, no 

Brasil, está subordinado ao SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, 

que foi instituído pela Lei 10.861 (14/04/2004) e que tem por objetivo realizar o processo 

nacional de avaliação das IES, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico dos 

estudantes. Os processos avaliativos do SINAES são coordenados e supervisio-nados pela 

CONAES - Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, que dentre outras ações, 

estabelece a criação do ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes). 

O MEC prevê ainda, nos termos do artigo 11 da Lei nº 10.861/2004 e através da 

Portaria 2.051/04 (09/07/2004), a criação de Comissões Permanentes de Avaliação (CPA), 

nas Universidades, com o intuito de conduzir os processos de avaliação internos da 

instituição, bem como de sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

No caso das Instituições Estaduais, estamos submetidos aos processos de avaliação 

definidos pelo Conselho Estadual de Educação da Bahia. 

 

b.1) Comissão Própria de Avaliação da UEFS 
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A UEFS implantou sua Comissão Própria de Avaliação (CPA) no dia 19 de Novembro 

de 2008 para estabelecer normatização e implantação do processo de avaliação interna da 

Universidade, de acordo com a Resolução CONSU 47/2006. A CPA6 iniciou efetivamente 

suas atividades a partir de 2009, com atividades como a discussão dos documentos legais, 

confecção do regimento interno e realização de Seminário Interno. A partir de então, 

desenvolveu debate com a comunidade, confecção de projeto de autoavaliação, elaboração de 

metodologia de autoavaliação e ações mais efetivas de comunicação, incluindo a elaboração 

de página eletrônica institucional. Em 2013, o reitor assinou Resolução CONSEPE 103/2013, 

que regulamenta a criação das Comissões Permanentes de Avaliação dos Cursos de 

Graduação – CPAC (Licenciatura e Bacharelado), processo em desenvolvimento pelos 

Colegiados de Cursos da UEFS. 

Após este percurso de discussões e alinhamento de ações, a CPA-UEFS realizou 

coleta de dados mediante questionários eletrônicos disponibilizados na plataforma lime-

survey, divididos nos diversos setores da universidade: professores, estudantes, funcionários, 

departamentos, colegiados, etc... Nesse momento se encontra iniciada a consolidação e 

análise dos dados para a construção do 1º Relatório de autoavaliação Institucional da UEFS. 

Quando o processo de autoavaliação for concluído, o resultado deverá ser amplamente 

divulgado a todos os setores da Universidade, sob forma impressa e eletrônica. 

c)       Condições do Campus 

 

A Universidade Estadual de Feira de Santana constitui-se em um patrimônio de 

grande relevância para a sociedade. O Campus da UEFS possui uma área total de 

1.096.741,67m, com 84.158,13m2 de área construída. Já as unidades extra-campus, possuem 

uma área construída estimada em 10.509,30m2. 

Em sua estrutura coexistem 07(sete) unidades de Ensino, Pesquisa e Extensão, cada 

unidade composta por um Módulo Administrativo (MA), 01 Módulo Teórico (MT) e 01 

Módulo Prático (MP).Possui 07(sete) Pavilhões de Aulas Teóricas PAT´s com capacidade 

total de 65 salas e mais 14 salas de Aulas no Centro de Convivência. Possui ainda o Prédio da 

Administração Central, a Biblioteca Central Julieta Carteado, a Assessoria de Informática e 

um complexo com prédios equipados para abrigar os laboratórios e salas especiais. 

Estão situados ainda no Campus da UEFS, o Museu Casa do Sertão, a Creche, a 

Escola Básica, o Parque Esportivo, a Residência Universitária, a Residência Indígena, o 

prédio onde se desenvolvem os Estudos de Educação Ambiental – EEA, a Estação 

																																																								
6Dados obtidos na página produzida pela Comissão, disponíveis em http://www2.uefs.br/cpa/ em 18/09/2017. 
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Climatológica, o Centro Administrativo Universitário – CAU I, II e III (três edificações 

compostas por várias unidades a exemplo do Restaurante Universitário e da Imprensa 

Universitária), o Galpão do Almoxarifado Central e Patrimônio, Galpão dos Bancos, Prédio 

do Núcleo Integrado dos Programas da PROGRAD (NIPP), Clínica Odontológica, Prédio de 

História e Filosofia, Museu de Zoologia, Prédio da Pós-Graduação em Saúde Coletiva, 

Oficina de Física, Galpão da Garagem e Manutenção. 

Como estrutura de acessibilidade, o Campus dispõe de rampas de acesso na grande 

maioria dos prédios administrativos e da biblioteca, em todos os PAT´S, na entrada dos 

módulos, no Parque Esportivo e na Brinquedoteca. Recentemente foram recuperadas as 

passarelas entre os módulos e os passeios dos módulos I ao VII e pavimentadas diversas ruas 

a exemplo da Av. dos Laboratórios, Av. em frente a Reitoria, Biblioteca, Rua de acesso a 

creche, bem como, construído banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais. 
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II. CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA 
 

1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA 

 

1.1 Contextualização histórica e o papel social do curso 

 

O curso de Licenciatura em Música da UEFS teve sua primeira turma de alunos 

ingressos no ano 2011. Sua criação e, consequentemente seu Projeto Pedagógico, tem como 

ponto de partida diferentes demandas locais. Uma deles encontra-se na antiga relação que a 

sociedade feirense tem com a música instrumental. Desde 1868, há registros das atividades 

desenvolvidas por Filarmônicas, a exemplo da Filarmônica 25 de Março, fundada no referido 

ano, e da Filarmônica Vitória, fundada em 1873 (MAGALHÃES, 2009).  

As filarmônicas existentes vinculavam-se a diferentes correntes políticas da sociedade 

local, representando-as artisticamente. Eram também a expressão concreta do vigor com que a 

sociedade feirense cultivava a música e da importância simbólica dessa forma de expressão 

artística para a cultura local. Esse apreço pela música como expressão cultural foi reiterado 

com a implantação do Seminário de Música da Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 

Feira, no início da década de 1960. 

A escolha do curso e da própria cidade no processo de interiorização do ensino 

superior da UFBA foi influenciada, senão mesmo determinada, pelos anseios e solicitações 

locais. Nesse sentido, existia uma demanda histórica por um curso superior em música na 

cidade, quer fosse em função de sua proximidade com a música enquanto expressão artística, 

quer fosse como desdobramento natural da já antiga e consolidada experiência de formação 

de músicos em nível médio. Algo, portanto, que passou a ocorrer a partir do ano de 1985, 

através da vinculação do Seminário de Música com a UEFS, primeiramente como órgão 

suplementar e, posteriormente, como setor do Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA) 

desta universidade.  

Paralelamente a estas demandas, a homologação da Lei 11.769/2008, que estabeleceu 

a obrigatoriedade do conteúdo música na Educação Básica, ampliou os aspectos a serem 

considerados. Ofertar uma formação de professores de música que considere o contexto 

escolar como um campo fértil de atuação tornou-se também um dado significativo para as 

ações a serem implementadas.  
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Desta forma, foram consideradas as políticas públicas nacionais de formação docente, 

os espaços de atuação dos profissionais da área e o papel da Universidade como entidade 

responsável por identificar e atender aos anseios da sociedade em termos de sua educação. A 

soma destas considerações transformaram o caráter do Projeto Pedagógico do Curso de 

Licenciatura em Música da UEFS inclusivo, voltado para a realidade local, com suporte de 

formação universitária construído sobre valores artísticos, humanísticos e com horizontes 

criativos, éticos e políticos.  

 

1.2 Objetivos do Curso 

 

O Curso de Licenciatura em Música da UEFS tem como objetivo geral proporcionar a 

formação de profissionais na área de Educação Musical capazes de atuar em diversos 

contextos educacionais - sobretudo na educação básica - e artísticos, ao integrar sua prática ao 

seu entorno, com sólida base acadêmica, consciência crítica, ética e responsabilidade social.   

 

Objetivos específicos 

 

● Oportunizar aos futuros docentes uma vivência diversificada ao abranger tanto ações 

voltadas para o fazer musical e à formação pedagógica, quanto para questões 

contemporâneas voltadas para a diversidade cultural, sustentabilidade, diferenças 

sócio-cognitivas humanas, fundamentadas na interdisciplinaridade;  

● Oferecer oportunidades de aprofundamento teórico e prático musical a partir do 

exercício docente; 

● Promover uma formação capaz de respeitar e valorizar a identidade cultural dos 

discentes, incentivando o desenvolvimento de ações em prol da criatividade, da 

produção individual e coletiva, favorecendo o desenvolvimento pessoal e social, e 

buscando interfaces entre o erudito e o popular;  

● Preparar os licenciandos para desenvolver projetos interdisciplinares, sobretudo, 

dirigidos para a escola, ao integrar a música às demais formas de manifestação 

artística, bem como outras áreas de conhecimento e vivências do ser humano; 

● Atender a uma demanda de músicos e professores de música do contexto geográfico 

abrangido pelo Curso, atuantes mas não titulados, como professores de escolas de 

música em diversos setores educacionais, a exemplo de mestres de Bandas de Música, 
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regentes de coros e orquestras, professores de escolas especializadas em música, 

professores da educação básica;  

● Capacitar o profissional para desenvolver pesquisas e/ou intervenção nas áreas 

pedagógico-musicais, tendo como meta o aprimoramento geral da área e a criação de 

ações pedagógicas adequadas à região, ao fomentar o diálogo entre ensino e pesquisa; 

● Fomentar a realização de pesquisas em prol do ensino de música local, sobretudo, 

realizadas em caráter interdisciplinar, ao relacionar o diálogo da área com outras áreas 

do conhecimento como a Pedagogia, a História, a Filosofia, a Sociologia, a Psicologia, 

a Literatura, o Teatro, a Neurociência e a Educação Física; 

● Contribuir com o desenvolvimento e a potencialização de aspectos musicais dos 

licenciandos, ao possibilitar a atuação dos mesmos como instrumentistas, 

arranjadores, regentes, compositores e cantores, em contextos e formações musicais 

variadas, como orquestras, coros, bandas de música, conjuntos de diversos estilos e 

gêneros musicais; 

● Responder às exigências da formação de professores/pesquisadores para atendimento 

das necessidades sociais da região de Feira de Santana; 

● Colaborar com a formação continuada de docentes que atuem no ensino de Música; 

● Formar profissionais que tenham o ser humano como princípio e fim do processo de 

formação com comprometimento ético. 

 

 

1.3 Competências e Habilidades 

 

O egresso do curso de Licenciatura Música da UEFS deverá ter um conjunto de 

competências específicas, sendo estas entendidas como a capacidade de mobilizar 

conhecimentos que lhe permitam pensar e agir criticamente sobre a produção de 

conhecimento em música e seus mecanismos de transmissão. Nesse sentido as competências 

esperadas do egresso são: 

 

● No campo pedagógico: capacidade para promover, organizar e facilitar os processos 

de ensino e aprendizagem musicais, no que diz respeito à sua linguagem própria (seus 

aspectos formais e estruturais) e às habilidades instrumentais e vocais em diferentes 

níveis e contextos educacionais, sobretudo os relacionados à Educação Básica; 

fomentar a consciência e a expressão musical discente; interpretar com rigor científico 
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o fenômeno educacional em que está inserido; acompanhar processos de educação na 

Universidade, nos movimentos sociais e, principalmente, na comunidade; mobilizar e 

articular as competências listadas nas próximas categorias na sua prática docente; 

● No campo instrumental e vocal: expressar-se musicalmente nos vários estilos 

musicais, evidenciando excelência prática na organização e execução musical 

(instrumental e/ou vocal); habilidade para análise, interpretação e comentário de obras 

musicais;  

● No campo de conhecimento composicional: capacidade para adaptar, criar, arranjar, 

re-arranjar e improvisar, com domínio da linguagem musical e sua sintaxe, ao 

assimilar e valorizar musicalmente diferentes expressões, transmissões, receptores e 

registros culturais; habilidade para análise e interpretação e comentário de obras 

musicais;  

● No campo dos fundamentos teóricos: capacidade para compreender amplamente a 

linguagem musical, seus fundamentos científicos, filosóficos e históricos, seu papel 

simbólico, social, cognitivo e cultural; habilidade para análise, interpretação e 

comentário da literatura da área; 

● No campo da produção de conhecimento: capacidade para dominar procedimentos 

metodológicos próprios à pesquisa em música e suas articulações com as demais áreas 

do conhecimento humano, bem como no que concerne à criação musical e artística; 

habilidade para análise, interpretação e comentário da literatura da área. 

 

1.4 Perfil Profissiográfico do Egresso. 

 

O profissional egresso do Curso de Licenciatura em Música da UEFS deverá possuir 

domínio e competência das técnicas e práticas musicais, estando comprometido com a 

realidade sociocultural na qual encontra-se inserido, sendo capaz de valorizar as experiências 

culturais discentes na definição do processo pedagógico. Este deverá ser direcionado para a 

ampliação do universo cultural dos educandos, de modo a formar competências que possam 

sersignificativas e úteis para a suavida. 

Além disso, o egresso deverá apresentar capacidade de diálogo interdisciplinar com 

profissionais de outras áreas, ao viabilizar a elaboração e a atuação conjunta em projetos 

artísticos, educacionais e/ou de pesquisa, de forma a estabelecer interfaces entre as diversas 

áreas de conhecimento e a área de Música. Para tanto, pensa-se o profissional de Música 

voltado para o desenvolvimento das quatro aprendizagens fundamentais definidas pelo 
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Relatório de Jacques Delors para a educação do século XXI: aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a ser e aprender a conviver. 

Em relação a sua formação pedagógico musical, a partir dos estágios e das práticas de 

ensino, o egresso pode construir competências necessárias que o habilitem para o ensino de 

Música, tendo a compreensão de que seu trabalho vai além das aulas em um componente 

curricular, mas diz respeito também ao envolvimento com a comunidade escolar como um 

todo. 

 Buscando situar os licenciados do Curso no cenário atual, o currículo proposto foi 

concebido também como espaço de pesquisa e investigação. Desta forma, a UEFS deverá 

formar licenciados em Música que conheçam abordagens pedagógicas diversas em música e 

que sejam capazes de refletir criticamente acerca dos conteúdos de ensino de música em 

função dos diferentes contextos educacionais em que estarão inseridos; que sejam aptos ao 

diálogo com os vários setores  da sociedade; que sejam capazes de despertar no ambiente 

educacional compromissos com a ética e a cidadania; que estejam atentos às questões de 

sustentabilidade, de diversidade e, com a emergência das novas tecnologias de comunicação e 

seus impactos e implicações na produção e disseminação da música. 

 

1.5 Campos de Atuação do Licenciado 

 

Tendo em vista as demandas sociais observadas em Feira de Santana e microrregião, e 

em consonância com a legislação referente aos cursos de graduação da área de música 

(Parecer CES/CNE nº 195/2003), o profissional egresso do Curso de Licenciatura em Música 

da UEFS atuará na área educacional, tanto para a educação básica, nos níveis infantil, 

fundamental e médio, ambos da esfera pública ou privada. Na gestão e coordenação de 

atividades educacionais relacionadas à Música ou outras atividades pertencentes ao contexto 

escolar, em consonância com a sua formação. Em instituições de pesquisa, apoio, 

conservação e difusão do patrimônio histórico-musical nacional (fundações, núcleos, centros 

culturais, ONGs, etc.), prestando assessoria como pesquisador, ou dando suporte técnico a 

quaisquer modalidades de ensino e prática musical (corais, orquestras, bandas, fanfarras etc.). 

 

 

	
	
1.6 Concepção de educação, ensino, aprendizagem: princípios orientadores. 
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Os princípios orientadores para a elaboração do Projeto Pedagógico foram pautados 

em leis e documentos atuais dirigidos ao ensino superior e a formação de professores, a saber: 

1) Resolução CNE/CES nº02/2004, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Música; 2) Resolução CNE/CP nº 2/2015, que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior de Profissionais do 

Magistério para a Educação Básica; 3) Plano Nacional de Educação (PNE); 4) Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UEFS. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Música têm como princípio 

básico a articulação entre teoria e prática na formação docente e sugerem que a mesma esteja 

fundamentada em propostas educacionais de caráter interdisciplinar. 

Ao verificar estas Diretrizes e a Resolução CNE/CP nº 2/2015, nota-se a 

compatibilidade entre ambos os documentos no que diz respeito à preocupação em garantir 

uma formação comprometida com o desenvolvimento de competências e habilidades 

específicas da área, em diálogo com o desenvolvimento de conhecimentos de caráter geral. 

Neste sentido, o presente Projeto Pedagógico avança em relação a essas indicações, 

pois, se de um lado, busca oferecer ao licenciando sólida formação específica em Música, de 

outro procura atender a uma base comum para a formação de professores que irão atuar na 

educação básica, ambos pautados na qualidade do ensino, enquanto profissional da área.  

Sobre a base comum nacional, a Resolução 02/2015, em seu artigo 5°, indica que a 

formação deve ser “pautada pela concepção de educação como processo emancipatório e 

permanente, bem como pelo reconhecimento da especificidade do trabalho docente, que 

conduz à práxis como expressão da articulação entre teoria e prática [...]”. 

Acerca dessa articulação,  o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Música, 

desde sua concepção, busca essa integração através do aprofundamento da relação natural 

entre os domínios prático e teórico na dinâmica do processo de ensino-aprendizagem. A 

estrutura curricular do curso é concebida de maneira progressiva, e nessa dinâmica busca-se, 

de forma equilibrada, relacionar questões de natureza pedagógica e reflexivas aos conteúdos 

mais específicos da formação em música, de forma a possibilitar ao aluno que o 

desenvolvimento das questões técnicas (aprimoramento da percepção musical e dos processos 

criativos associados ao domínio da sintaxe musical) se articulem à reflexão teórica 

contextualizada na formação e aprendizado estético e histórico. De forma sintética, os 

componentes percebidos como eminentemente teóricos, trabalhados de forma 

contextualizada, oportunizam e estimulam a reflexão a partir da experiência do graduando nos 
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componentes práticos, bem como, de uma maneira geral, das experiências vividas em todo o 

seu processo de formação.      

O Plano Nacional de Educação apoia essa abordagem contextualizada e também 

recomenda ações integradoras através da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

É preciso que o futuro professor seja preparado tanto por meio da pesquisa como através do 

ensino, sem desarticulação e fragmentação de atividades de extensão universitária, ao dialogar 

com práticas educativas da comunidade local.  

A partir disso, este Projeto Pedagógico defende que a formação inicial de professores 

de música deve estar pautada nas diversas formas pelas quais o conhecimento, as habilidades 

e as competências docentes são construídas. Esta construção perpassa as perspectivas e 

concepções discentes e docentes em consonância com as possibilidades profissionais na área. 

Neste sentido, professores formadores e, sobretudo, os estudantes transformam-se em sujeitos 

ativos para o desenvolvimento da profissionalização em música nos diversos campos de 

atuação possíveis e já existentes, especialmente para a Educação Básica. 

As concepções metodológicas a serem abordadas e discutidas têm como fundamentos: 

a consideração da diversidade do conhecimento e do contexto local; o desenvolvimento de 

habilidades e competências necessárias para a profissionalização da área; a formação de 

profissionais competentes; a integração entre teoria e prática; a utilização de variados recursos 

voltados para a formação e atuação na área, sobretudo, provenientes das Tecnologias de 

Comunicação e Informação (TIC); a articulação entre pesquisa, ensino e extensão, 

concebendo-as como atividades de formação e com finalidade acadêmica-cidadã. Tais 

fundamentos auxiliarão na abordagem dos conteúdos e atividades de forma crítica, com 

estímulo a uma postura discente investigativa e ao estabelecimento de conexões entre os 

vários campos do saber, por meio de uma perspectiva interdisciplinar. 

O conceito de conhecimento baseado no preceito de que é possível compreender a 

realidade por meio de sua divisão em vários campos já não atende aos novos e atuais 

paradigmas que se apresentam, a exemplo da realidade multicultural. Assim, é fundamental 

que em sua formação os futuros professores possam conhecer e experimentar ações 

interdisciplinares, as quais já estão sendo desenvolvidas nos contextos de atuação futura, a 

exemplo da Educação Básica. Assim, este Projeto Pedagógico busca conceber a 

interdisciplinaridade através do desenvolvimento de atividades que possam articular diversos 

saberes.  

Inicialmente, o diálogo se dará entre os componentes curriculares pertencentes ao 

fluxograma, ao propor a articulação entre subáreas musicais, sendo ampliado com o diálogo 
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com componentes curriculares ofertados por outros cursos e consolidado com a articulação 

entre atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Estas ações contribuirão para que a interação entre professores e estudantes seja 

ampliada através do diálogo com a legislação educacional que rege os cursos de formação 

docente e as características dos diversos campos de atuação locais. A ampliação possibilitará 

a postura crítico-reflexiva permanente sobre a avaliação e o planejamento das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão adotadas no curso, assim como em uma constante revisão das 

metodologias adotadas.  

 

1.7 Ficha Catalográfica do Curso 

 
Ver Anexo 01. 

 

1.8 Integralização do Curso e Matriz Curricular 

 

A matriz curricular do Curso de Licenciatura em Música da UEFS foi concebida a 

partir dos objetivos deste e do seu perfil de egresso. Sua estrutura visa contemplar e articular a 

formação pedagógica em Música, a formação musical e a formação teórico reflexiva, 

inseridas no contexto geográfico e cultural da região onde está situada a UEFS. A partir das 

orientações da Resolução CNE 02/2015, artigo 12, a matriz curricular do Curso de 

Licenciatura em música está organizada em três núcleos, distribuída em oito semestre letivos, 

com o tempo mínimo de integralização de oito semestres e máximo de 12 semestres, 

constituída nos seguintes núcleos: 

I - Formação geral, áreas específicas e interdisciplinares, e do campo educacional, 

articulando: 

a) princípios, concepções, conteúdos e critérios oriundos de diferentes áreas do 

conhecimento, incluindo os conhecimentos pedagógicos, específicos e 

interdisciplinares, os fundamentos da educação, para o desenvolvimento das pessoas, 

das organizações e da sociedade; 

b) princípios de justiça social, respeito à diversidade, promoção da participação e gestão 

democrática; 

c) conhecimento, avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e 

processos de ensino e aprendizagem que contemplem a diversidade social e cultural da 

sociedade brasileira; 
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d) observação, análise, planejamento, desenvolvimento e avaliação de processos 

educativos e de experiências educacionais em instituições educativas; 

e) conhecimento multidimensional e interdisciplinar sobre o ser humano e práticas 

educativas, incluindo conhecimento de processos de desenvolvimento de crianças, 

adolescentes, jovens e adultos, nas dimensões física, cognitiva, afetiva, estética, 

cultural, lúdica, artística, ética e biopsicossocial; 

f) diagnóstico sobre as necessidades e aspirações dos diferentes segmentos da sociedade 

relativamente à educação, sendo capaz de identificar diferentes forças e interesses, de 

captar contradições e de considerá-los nos planos pedagógicos, no ensino e seus 

processos articulados à aprendizagem, no planejamento e na realização de atividades 

educativas; 

g) pesquisa e estudo dos conteúdos específicos e pedagógicos, seus fundamentos e 

metodologias, legislação educacional, processos de organização e gestão, trabalho 

docente, políticas de financiamento, avaliação e currículo; 

h) decodificação e utilização de diferentes linguagens e códigos linguístico-sociais 

utilizadas pelos estudantes, além do trabalho didático sobre conteúdos pertinentes às 

etapas e modalidades de educação básica;  

i) pesquisa e estudo das relações entre educação e trabalho, educação e diversidade, 

direitos humanos, cidadania, educação ambiental, entre outras problemáticas centrais 

da sociedade contemporânea; 

j) questões atinentes à ética, estética e ludicidade no contexto do exercício profissional, 

articulando o saber acadêmico, a pesquisa, a extensão e a prática educativa; 

k) Pesquisa, estudo, aplicação e avaliação da legislação e produção específica sobre 

organização e gestão da educação nacional.  

 

II - Aprofundamento e diversificação de estudo das áreas de atuação profissional, incluindo os 

conteúdos específicos e pedagógicos, priorizadas pelo projeto pedagógico das instituições, em 

sintonia com os sistemas de ensino, que, atendendo às demandas sociais, oportuniza, entre 

outras possibilidades: 

a) investigações sobre processos educativos, organizacionais e de gestão na área 

educacional; 

b) avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e 

processos de aprendizagem que contemplem a diversidade social e cultural da 

sociedade brasileira; 
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c) pesquisa e estudo dos conhecimentos pedagógicos e fundamentos da educação, 

didáticas e práticas de ensino, teorias da educação, legislação educacional, 

políticas de financiamento, avaliação e currículo. 

d) Aplicação ao campo da educação de contribuições e conhecimentos, como o 

pedagógico, o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-ecológico, o 

psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o econômico, o cultural. 

 

III - Núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular, compreendendo a 

participação em: 

a) seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, iniciação 

à docência, residência docente, monitoria e extensão, entre outros, definidos no 

projeto institucional da instituição de educação superior e diretamente 

orientados pelo corpo docente da mesma instituição; 

b) atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e instituições 

educativas de modo a propiciar vivências nas diferentes áreas do campo 

educacional, assegurando aprofundamento e diversificação de estudos, 

experiências e utilização de recursos pedagógicos; 

c) mobilidade estudantil, intercâmbio e outras atividades previstas no PPC; 

d) atividades de comunicação e expressão visando à aquisição e à apropriação de 

recursos de linguagem capazes de comunicar, interpretar a realidade estudada e 

criar conexões com a vida social. 

 

Atendendo ao disposto no artigo 13º da Resolução acima citada, a carga horária para 

integralização do curso de Licenciatura é de  3.270 (três mil duzentas e setenta) horas, 

distribuídas da seguinte maneira: 

 

● 405 (quatrocentas e cinco) horas de prática educativa como componente 

curricular; 

● 400 (quatrocentas) horas de estágio supervisionado, com ênfase na formação 

para a atuação na Educação Básica, mas também contemplando outros campos 

de atuação do professor de música;  

● 2.265 (duas mil duzentas e sessenta e cinco) horas de atividades formativas em 

concordância com os núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 da 

Resolução CNE 02/2015; 
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● 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em 

áreas específicas de interesse dos estudantes, para enriquecimento curricular, 

que podem ser norteadas a partir das Resoluções CONSEPE 54/2001, 

049/2008 e 172/2010, que dispõe sobre as Atividades Complementares. 

 

Como desdobramento da organização indicada pela Resolução CNE 02/2015, cada 

núcleo estruturante da matriz curricular do Curso de Licenciatura em Música é composto por 

eixos de conhecimento. Estes eixos estão relacionadas às dimensões da formação do professor 

de música e englobam os componentes curriculares obrigatórios da matriz curricular. 

Ao Núcleo I, de estudos de formação geral, pertencem os seguintes eixos: 

• Artes: contempla os componentes responsáveis pela abordagem 

deconhecimentos sobre Arte para além dos conhecimentos 

musicais.Componentes: História Geral da Arte e Estética e Estética Musica. 

• Música, Cultura e História: aborda conteúdos que problematizam a música 

nas suas relações com as mais diversas culturas, contextos históricos e sociais, 

no Brasil e no mundo. Componentes:Antropologia e Música; Etnomusicologia; 

História, Música e Sociedade; História e Diversidade da Música Brasileira; 

Panorama Histórico da Música Ocidental. 

• Prática Instrumental e Vocal: abordam conhecimentos técnico-musicais 

específicos, priorizando a prática coletiva e a aquisição de conhecimentos, 

como habilidades de execução vocal e instrumental, gestão de conjuntos 

musicais e a performance musical. Componentes:Prática de Conjunto I, II, III, 

IV, V; Teclado I, II, III; Canto Coletivo; Canto Coral I e II; Regência I, II e III. 

• Teoria, Percepção e Estruturação: componentes voltados ao conhecimento 

teórico musical, ao aprimoramento da percepção musical e desenvolvimento 

dos processos criativos associados ao domínio da sintaxe musical. 

Componentes:Teoria e Percepção I, II e III; Estruturação Musical I, II, III e IV; 

Composição e Arranjo. 

• Tópicos de estudos em Música e áreas afins: contempla osOptativos, que 

neste projeto pedagógico são todos oscomponentes não obrigatórios vinculados 

à Área de Música, que complementam os conteúdos dos componentes 

obrigatórios do currículo da Licenciatura em Música por meio do 

aprofundamento de temáticas específicas ou da abordagem tópicosnovos;ou 

qualquer outro componente curricular vinculado a outras áreas de 
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conhecimento, que o estudante deseje cursar em função de suas pretensões 

acadêmicas e profissionais. O componente de LIBRAS é aqui compreendido 

como uma área afim da formação do professor de Música, e por isso faz parte 

deste eixo.Componentes: Optativos; LIBRAS. 

 

Ao Núcleo II, de aprofundamento e diversificação na área de atuação profissional, 

pertence o seguinte eixo: 

• Dimensão Pedagógica:engloba componentes comuns a todas as Licenciaturas 

da UEFS, ofertados em sua maioria - mas não exclusivamente - pelo 

Departamento de Educação, sendo assim responsáveis pela estudo aprofundado 

dos diferentes âmbitos dos processos educativos. Como a Resolução CNE 

02/2015 define que pertencem ao Núcleo II conteúdos relacionados à "pesquisa 

e estudo dos conhecimentos pedagógicos" e "investigações sobre processos 

educativos", compreende-se que também os componentes relacionados à 

Pesquisa Musical fazem parte da Dimensão Pedagógica.Componentes: Teorias 

da Educação; Relações Étnico-Raciais na Escola; Educação Especial e 

Políticas Educacionais Inclusivas; Didática; Psicologia e Educação; Filosofia 

da Educação, Política e Gestão Educacional; Metodologia do Ensino de 

Música nas Artes; Técnicas e Métodos do Estudo Acadêmico em Educação 

Musical; Metodologia da Pesquisa em Música; Pesquisa Musical I, II e III. 

 

Ao Núcleo III, de estudos integradores, pertencem os seguintes eixos:  

• Prática Educativa: componentes nos quais estudantes terão os primeiros 

contatos com variados campos de atuação do professor de música, com ênfase 

nos diferentes níveis e modalidades da Educação Básica, mas também 

contemplando outros ambientes que caracterizam a área de atuação, como 

projetos sociais, filarmônicas, projetos de extensão, dentre outros. Aos 

componentes de Prática Educativa também cabe fornecer ao estudante o lastro 

teórico da área de Educação Musical, de forma que todo o contato com o 

campo de trabalho seja feito de maneira reflexiva e fundamentada. Não será 

foco dos componentes de Prática Educativa a regência de classe de aulas de 

música, mas sim o contato global com os contextos de ensino em todas as suas 

dimensões e dinâmicas de funcionamento, inclusive aquelas que giram em 
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torno do ensino de música.Componentes: Prática Pedagógica Musical I, II, III, 

IV e V; Prática em Gestão da Unidade Escolar. 

• Estágios Curriculares:os componentes deste eixo devem representar a 

culminância do processo formativo do estudante, o ponto de convergência e de 

articulação dos componentes de todas as outros eixos do curso, por meio da 

efetiva regência de classe. Aqui o estudante deverá relacionar as competências 

construídas como músico, como educador, seus conhecimentos de campo, para 

intervir de maneira efetiva do ambiente escolar, notadamente por meio da 

regência de classe, mas também com a interação com os diferentes âmbitos das 

instituições de ensino.Componentes: Estágio Curricular I, II, III e IV 

 

 

Tabela 01 - Distribuição dos Componentes Curriculares de Acordo com os Núcleos 

Núcleo CH Eixos CH Componentes Curriculares 

I 159
0 

Prática Instrumental e Vocal 48
0 

Prática de Conjunto I, II, III, IV, V 

Teclado I, II, III 

Canto Coletivo; Canto Coral I e II; Regência I, II e 
III 

Música, Cultura e História 33
0 

Antropologia e Música; Etnomusicologia 

História, Música e Sociedade; História e Diversidade 
da Música Brasileira; Panorama Histórico da Música 
Ocidental 

Teoria, Percepção e Estruturação 
Musical 

46
5 

Teoria e Percepção I, II e III 

Estruturação Musical I, II, III e IV; Composição e 
Arranjo 

Artes 10
5 História Geral da Arte; Estética e Estética Musical 

Tópicos de estudos em Música e 
áreas afins 

22
5 

Libras  

Componentes Optativos (CH de 180h não 
computada) 

II 675 Dimensão Pedagógica 67
5 

Teorias da Educação; Relações Étnico-Raciais na 
Escola; Educação Especial e Políticas Educacionais 
Inclusivas; Didática; Psicologia e Educação; 
Filosofia da Educação, Política e Gestão 
Educacional 
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Metodologia do Ensino de Música nas Artes 

Técnicas e Métodos do Estudo Acadêmico em 
Educação Musical; Metodologia da Pesquisa em 
Música; Pesquisa Musical I, II e III 

III 100
5 

Prática Educativa 40
5 

Prática Pedagógica Musical I, II, III, IV e V 

Prática em Gestão da Unidade Escolar 

Estágios Curriculares 40
0 Estágio Curricular I, II, III e IV 

Total 308
5    
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Tabela 02 – Matriz Curricular Semestralizada 

1º SEMESTRE (390 horas) 
Código Componentes Curriculares Nat. T P E Total At.P Co-requisitos 

DLA166 Canto Coletivo PVR - 30 - 30  

Teclado I; 
Teoria e 
Percepção 
Musical I 

DLA167 Teclado I PI - 30 - 30  

Teoria e 
Percepção 
Musical I; 
Canto Coletivo 

DLA168 Prática de Conjunto I PI - 30 - 30   
DLA169 História, Música e Sociedade MCH 75 - - 75   

DLA170 Teoria e Percepção Musical I TPE 30 30 - 60  
Canto 
Coletivo; 
Teclado I 

EDU650 Teorias da Educação DP 60 - - 60   

DLA171 Técnicas e Métodos do Estudo Acadêmico 
em Educação Musical  DP 45 - - 45   

 OPTATIVA I OP    60   
 

2º SEMESTRE (375 horas) 
Código Componentes Curriculares Nat. T P E Total At.P Pré-requisitos 
DLA172 Canto Coral I PVR 15 30 - 45   
DLA173 Teclado II PI - 30 - 30  Teclado I 
DLA174 Prática de Conjunto II PI - 30 - 30   

DLA175 
História e Diversidade da Música 
Brasileira MCH 75  - 75 

 História, 
Música e 
Sociedade 

DLA176 Teoria e Percepção Musical II TPE 30 30 - 60 
 Teoria e 

Percepção 
Musical I 

EDU311 Relações Étnico-Raciais na Escola DP 60  - 60   

DLA177 Práticas Pedagógicas Musicais I PE 60 15 - 75 

 Técnicas e 
Métodos do 
Estudo 
Acadêmico em 
Educação 
Musical 

 
3º SEMESTRE (375 horas) 

Código Componentes Curriculares Nat. T P E Total At.P Pré-requisitos 
DLA178 Canto Coral II PVR 10 20 - 30  Canto Coral I 
DLA179 Teclado III PI - 30 - 30  Teclado II 

DLA180 Prática de Conjunto III PI - 30 - 30  Prática de 
Conjunto II 

DLA181 Panorama Histórico da Música Ocidental MC
H 75 - - 75 

 História, 
Música e 
Sociedade 

DLA182 Teoria e Percepção Musical III TPE 30 30 - 60 
 Teoria e 

Percepção 
Musical II 

EDU113 
Educação Especial e Políticas 
Educacionais Inclusivas DP 60 - - 60 

  

DLA183 Práticas Pedagógicas Musicais II PE 60 15 - 75 
 Práticas 

Pedagógicas 
Musicais I 
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4º SEMESTRE (435 horas) 
Código Componentes Curriculares Nat. T P E Total At.P Pré-requisitos 
DLA184 Regência I PVR 30 15 - 45   
DLA185 Prática de Conjunto IV PI - 30 - 30   

DLA186 Antropologia e Música MC
H 45 - - 45   

DLA187 Estruturação Musical I TPE 40 20 - 60  
Teoria e 
Percepção 
Musical II 

LET502 História Geral da Arte AR 60 - - 60   
EDU651 Didática DP 60 - - 60   
DLA188 Práticas Pedagógicas Musicais III PE 60 15 - 75   
 OPTATIVA II     60   

 
5º SEMESTRE (400 horas) 

Código Componentes Curriculares Nat. T P E Total At.P Pré-requisitos 
DLA189 Regência II PVR 30 15 - 45  Regência I 

DLA190 Etnomusicologia MCH 60  - 60  Antropologia e 
Música 

DLA191 Estruturação Musical II TPE 40 20 - 60  Estruturação 
Musical I 

LET808 Libras LB - - - 45   

DLA192 Metodologia da Pesquisa em Música DP 30 15 - 45  

Técnicas e 
Métodos do 
Estudo 
Acadêmico em 
Educação 
Musical 

DLA193 Práticas Pedagógicas Musicais IV PE 45 15 - 60  
Práticas 
Pedagógicas 
Musicais I 

DLA194 Estágio Curricular I ES 60 - 40 100  
Práticas 
Pedagógicas 
Musicais III 

 
6º SEMESTRE (355 horas) 

Código Componentes Curriculares Nat. T P E Total At.P Pré-requisitos 
DLA195 Regência III PVR 10 20 - 30  Regência II 
DLA196 Prática de Conjunto V PI - 30 - 30   

DLA197 Estruturação Musical III TPE 30 15 - 45  Estruturação 
Musical II 

DLA198 Pesquisa Musical I DP 30 - - 30  
Metodologia 
da Pesquisa 
em Música 

DLA199 
Metodologia do Ensino de Música 
Integrado às Artes DP 60 - - 60  

 

DLA200 Práticas Pedagógicas Musicais V PE 45 15 - 60  
Práticas 
Pedagógicas 
Musicais IV 

DLA201 Estágio Curricular II ES 60 - 40 100  
Práticas 
Pedagógicas 
Musicais II 
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7º SEMESTRE (415 horas) 
Código Componentes Curriculares Nat. T P E Total At.P Pré-requisitos 

DLA202 Estruturação Musical IV TPE 40 20 - 60  Estruturação 
Musical III 

DLA203 Estética e Estética Musical AR 45 - - 45   
EDU612 Psicologia e Educação DP 75 - - 75   

DLA204 Pesquisa Musical II DP 30 - - 30  Pesquisa 
Musical I 

EDU115 Política e Gestão Educacional DP 60 - - 60   

DLA205 Estágio Curricular III ES 60 - 40 100  Estágio 
Curricular II 

 OPTATIVA III     60   
 
 
 
 

8º SEMESTRE (310 horas) 
Código Componentes Curriculares Nat. T P E Total At.P Pré-requisitos 

DLA206 Arranjo, Composição e Criação Musical TPE 40 20 - 60  Estruturação 
Musical I 

EDU416 Filosofia da Educação DP 60 - - 60   

DLA207 Pesquisa Musical III DP 30 - - 30  Pesquisa 
Musical II 

EDU653 Prática em Gestão da Unidade Escolar pe 60 - - 60  
Prática 
Pedagógica 
Musical V 

DLA209 Estágio Curricular IV ES 60 - 40 100  Estágio 
Curricular III 
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FLUXOGRAMA DO CURSO 
 
• Carga	horária	de	Componentes	Curriculares:	3.085	horas	
• Carga	horária	de	Atividades	Complementares:	200	horas	
• Carga	horária	total:	3.285	horas		
	
Legenda:	
	
Núcleo I 
	
Núcleo II 
	
Núcleo III 

Se
m

es
tr

es
 

 

Componentes Curriculares 

 

C
H

 
 S

em
es

tr
al

 

                                                  

1º 
 Prática de 

Conjunto I 

  Técnicas e Métodos 
do Estudo 

Acadêmico em 
Educação Musical 

  Teoria e 
Percepção 
musical I 

  História, 
Música e 

Sociedade 

  
Teclado I 

  
Teorias da 
Educação 

  
Canto Coletivo 

  
Optativa I 

 

390                 

 DLA168 30   DLA171 45   DLA170 60   DLA169 75   DLA167 30   EDU650 60   DLA166 30    60  

                                                                                                    

2º 
 

Prática de 
Conjunto II 

  
Relações étnico-
raciais na escola 

  Teoria e 
Percepção 
musical II 

  História e 
Diversidade da 

Música 
Brasileira 

  
Teclado II 

  
Canto Coral I 

  Práticas 
Pedagógicas 

Musicais I 

  
 

 

375                 

 DLA174 30   EDU311 60   DLA176 60   DLA175 75   DLA173 30   DLA172 45   DLA177 75      

                                                                                                    

3º 
 

Prática de 
Conjunto III 

  Educação Especial 
e Políticas 

Educacionais 
Inclusivas 

  Teoria e 
Percepção 
musical III 

  Panorâma 
Histórico da 

Música 
Ocidental 

  
Teclado III 

  
Canto Coral II 

  Práticas 
Pedagógicas 
Musicais II 

  
 

 

375                 

 DLA180 30   DLA113 60   DLA182 60   DLA181 75   DLA179 45   DLA178 30   DLA183 75      

                                                                                                    

4º 
 Prática de 

Conjunto IV 
  Antropologia e 

Música 

  História geral da 
arte 

  Estruturação 
Musical I 

  
Didática 

  
Regência I 

  Práticas 
Pedagógicas 
Musicais III 

  
Optativa II 

 

435                 

 DLA185 30   DLA186 45   LET502 60   DLA187 60   EDU651 60   DLA184 45   DLA188 75    60  

                                                                                                   

5º 
 Metodologia da 

pesquisa em 
Música 

  
Etnomusicologia 

  Estágio Curricular 
I 

  Estruturação 
Musical II 

  Libras: noções 
básicas 

  
Regência II 

  Práticas 
Pedagógicas 
Musicais IV 

  
 

 

400                 

 DLA192 30   DLA190 60   DLA194 100   DLA191 60   LET808 45   DLA189 45   DLA193 60      

                                                                                                   

6º 
 Prática de 

Conjunto V 

  
Pesquisa musical I 

  Estágio Curricular 
II 

  Estruturação 
Musical III 

  Met. do Ens. 
de Música nas 

Artes 

  
Regência III 

  Práticas 
Pedagógicas 
Musicais V 

  
 

 

355                 

 DLA196 30   DLA198 30   DLA201 100   DLA197 45   DLA199 60   DLA195 30   DLA200 60      

                                                                                                    

7º 
 Psicologia e 

Educação 

  
Pesquisa musical II 

  Estágio Curricular  
III 

  Estruturação 
Musical IV 

  Política e 
Gestão 

Educacional 

  Estética e Estética 
Musical 

  
Optativa III 

  
 

 

415                 

 EDU612 60   DLA204 30   DLA205 100   DLA202 60   EDU115 60   DLA203 45    60      

                                                  
                                                  

8º 
 

 

  
Pesquisa musical III 

  Estágio Curricular  
IV 

  Arranjo, 
Composição e 

Criação Musical 

  
 

  
 

  Filosofia da 
Educação 

  Prática em 
Gestão da 

Unidade Escolar 

 

310                 

   LET207 30   LET209 100   LET206 60           EDU416 60   EDU653 60  

                                                  

                                            Total 3.085 
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1.9 Ementário 

1.9.1 Componentes Obrigatórios 
 

Natureza dos componentes obrigatórios classificados seguindo as seguintes categorias: 
Prática Instrumental (PI), Prática Vocal e Regência (PVR), Música, Culturae História (MCH), 
Teoria, Percepção e Estruturação Musical (TPE), Artes (AR), Tópicos de Estudos em Música 
e Áreas Afins (TMA),Dimensão Pedagógica (DP), Prática Educativa (PE) e Estágio 
Supervisionado (ES) 
 
1º SEMESTRE 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Canto Coletivo PVR DLA166 30 h Prática 

CO-REQUISITOS Teclado I; Teoria e Percepção Musical I 
EMENTA 

Laboratório para desenvolvimento inicial de habilidade vocal, com a execução de peças vocais em 
grupo em uníssono ou a duas vozes (cânones/quolibets), a cappella e/ou com acompanhamento. 
Composição e execução de canções e microcanções em coautoria colaborativa, partindo de 
elementos textuais, associados aos elementos musicais (melodia, ritmo, harmonia, forma). 
Coreografia das peças resultantes. Desenvolvimento de trabalho interdisciplinar com os 
componentes Prática de Conjunto I, Teclado I e Teoria e Percepção I. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
NUNES, H.S. A canção brasileira infantil na perspectiva da Ficha CDG para Análise e Composição 
de Canções. Revista Brasileira de Estudos da Canção, Natal, v.1, 
n.1, p. 151- 173, jan-jun 2012. Disponível em: 
<http://rbec.ect.ufrn.br/index.php/A_canção_brasileira_infantil>. Acesso em 26.jun.2013. 
___________. Bichos e Brinquedos. Porto Alegre: CAEF da UFRGS, 2005. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Moodle. Conjuntos Musicais 
Escolares. Unidades de Estudos de 01 a 30 do Licenciatura em Música modalidade EAD - 
PROLICENMUS, vinculado ao Programa Pro-Licenciaturas do MEC (2005), produzidas por 
Helena de Souza Nunes, com a colaboração de Clarissa de Godoy Menezes, Leandro Libardi 
Serafim e Ramon Stein. Porto Alegre: UFRGS, 2010. 
VILLA-LOBOS, H. Guia Prático. São Paulo: Irmãos Vitale, 1941 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
COELHO, H. de S. W. Técnica vocal para coros. Novo Hamburgo: Sinodal, 2001. 
NUNES, H. de S. Curupira – um espírito indígena na escola. Congresso Brasileiro de Folclore, 10. 
In: Anais... São Luís, 2004. 
___________. O musical escolar CDG como moldura de educação musical. Revista da ABEM. 
Porto Alegre, V. 9, p. 55-63, set., 2003. 
____________. Musicalização de professores – livro do professor. Porto Alegre, CAEF da UFRGS, 
2005. 
NUNES, L. A. Composição de Microcanções CDG no PROLICENMUS - uma Discussão sobre o 
Confronto entre Respostas por Antecipação e Liberdade para Criar. 135 fl. 2015. Dissertação 
(Mestrado) – Escola de Música, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Moodle. Repertório 
Musicopedagógico. Unidades de Estudos de 01 a 30 do Licenciatura em Música modalidade EAD - 
PROLICENMUS, vinculado ao Programa Pro-Licenciaturas do MEC (2005), produzidas por 
Helena de Souza Nunes e Clarissa de Godoy Menezes. Porto Alegre: UFRGS, 2009. 
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COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO 
CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Teclado I PI DLA167 30 h Prática 
CO-REQUISITO Teoria e Percepção Musical I; Canto Coletivo 

EMENTA 
Exploração da topografia do instrumento. Desenvolvimento de postura adequada para a 
performance em instrumento eletrônico (teclado) e piano. Execução instrumental de materiais 
diversos: uso de figuras e pausas, gêneros musicais variados, peças homofônicas, tonais e 
pentatônicas. Introdução à leitura de grafias musicais (alternativas e convencional). 
Desenvolvimento de habilidades funcionais: reconhecimento de tonalidades (armaduras e campo 
harmônico), harmonização (funções tonais; I, IV, V/campo harmônico), execução de padrões 
rítmicos e acompanhamento instrumental para execução vocal. Desenvolvimento de trabalho 
interdisciplinar com os componentes Canto Coletivo e Teoria e Percepção I. Apresentações 
Musicais. Ações de extensão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BARBOSA, Cacilda Borges, Diorama, Rio de Janeiro, 1988. 
KERN, Fred; KEVEREN, Phillip; KREADER, Barbara; REJINO, Mona.Adult Piano Method – 
Lessons, Solos, Technique &Theory. Book 1 e book 2. Austrália: Hal Leonard Student Piano 
Library, 2005. 
LANCASTER, E.L.; RENFROW, Kenon. Alfred’s Group Piano for Adults.Van Nuys, CA: Alfred 
Publishing Co., 1995. 
PEREIRA, Luciano Alves. Dicionário de acordes para piano e teclados: pautas e gráficos, 2ª ed. 
rev. e atual. São Paulo: Irmãos Vitale, 1996. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ADOLFO, Antônio. Piano e teclado. Rio de Janeiro: Ed. Lumiar, 1994 
AGAY, Deres.An Introduction to Classics to Moderns: Forty Very Easy Original  
Keyboard Pieces. Ed. Music Sales Corp., 1994.  
GALLET, Luciano. 12 Exercícios Brasileiros: piano a 4 mãos – peças fáceis. Rio de   Janeiro: 
Carlos Wehrs& Cia editores exclusivos, 1928.  GANDELMANN, Saloméa. 36 compositores 
brasileiros. Rio de Janeiro: FUNARTE / RelumeDumará, 1997. 
HUMPHRIES, Carl. The Piano Handbook. A Complete Guide for mastering piano. Hall Leonard, 
2003. 
LANCASTER, E.L.; RENFROW, KenonAlfred's Piano 101 The Short Course Lesson, Bk 1: Book 
& CD, Livro 1e Livro 2 
PALMER, Willard; MANUS, Morton; LETCHO, Amanda Vick. Piano Lesson Book Complete 
Level 1, 2 & 3 for the later beginner. USA: Alfred´s Basic Piano Library,1995. 
SUZIGAN, Maria Lúcia Cruz. Músicas Folclóricas Brasileiras Para Dois Pianos. Rio de Janeiro: 
Zimbo Edições Musicais Ltda. 
WIDMER, Ernst. Ludus Brasiliensis: piano solo. Vol. 1. São Paulo: Ricordi, 1966. 

 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO 
CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Prática de Conjunto I PI DLA168 30 h Prática 

PRE-REQUISITO - nenhum - 
EMENTA 

Prática musical direcionada a instrumento de sopro. Aprendizado coletivo de instrumento de sopro. 
Considerações gerais sobre técnicas iniciais de execução do instrumento. Introdução à leitura de 
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gráficos musicais e partituras. Execução, criação e improvisação. Desenvolvimento de trabalho 
interdisciplinar com os componentes Canto Coletivo, Teclado I e Teoria e Percepção I. 
Apresentações musicais. Ações de Extensão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BENNETT, Roy. Elementos basicos da musica. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1990. 96p. 
GUEST, Ian; CHEDIAK, Almir. Arranjo, metodo pratico: incluindo tecnicas especiais de 
sonoridade orquestral. São Paulo: Irmaos Vitale, 2012. 
MASCARENHAS, Mario. Brincando com a flauta doce melodias faceis. 8. ed Sao Paulo: Irmaos 
Vitale, 1996. 46 partitura (83 p.) 
SANTA ROSA, Nereide Schilaro. Flauta doce: metodo de ensino para crianças. São Paulo: 
Scipione, 1993 64p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BARBOSA, Joel L. S. Da Capo: Método Elementar para o Ensino Coletivo e/ou Individual de 
Instrumentos de Banda. Jundiaí, SP: Keyboard Editora Musical, 2004. 
CRUVINEL, Flávia Maria. Educação musical e transformação social: uma experiência com ensino 
coletivo de cordas. Goiânia: Instituto Centro-Brasileiro de Cultura, 2005.  
DANTAS, Tais; SANTIAGO, Diana. Ensino coletivo de instrumentos  musicais: contribuições da 
pesquisa científica. Salvador : Edufba, 2017, v.3. P.239. 
TEIXEIRA, Walmir Marcelino. Caderno de Musicalização: canto e flauta doce. Governo do Paraná: 
2008. 
TIRLER, Helle. Vamos tocar flauta doce. São Leopoldo: Sinodal, 2004.   
WOLTZENLOGEL, Celso. Metodo ilustrado de flauta. 3. ed. rev. e ampl Sao Paulo: Irmaos Vitale, 
1995. partitura (339 p.) 

 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO 

CARGA 
HORÁRIA 

ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

História, Música e 
Sociedade 

MCH DLA169 75 h Teórico 

PRE-REQUISITO - nenhum - 
EMENTA 

Perspectivas, definições, conceitos acerca das origens e desenvolvimento da música no 
comportamento humano. Problematização de questões relevantes em distintas práticas musicais 
humanas do passado e do presente, e análise de aspectos sociais, políticos e institucionais. Estudos 
de transformações da música no tempo e nas sociedades. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BARENBOIM, D.; SAID, E. W. Paralelos e paradoxos: reflexões sobre música e sociedade. São 
Paulo, SP: Companhia das Letras, 2003. 
BLANNING, T.; KORYTOWSKI, I. O triunfo da música: a ascensão dos compositores, dos 
músicos e de sua arte. São Paulo, SP: Companhia das Letras, 2011. 
CASTAGNA, P. A. musicologia enquanto método científico. Revista do Conservatório de Música 
da UFPel, Pelotas, n.1, 2008. P.7-31. Disponível em: 
<http://archive.org/details/AMusicologiaEnquantoMetodoCientfico>. Acesso em: 16 jun. 2018. 
FREIRE, V.L.B. A história da música em questão: uma reflexão metodológica. In: Revista Música. 
Rio de Janeiro, v.5, n.2, 1994. Disponível em: 
https://www.revistas.usp.br/revistamusica/article/view/55079/58721 
GRIFFITHS, P. A música moderna: uma história concisa e ilustrada de Debussy a Boulez. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1997. 
GROUT, D.; PALISCA, C. V. Historia da musica ocidental. 5a ed. Lisboa: Gradiva, 2011. 
HERSCHMANN, M. M. Indústria da música em transição. Rio de Janeiro: Estação 
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das Letras, 2010. 
HIKIJI, R. S. G. Música para matar o tempo. Mana, Rio de Janeiro, v.12, 
n.1, abr. 2006. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104- 
93132006000100006>. Acesso em: 16 jun. 2018. 
RAYNOR, H.. História social da música: da idade média a Beethoven. Rio de Janeiro, RJ: Zahar 
1981. 
TINHORÃO, J. R. História social da música popular brasileira. 2. ed. São Paulo, SP: Ed. 34, 
2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BARENBOIM, D. A música desperta o tempo. São Paulo: Martins Fontes, 
2009. 
CAESAR, W. Música (cultura e sociedade): introdução ao estudo geral da 
música. São Paulo: Scortecci, 2012. 
OLIVEIRA, D. L. G. A música como instrumento de poder. São Paulo: 
Paco Editorial, 2011. 
RIDLEY, A. A filosofia da música: tema e variações.São Paulo: Loyola, 2008. 
SCHAFER, M. A afinação do mundo: uma exploração pioneira pela história 
passada e pelo atual estado do mais negligenciado aspecto do nosso ambiente: a 
paisagem sonora. São Paulo: Unesp, 2001. 
STRUNK, O. Source readings in music history: from classical antiquity through the romantic era. 
1. ed. New York: Norton, 1950. Disponível em: <https://tinyurl.com/strunk1950>. Acesso em: 16 
jun. 2018. 
TAME, D. O poder oculto da música: um estudo da influência da música sobre o homem e sobre a 
sociedade, desde o tempo das antigas civilizações até o presente. 9.ed. São Paulo: Cultrix, 1993. 
334p. 
TAUBKIN, Benjamim. Viver de Música. São Paulo: BEI, 2011. 240p. ISBN: 85-785- 
0051-2. ISBN-13: 978-85-785-0051-1. 
WISNIK, J.M. O Som e o Sentido. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 

 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO 
CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Teoria E Percepção 

Musical I 
TPE DLA170 60 h Teórico-prática 

CO-REQUISITOS Teclado I e Canto Coletivo 
EMENTA 

Reconhecimento dos elementos da grafia musical para ler música com fluência, entoar e reconhecer 
auditivamente os intervalos de 2ª a 8ª. Habilita a conhecer a armadura das escalas maiores, menores 
e relativas e a solfejar afinado e com justeza rítmica melodias simples nas escalas maiores e 
menores (com armadura de até 3 sustenidos e 3 bemóis), com divisões rítmicas até semicolcheia, em 
compassos simples e compostos, nas claves de sol e fá. Reconhecimento das funções tonais I, IV e 
V, acordes de três sons e campo harmônico. Execução de ritmos até a subdivisão de semicolcheia 
em compassos simples e compostos. Escrita de melodias e ritmos que lhes sejam ditados, nos 
mesmos níveis se dificuldade. Desenvolvimento de trabalho interdisciplinar com os componentes 
Prática de Conjunto I, Canto Coletivo e Teclado I. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BENWARD, B; KOLOSICK, T. Percepção Musical: prática auditiva para músicos. Série didático-
musical, v. 1, 7. ed. São Paulo/Campinas: Edusp/Editora da Unicamp, 2013. 
CARR, M; BENWARD, B. Percepção Musical: leitura cantada à primeira vista. Série didático-
musical, v. 2, 7. ed. São Paulo/Campinas: Edusp/Editora da Unicamp, 2011.  
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FIGUEIREDO, Sérgio Luiz F; LIMA, Maria Ramires R. Exercícios de teoria musical: uma 
abordagem prática. 5. ed. São Paulo: Embraform, 2001. 
GONDIM, M. T. Teoria e Solfejo (mais fácil do que parece...). UFBA, Salvador: Edições Contexto, 
2006. 
KOSTKA, Stefan; PAYNE, Dorothy. Harmonia tonal: com uma intrudução à música do século 
XX.6. ed. Trad. Hugo Ribeiro e Jamary Oliveira, New York:McGraw-Hill, 2012. 
MED, Bohumil. Teoria da música. Brasília: Musimed, 1996. 
PRIOLLI, Maria Luísa de Mattos. Princípios básicos da música para a juventude. Rio de Janeiro: 
Casa Oliveira de Música, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BENNET, Roy. Elementos básicos da música. Coleção Cadernos de Música da Universidade de 
Cambridge. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 1986. 
BONA, Paschoal. Método completo de divisão musical. Para o ensino didático musical. Revista e 
ampliada por Rivaldo Mendes. Sobradinho (DF): EME EDITORA LTDA. 
KIEFER, B. Elementos da Linguagem Musical. Porto Alegre: Movimento, 1969. 
LACERDA, Oswaldo. Compêndio de Teoria Elementar da Música. São Paulo: Ricordi, 1966. 
NASCIMENTO, F; SILVA, J. R. Método de Solfejo. 1º Ano. Rio de Janeiro: Eulenstein Música S. 
A. 1939. 
POZZOLI, E. Solfeggi Parlati e Cantati. São Paulo: Ed. Ricordi.   
WILLEMS, Edgard. Solfejo: Curso elementar. São Paulo: Fermata, 1991. 

 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO 
CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Teorias da Educação DP EDU650 60 h Teórico 

PRE-REQUISITOS -nenhum- 
EMENTA 

Pressupostos teóricos epistemológicos do campo da educação. Concepções teóricas de educação e 
dos processos pedagógicos. As tendências e correntes da educação. A relação teoria e prática e o 
pensamento pedagógico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FREIRE, Paulo.  A educação como prática de liberdade. 14ª ed. Rio de Janeiro: Paz e terra, 2011. 
SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze teses sobre 
a educação política. Campinas, SP: Autores Associados, 2006.  
KORNIS, Monica Almeida. Anisio Teixeira: a construção da educação brasileira. Rio de Janeiro: 
FGV, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ADORNO, Theodor W. Educação e Emancipação. 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 
LUCKESI, Cipriano C. e PASSOS, Elizete Silva (Orgs.). Introdução à Filosofia. Salvador: UFBA, 
1992.   
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez; Brasília: 
UNESCO, 2000.    
ROUANET, Sergio Paulo. As razões do iluminismo. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 
SODRÉ, Muniz. Reinventando a educação: diversidade, descolonização e redes. Petropólis, RJ: 
Vozes, 2012. 
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COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Técnicas e Métodos do 
Estudo Acadêmico em 

Educação Musical 
DP DLA171 45 h Teórico 

PRE-REQUISITOS -nenhum- 
EMENTA 

O processo de estudo entendido e abordado como forma de pesquisa focando as particularidades do 
campo musical. As técnicas e métodos de estudo desenvolvidos a partir da introdução de conteúdos 
específicos que particularizam e dão consistência à área de música: relacionados com a estruturação 
da linguagem e a criação musical; relacionados com as especificidades da formação do educador 
musical; relacionados com prática musical – performance vocal e instrumental.A rotina de estudos 
na universidade visando a integração teoria/prática. O trabalho de leitura e documentação como 
consequência da reflexão crítica: fichamento, resumo, resenha, mapas conceituais e pesquisa 
bibliográfica. A redação científica, suas características e formas de apresentação do trabalho 
acadêmico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ALMEIDA, Maria Inês (Org.). Para que serve a escrita. São Paulo, Educ, 1997. 
ALVES, Rubem. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas regras. São Paulo: Loyola, 2005. 
AMARAL, Kleide Ferreira. Pesquisa em música e educação. São Paulo: Edições Loyola, 1991. 
ARAÚJO, Samuel; PAZ, Gaspar; CAMBRIA, Vicenzo (Organizadores). Música em debate: 
perspectivas interdisciplinares. Rio de Janeiro: Mauad X: FAPERJ, 208. 
BAUER, Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um 
manual prático. Petrópolis: Editora Vozes2007. 
BUZA, Tony. Mapas mentais. Rio de Janeiro: Sextante, 2009. 
CHALMERS, Alan F..O que é ciência afinal. São Paulo: Brasiliense, 2000. 
CARVALHO, Maria Cecília M.(Org.). Construindo o saber. Campinas: Ed. Papirus, 2003. 
COMPAGNON, Antoine. O trabalho da citação. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1996. 
CURY, Lucilene. O dilema da pesquisa. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2010. 
FREIRE, Vanda Bellard (Org.). Horizontes da pesquisa em música. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2010. 
FIGUEIREDO, Luiz Carlos. A redação pelo parágrafo. Brasília: Editora UnB, 1995. 
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 
1996. 
IDE, Pascal. A arte de pensar. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 
KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Editora Perspectiva, 1987. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 
1991. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho científico. São 
Paulo: Atlas, 1992. 
LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. A construção do saber. Belo Horizonte: Editora UFMG; 
Porto Alegre: Artmed, 1999. 
LEÃO, Eliane (Org.) Pesquisa em música: apresentação de metodologias, exemplos e resultados. 
Curitiba: Editora CRV, 2013. 
LUBISCO, N. M. L.; VIEIRA, S. C. - Manual de estilo acadêmico. Salvador: Editora da UFBA, 
2013. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica. São Paulo: Editora Atlas, 2012. 
ZAMBONI, Silvio. A pesquisa em arte: um paralelo entre arte e ciência. 3. ed. rev. Campinas, SP: 
Autores Associados, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ASTI VERA, Armando. Metodologia da pesquisa científica. Tradução de Maria Helena Guedes 
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Crespo e Beatriz Marques Magalhães. 6. ed. Porto Alegre: Globo, 1980. 223 p.  
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica.3. ed. São Paulo: 
McGraw-Hill, 1983. 249 p.  
DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. 3. ed. rev. e ampl. 12. reimpr. São Paulo: 
Atlas, 2009. 293 p.  
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa.4. ed. 12. reimpr. São Paulo: Atlas, 2009. 
175 p.  
INÁCIO FILHO, Geraldo. A monografia na universidade. Campinas, SP: Papirus, 1995. 200 p.  
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia cientifica. 
6. ed. 7. reimpr. São Paulo: Atlas, 2009. 315 p. 
OLIVEIRA, Silvio Luiz. Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisas, TGI, TCC, 
monografias, dissertações e teses. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 1999. 320 p.  
PESCUMA, Derna; CASTILHO, Antonio P. F. de. Referências bibliográficas:um guia para 
documentar suas pesquisas. 4. ed. São Paulo: Olho d’Água, 2003. 124 p.  
______. Trabalho acadêmico - o que é? como fazer?:um guia para suas apresentações. São Paulo: 
Olho d’Água, 2005.  
______. Projeto de pesquisa - o que é? como fazer?:um guia para sua elaboração. São Paulo: Olho 
d’Água, 2005. 96 p.  
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 10. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
412 p.  
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico.23. ed. rev. e atualiz. São Paulo: 
Cortez, 2007. 304 p.  
TRIVIÑOS, A.N.S. Introdução à pesquisa em ciências sociais:a pesquisa qualitativa em educação. 
1. ed. 14. reimp. São Paulo: Atlas, 2006. 175 p.  
VOLPATO, Gilson Luiz. Pérolas da redação científica. 1. ed. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. 
189 p. 
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2º SEMESTRE 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Canto Coral I PVR DLA172 45 h Teórico-Prática 
PRE-REQUISITOS  - nenhum -  

EMENTA 
Laboratório para desenvolvimento inicial de habilidade vocal, solfejo melódico e rítmico, cantando 
com bom nível técnico-musical as obras propostas, participando de recitais de música vocal à 
‘capella’ e/ou com acompanhamento. Caracterização e aplicação dos elementos de fisiologia da voz 
em exercícios práticos e no repertório vocal, avaliação individual das vozes e cuidados com a saúde 
vocal. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BELAU, M; REHDER, M. I. Higiene vocal para o canto coral. Rio de Janeiro: Revinter, 1997. 
BOONE, D. R.; MC-FARLANE, S. C. A voz e a terapia vocal. Porto Alegre; Artes Médicas,1994. 
CHENG, S. C. O tao da voz. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 
COELHO, H. W. Técnica vocal para coros. São Leopoldo: Sinodal, 1994. 
DINVILLE, C. A técnica da voz cantada.Rio de Janeiro: Enelivros, 1993. 
FERREIRA, L. P.; SILVA, M. A. de A. Saúde Vocal. São Paulo: Editora Roca, 2002. 
LEITE, M. Método de canto popular brasileiro para vozes médio-agudas. Rio de Janeiro: Lumiar, 
2001. 
PAPPAROTTI, C. Cantonário: Guia prático para o canto. Cyrene Papparotti e Valéria Leal. 
Salvador: Empresa Gráfica da Bahia, 2011 
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. 
VACCAI, N. Practical Method of Italian Singing.Geo D. Ruschel, 1878. Disponível em: 
http://imslp.org/wiki/Metodo_pratico_de_canto_(Vaccai,_Nicola) 
VILLELA, E. C. Fisiologia da voz. São Paulo, 1961 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
AIZPURUA, P. Teoria del conjunto coral. Madrid: Real Musical, 1986. 
BEUTTENMÜLLER, G. O despertar da comunicação vocal. Rio de Janeiro: Enelivros, 1995. 
JANNIBELLI, E. D. A musicalização na escola. Lidador, 1971. 
QUINTEIRO, E. A. Estética da voz, São Paulo: Summus Editorial, 1989. 
WISNIK, J. M. O som e o sentido. São Paulo: Companhia das Letras, 1989 
ZUMTHOR, P. Performance, recepção, leitura. São Paulo: Editora da PUC-SP, 2000. 

 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO 

CARGA 
HORÁRIA 

ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

Teclado II PI DLA173 30 h Prática 
PRE-REQUISITO Teclado I 

EMENTA 
Ampliação de desenvolvimento de postura e habilidades para a exploração/aproximação com 
instrumentos de teclas. Ampliação da extensão das peças executadas. Uso do pedal. Execução 
instrumental de materiais diversos: gêneros musicais variados, peças polifônicas, tonais, modais e 
jazzísticas. Desenvolvimento de habilidades funcionais: harmonização (I, IV, V, campo harmônico, 
iim-V, Dominantes secundárias, Acordes de Empréstimo Modal), encadeamento, ampliação de 
padrões rítmicos, acompanhamento instrumental para execução vocal, improvisação e composição. 
Desenvolvimento de trabalho interdisciplinar com o componente curricular Teoria e Percepção II. 
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Apresentações Musicais. Ações de extensão. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARTOK, Bela. Mikrokosmos,vol 1. Londres: Boosey&Hawkes, 1987. 
CAMPOS, Moema Craveiro. 13 pequenas peças brasileiras: coletânea para o iniciante de piano. São 
Paulo: Irmãos Vitale, 2002. 
KERN, Fred; KEVEREN, Phillip; KREADER, Barbara; REJINO, Mona.Adult Piano Method – 
Lessons, Solos, Technique & Theory. Book 1 e book 2. Austrália: Hal Leonard Student Piano 
Library, 2005. 
LANCASTER, E.L.; RENFROW, Kenon. Alfred’s Group Piano for Adults.Van Nuys, CA: Alfred 
Publishing Co., 1995. 
PEREIRA, Luciano Alves. Dicionário de acordes para piano e teclados: pautas e gráficos, 2ª ed. rev. 
e atual. São Paulo: Irmãos Vitale, 1996. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ADOLFO, Antônio. Piano e teclado. Rio de Janeiro: Ed. Lumiar, 1994 
AGAY, Deres.An Introduction to Classics to Moderns: Forty Very Easy Original  
Keyboard Pieces. Ed. Music Sales Corp., 1994.  
GALLET, Luciano. 12 Exercícios Brasileiros: piano a 4 mãos – peças fáceis. Rio de   Janeiro: 
Carlos Wehrs& Cia editores exclusivos, 1928.  GANDELMANN, Saloméa. 36 compositores 
brasileiros. Rio de Janeiro: FUNARTE / RelumeDumará, 1997. 
HUMPHRIES, Carl. The Piano Handbook. A Complete Guide for mastering piano. Hall Leonard, 
2003. 
LANCASTER, E.L.; RENFROW, KenonAlfred's Piano 101 The Short Course Lesson, Bk 1: Book 
& CD, Livro 1e Livro 2 
PALMER, Willard; MANUS, Morton; LETCHO, Amanda Vick. Piano Lesson Book Complete 
Level 1, 2 & 3 for the later beginner. USA: Alfred´s Basic Piano Library,1995. 
SUZIGAN, Maria Lúcia Cruz. Músicas Folclóricas Brasileiras Para Dois Pianos. Rio de Janeiro: 
Zimbo Edições Musicais Ltda. 
WIDMER, Ernst. Ludus Brasiliensis: piano solo. Vol. 1. São Paulo: Ricordi, 1966. 

 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Prática de Conjunto II PI DLAXXX 30 h Prática 

PRE-REQUISITOS -nenhum- 
EMENTA 

Prática musical coletiva direcionada para o violão ou outros instrumentos de cordas pinçadas. 
Estudo dos diferentes elementos relacionados ao violão enquanto instrumento acompanhador, com 
ênfase em encadeamentos de acordes e células rítmicas de acompanhamento. Introdução à leitura de 
diferentes sistemas de notação utilizados por este conjunto de instrumentos (cifras, tablaturas e 
partitura). Utilização de recursos audiovisuais e imitação como estratégia de transmissão de 
conhecimento musical e de construção da performance. Produção e realização de apresentações 
musicais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
TOURINHO, Cristina; BARRETO, Robson. Oficina de violão, vol. 1. Salvador, BA: Quarteto, 
2003. 
CHEDIAK, Almir. Harmonia e improvisação. Rio de Janeiro: Lumiar, 1999. 2 v. 
BRAGA, Simone; TOURINHO, Cristina. Um por todos ou todos por um: processos avaliativos em 
musica. Feira de Santana, BA: UEFS, 2013 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
DANTAS, Tais; SANTIAGO, Diana. Ensino coletivo de instrumentos  musicais: contribuições da 
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pesquisa científica. Salvador : Edufba, 2017, v.3. P.239. 
PEREIRA, Marco. Cadernos de harmonia para violão. Rio de Janeiro: Garboligths Produções 
Artísticas, 2011. 3 v. 
PEREIRA, Marco. Ritmos brasileiros. Rio de Janeiro: Garbolights Produções Artísticas, 2007. 
OLIVEIRA, Adriano Almeida. Iniciação ao violão utilizando acompanhamento de canções: uma 
proposta metodológica para o ensino coletivo. 2015. 98 f. Trabalho de Conclusão Final (Mestrado 
Profissional) - Curso de Mestrado Profissional, Programa de Pós-graduação Porifssional em Música 
da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 
2015. Disponível em: <http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/18677>. Acesso em: 18 jun 2018. 
PINTO,Henrique. Iniciação ao Violão. São Paulo: Ricordi, 1999 (2 ed.). 
TOURINHO, Ana Cristina. A motivação e o desempenho escolar na aula de Violão em grupo: 
Influência do repertório de interesse do aluno.  Revista ICTUS - Periódico do Programa de Pós-
Graduação em Música da Universidade Federal da Bahia, V.4, p.157-271, Salvador. Disponível em 
<http://www.ictus.ufba.br/index.php/ictus/article/view/45/52> Acesso em 14 de julho de 2015. 
CARVALHO, Diogo. Violão solo MPB. São Paulo: UR Edições , 2006. 
CRUVINEL, Flávia Maria. Educação musical e transformação social: uma experiência com ensino 
coletivo de cordas. Goiânia: Instituto Centro-Brasileiro de Cultura, 2005. 
HAL LEONARD. The Beatles for three or more guitars: early intermediate level. Cidade: Hal 
Leonard Corp., 2017. (Essential Elements Guitar Ensembles). 
HAL LEONARD. Bossa Nova: 15 songs arranged for three or more guitarists. Cidade: Hal Leonard 
Corp. , 2010. (Essential Elements Guitar Ensembles). 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO CARGA 
HORÁRIA 

ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

História e Diversidade da 
Música Brasileira 

MCH DLA175 75 h Teórico 

PRE-REQUISITO - nenhum - 
EMENTA 

Ementa: Reconhecimento e análise dos processos históricos e socioculturais importantes da música 
no Brasil, desde o XVI até a atualidade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BLOMBERG, C. Histórias da Música no Brasil e musicologia: uma leitura preliminar. Revista do 
Programa de Estudos Pós-Graduados de História, v. 43, n. 0, 10 abr. 2012. Disponível em: 
<https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/8040>. Acesso em: 20 maio 2018.BUDASZ, 
R. Música e sociedade no Brasil colonial. Textos do Brasil. [s. l.], n. 12, 2006. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/mre000135.pdf>. Acesso em: 20 maio 
2018.CABRAL, S. A MPB na era do radio. São Paulo, SP, Brasil: Editora Moderna, 
1996.CAROSO, L; SOTUYO BLANCO, P. Música na base da estrutura social da bahia urbana do 
século XIX: notas de contextualização. ANAIS DO XVII CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA, 2007, São Paulo. Anais... São 
Paulo: [s.n.], 2007. Disponível em: <http://luciano.caroso.com.br/musica.pdf>. Acesso em: 20 maio 
2018.CASTAGNA, P. Apostila do curso História da Música Brasileira - Instituto de Artes da 
UNESP, 2003. Disponível em: 
<https://archive.org/details/ApostilasDoCursoDeHistriaDaMsicaBrasileiraIaunesp>. Acesso em: 20 
maio 2018.CASTAGNA, P. Avanços e perspectivas na musicologia histórica brasileira. Revista do 
Conservatório de Música, v. 0, n. 1, 2008. Disponível em: 
<https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/RCM/article/view/2431>. Acesso em: 20 maio 
2018.CASTRO, R. Chega de saudade: a história e as histórias da bossa nova. São Paulo, SP: 
Companhia das Letras, 1990. 
CROWL, H. A música no Brasil Colonial anterior à chegada da Corte de D. João VI. Textos do 
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Brasil, Música Erudita Brasileira. n. 12, abr. 2006. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/mre000136.pdf>. 
DAPIEVE, A. BRock : o rock brasileiro dos anos 80. São Paulo, SP, Brasil: Editora 34, 1996. 
DAYRELL, J. A música entra em cena: o rap e o funk na socialização da juventude. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2005. v. 120. 
HISTÓRIA da música Brasileira. Criação: Ricardo Kanji e Paulo Castagna, 1999. Apresentação: 
Ricardo Kanji. Série audiovisual em 10 capítulos (c. 28 min, cada). São Paulo: CEPEC. Disponível 
em: <http://bit.ly/hdmbi-shmb>>. Acesso em: 10 mar. 2018. 
MARIZ, V. História da música no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2005. 
MEDEIROS, P. T. C. A aventura da Jovem Guarda. São Paulo, Brasil: Brasiliense, 1984. 
SANDRONI, C. Feitiço decente: transformações do samba no Rio de Janeiro (1917-1933). Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar / Editora UFRJ, 2001. 
TINHORÃO, J. R. Os sons dos negros no Brasil: cantos, danças, folguedos: origens. São Paulo: 
Editora 34, 2012. 
TINHORÃO, J. R. História social da música popular brasileira. Rio de Janeiro: Editora 34, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ACERVOS José Ramos Tinhorão e Humberto Franceschi. São Paulo: Instituto Moreira Salles. 
Disponível em: <http://acervo.ims.com.br>. Acesso em: 20 maio 2018. 
ACERVOS Música. São Paulo: Instituto Moreira Salles. Disponível em: 
<https://ims.com.br/acervos/pesquise-nos-acervos/#musica>. Acesso em: 20 maio 2018. 
BIBLIOTECA NACIONAL (BRAZIL). Três séculos de iconografia da música no Brasil. Rio de 
Janeiro: Biblioteca Nacional, Divisão de Publicações e Divulgação, 1974. Disponível em: 
<http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon1097047.pdf>. 
CONSORTE, P. Mais de 60 documentários sobre a Música Brasileira para assistir de graça. Pedro 
Consorte. [S.l: s.n.]. Disponível em: 
<http://pedroconsortebr.wordpress.com/2012/10/30/documentarios-sobre-a-musica-brasileira-lista-
completa/>. Acesso em: 17 mar. 2014. , 30 out. 2012 
FERLIM, U. D. C. Música popular no Brasil do século XIX: sujeitos em debates políticos e 
musicais na definição das “modinhas” como representação da identidade nacional. Música Popular 
em Revista, v. 2, 2015. Disponível em: 
<https://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/muspop/article/view/409>. Acesso em: 4 abr. 
2018. 
FRANCESCHI, H. M. A Casa Edison e seu tempo. Rio de Janeiro: Sarapuí, 2003. 
KIEFFER, A. M. Apontamentos musicais dos viajantes. Revista da USP, v. 30, p. 134–141, 1996. 
Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/25913/27645>. Acesso em: 20 maio 
2018. 
LANZELOTTE, R. Música Brasilis. Site - Banco de dados. Disponível em: 
<http://www.musicabrasilis.org.br>. Acesso em: 20 maio 2018. 
MARCONDES, M. A. et al. Enciclopédia da música brasileira. São Paulo: Art Editora /Publifolha, 
2000. 
MORAES, J. G, V.; SALIBA, E. T. (Org.). História e música no Brasil. São Paulo: Alameda, 2010. 
NAPOLITANO, M. História & Música: História Cultural da Música Popular. 3ª ed. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2005. 
PROUS, A. O Brasil antes dos brasileiros: a pré-história de nosso país. 2ª ed. rev. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2012. Disponível em: <https://1drv.ms/b/s!AspkvghylYOjgYZWvgowYgACJlNglw>. 
Acesso em: 10 mar. 2018. 
SEVERIANO, J. Uma história da música popular brasileira: das origens à modernidade. 3a ed. São 
Paulo: Editora 34, 2013. 
SOARES, D. C. M. Evidências evolucionistas na historiografia musical sobre os jesuítas. Revista 
eletrônica de musicologia, v. XI, set. 2007. Disponível em: 
<http://www.rem.ufpr.br/_REM/REMv11/03/03-martins-jesuitas.html>. Acesso em: 20 maio 2018. 
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COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO 
CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Teoria E Percepção 

Musical II 
TPE DLA176 60 h Teórico-prática 

PRE-REQUISITO Teoria e Percepção Musical I 
EMENTA 

Conhecer os sinais de grafia musical, tons vizinhos próximos e afastados, graus modais e tonais, 
modos litúrgicos e escalas exóticas. Conhecimento dos diferentes sistemas de numeração das oitavas 
da escala geral, localização das vozes e a extensão dos principais instrumentos da orquestra 
Conhecer e identificar acordes de três, quatro e cinco sons e inversões. Solfejo de trechos musicais a 
duas e três vozes, em compassos simples e compostos, nas claves de sol, fá e dó na terceira linha. 
Execução ritmos, com subdivisão até semicolcheia, em compassos simples e compostos. Escrita de 
melodias e ritmos ditados, nos mesmos níveis de dificuldade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BENWARD, B; KOLOSICK, T. Percepção Musical: prática auditiva para músicos. Série didático-
musical, v. 1, 7. ed. São Paulo/Campinas: Edusp/Editora da Unicamp, 2013. 
CARR, M; BENWARD, B. Percepção Musical: leitura cantada à primeira vista. Série didático-
musical, v. 2, 7. ed. São Paulo/Campinas: Edusp/Editora da Unicamp, 2011.  
FIGUEIREDO, Sérgio Luiz F; LIMA, Maria Ramires R. Exercícios de teoria musical: uma 
abordagem prática. 5. ed. São Paulo: Embraform, 2001. 
KOSTKA, Stefan; PAYNE, Dorothy. Harmonia tonal: com uma intrudução à música do século 
XX.6. ed. Trad. Hugo Ribeiro e Jamary Oliveira, New York:McGraw-Hill, 2012. 
MED, Bohumil. Teoria da música. Brasília: Musimed, 1996. 
PRIOLLI, Maria Luísa de Mattos. Princípios básicos da música para a juventude. Rio de Janeiro: 
Casa Oliveira de Música, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BENNET, Roy. Elementos básicos da música. Coleção Cadernos de Música da Universidade de 
Cambridge. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 1986. 
BONA, Paschoal. Método completo de divisão musical. Para o ensino didático musical. Revista e 
ampliada por Rivaldo Mendes. Sobradinho (DF): EME EDITORA LTDA. 
KIEFER, B. Elementos da Linguagem Musical. Porto Alegre: Movimento, 1969. 
LACERDA, Oswaldo. Compêndio de Teoria Elementar da Música. São Paulo: Ricordi, 1966. 
NASCIMENTO, F; SILVA, J. R. Método de Solfejo. 1º Ano. Rio de Janeiro: Eulenstein Música S. 
A. 1939. 
POZZOLI, E. Solfeggi Parlati e Cantati. São Paulo: Ed. Ricordi.   
WILLEMS, Edgard. Solfejo: Curso elementar. São Paulo: Fermata, 1991. 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO CARGA 
HORÁRIA 

ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

Relações étnico-raciais na 
escola DP EDU311 60 h Teórico 

PRE-REQUISITO -nenhum- 
EMENTA 

A identidade como produção social e histórica. Raça e etnia. Democracia racial. A escola como 
espaço sócio cultural e de diversidade étnico-racial; Políticas educacionais de cunho étnico-racial; 
branquitude e ação afirmativa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ABROMOVAY, Miriam; CASTRO, Mary Garcia. Relações raciais na escola: reprodução de 
desigualdades em nome da igualdade. Brasília : UNESCO, INEP, Observatório de Violências nas 
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Escolas, 2006. 370p. 
ALBUQUERQUE, Wlamyra R de ., FRAGA FILHO, Walter. Uma história do negro no Brasil. 
Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais; Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2006. 
GOMES, Nilma Lino. Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações raciais no 
Brasil: uma breve discussão In: BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade. Educação anti-racista : caminhos abertos pela Lei Federal 
nº 10.639/03. Brasília : 2005.  
LUCIANO-BANIWA, Gersem dos Santos. O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre os 
povos indígenas no Brasil de hoje. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade;LACED/Museu Nacional, 2006. 
MUNANGA, Kabengele. (org) Superando o Racismo na Escola.Brasília: Ministério da Educação- 
Secretaria de Educação Fundamental, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FANON, Frantz. Pele Negra, Máscaras Brancas. Rio de Janeiro, Fator, 1983 
MOONEN, Frans. Moonen, Frans. Anticiganismo: os Ciganos na Europa e no Brasil3ª edição 
digital revista e atualizada Recife – 2011 
RIBEIRO, Álvaro Sebastião Teixeira, et al (orgs). História e Cultura Afro-brasileira e Africana na 
Escola. Brasília: Ágere Cooperação em advocacy, 2008. 
SILVA, Petronília BeatrIz Gonçalves; SILVÈRIO, Valter. Educação e Ações Afirmativas: Entre a 
injustiça simbólica e a injustiça econômica. Brasília IPEA, 2003. 
MOURA, Clovis. Sociologia do negro brasileiro. São Paulo: Ática, 1988. 250p ISBN 85-08-02934-
9. 

 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Práticas Pedagógicas 

Musicais I: Ensino 
Fundamental 

PE DLA177 75 h Teórico-Prática 

CO-REQUISITOS Técnicas e Métodos do Estudo Acadêmico em Educação 
Musical 

EMENTA 
Estudo sistemático de abordagens teóricas e metodológicas em Educação Musical enquanto 
fundamento para o ensino de música no Ensino Fundamental. Análise, seleção e elaboração de 
repertório, materiais didáticos e recursos para aulas de música na escola, incluindo aqueles 
relacionados às tecnologias digitais e assistivas. Estudo dos documentos norteadores para o ensino 
de música no Ensino Fundamental. Elaboração, execução e avaliação de um plano de trabalho para 
o Ensino Fundamental, envolvendo o acompanhamento de diferentes atividades pedagógicas 
musicais no contexto escolar e na realização de ações de extensão.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
PENNA, Maura. Música(s) e seu ensino. 2. ed. Porto Alegre: Sulinas. 2015. 
BRAGA, Simone; TOURINHO, Cristina. Um por todos ou todos por um? Processos avaliativos em 
música. Feira de Santana: Editora UEFS, 2012. 
MATEIRO, Teresa; SOUZA, Jusamara (Org). Práticas de ensinar música: legislação, planejamento, 
observação, registro, orientação, espaços, formação. Porto Alegre: Sulina, c2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ALMEIDA, Berenice. Música para crianças: possibilidades para a educação infantil e o ensino 
fundamental. São Paulo: Melhoramentos, 2014. 
BRITO, Teca Alencar de. Hans-Joachim Koellreutter: ideias de mundo, de música, de educação. 
São Paulo: Peirópolis, 2015. 
BRITO, Teca Alencar de. Koellreutter educador: o humano como objetivo da educação musical. 
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São Paulo: Peirópolis, 2011. 
ESPERIDIÃO, Neide. Educação Musical e formação de professores: suite e variações sobre o tema. 
São Paulo: Globus, 2012. 
FERNANDES, José Nunes. Educação Musical: temas selecionados. Rio de Janeiro: CRV, 2013. 
FRANÇA, Cecília Cavalieri; GUIA, Rosa Lúcia dos Mares. Jogos pedagógicos para a Educação 
Musical. Belo Horizonte: Fino Traço, 2015. 
FUCCI-AMATO, Rita. Escola e Educação Musical: (des)caminhos históricos e horizontes. 
Campinas: Papirus, 2012. 
LOUREIRO, Alícia Maria Almeida. O ensino de música na escola fundamental. Campinas: Papirus, 
2003. 
MORAIS, Daniela Vilela de. Educação Musical. Curitiba: Appris, 2012. 
SOUZA, Jusamara. Música, cotidiano e educação. PPG-Música UFRGS. Porto Alegre, 2000. 
SOUZA, J.; HENTSCHKE, L.; OLIVEIRA, A.; et al: O que faz a música na escola?: concepções e 
vivências de professores do ensino fundamental. Série Estudos n. 6. Porto Alegre: CPG-Mestrado e 
Doutorado em Música. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002. 
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3º SEMESTRE 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Canto Coral II PVR DLA178 30 h Teórico-Prática 
PRE-REQUISITOS Canto Coral I 

EMENTA 
Laboratório para aprimoramento da habilidade vocal, solfejo melódico e rítmico, cantando com bom 
nível técnico-musical as obras propostas de períodos musicais diversos, participando de recitais de 
música vocal à ‘capella’ e/ou com acompanhamento. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BELAU, Mara; Rehder, Maria Inês. Higiene vocal para o canto coral. Rio de Janeiro. Revinter, 
1997. 
COELHO, H. Técnica vocal para coros. Novo Hamburgo: Sinodal, 2001. 
LEITE, M. Método de canto popular brasileiro para vozes médio-agudas. Rio de Janeiro: Lumiar, 
2001. 
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. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
AIZPURUA, P. Teoria del conjunto coral. Madrid: Real Musical, 1986. 
BEUTTENMÜLLER, G. O despertar da comunicação vocal. Rio de Janeiro: Enelivros, 1995. 
JANNIBELLI, E. D. A musicalização na escola. Lidador, 1971. 
QUINTEIRO, E. A. Estética da voz, São Paulo: Summus Editorial, 1989. 
WISNIK, J. M. O som e o sentido. São Paulo: Companhia das Letras, 1989 
ZUMTHOR, P. Performance, recepção, leitura. São Paulo: Editora da PUC-SP, 2000. 

 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO 

CARGA 
HORÁRIA 

ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

Teclado III PI DLA179 30 h Prática 
PRE-REQUISITO Teclado II 

EMENTA 
Ampliação de desenvolvimento de postura e habilidades para a exploração/aproximação com 
instrumentos de teclas. Ampliação da extensão das peças executadas. Uso do pedal. 
Desenvolvimento do controle sonoro do instrumento. Execução instrumental de materiais diversos: 
gêneros musicais variados, peças homofônicas, polifônicas, tonais, modais e contemporâneas. 
Transposição e modulação. Desenvolvimento de habilidades funcionais: harmonização (I, IV, V, 
campo harmônico, iim-V, Dominantes secundárias, AEM, modulação, transposição, acorde de 
picardia, x7M, x9M, x6), encadeamento, ampliação de padrões rítmicos, acompanhamento 
instrumental, improvisação e composição. Registro das criações musicais. Desenvolvimento de 
trabalho interdisciplinar com o componente curricular Teoria e Percepção III. Apresentações 
Musicais. Ações de extensão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BARBOSA, Cacilda Borges, Diorama, Rio de Janeiro, 1988. 
BARTOK, Bela. Mikrokosmos,vol1. Londres: Boosey&Hawkes, 1987. 
CAMPOS, Moema Craveiro. 13 pequenas peças brasileiras: coletânea para o iniciante de piano. São 
Paulo: Irmãos Vitale, 2002. 
KERN, Fred; KEVEREN, Phillip; KREADER, Barbara; REJINO, Mona.Adult Piano Method – 
Lessons, Solos, Technique &Theory. Book 1 e book 2. Austrália: Hal Leonard Student Piano 
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Library, 2005. 
LANCASTER, E.L.; RENFROW, Kenon. Alfred’s Group Piano for Adults.Van Nuys, CA: Alfred 
Publishing Co., 1995. 
PEREIRA, Luciano Alves. Dicionário de acordes para piano e teclados: pautas e gráficos, 2ª ed. rev. 
e atual. São Paulo: Irmãos Vitale, 1996. 
SANTOS, Maria da Graça. Miniaturas, peças para piano. Salvador: Edufba, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ADOLFO, Antônio. Piano e teclado. Rio de Janeiro: Ed. Lumiar, 1994 
AGAY, Deres.An Introduction to Classics to Moderns: Forty Very Easy Original  
Keyboard Pieces. Ed. Music Sales Corp., 1994.  
GALLET, Luciano. 12 Exercícios Brasileiros: piano a 4 mãos – peças fáceis. Rio de   Janeiro: 
Carlos Wehrs& Cia editores exclusivos, 1928.  GANDELMANN, Saloméa. 36 compositores 
brasileiros. Rio de Janeiro: FUNARTE / RelumeDumará, 1997. 
HUMPHRIES, Carl. The Piano Handbook. A Complete Guide for mastering piano. Hall Leonard, 
2003. 
LANCASTER, E.L.; RENFROW, KenonAlfred's Piano 101 The Short Course Lesson, Bk 1: Book 
& CD, Livro 1e Livro 2 
PALMER, Willard; MANUS, Morton; LETCHO, Amanda Vick. Piano Lesson Book Complete 
Level 1, 2 & 3 for the later beginner. USA: Alfred´s Basic Piano Library,1995. 
SUZIGAN, Maria Lúcia Cruz. Músicas Folclóricas Brasileiras Para Dois Pianos. Rio de Janeiro: 
Zimbo Edições Musicais Ltda. 
WIDMER, Ernst. Ludus Brasiliensis: piano solo. Vol. 1. São Paulo: Ricordi, 1966. 

 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Prática de Conjunto III PI DLA180 30 h Prática 

PRE-REQUISITOS Prática de Conjunto II 
EMENTA 

Prática musical coletiva direcionada para o violão ou outros instrumentos de cordas pinçadas. 
Aprofundamento dos tópicos abordados em Prática de Conjunto II, relacionados ao violão como 
instrumento acompanhador e leitura de diferentes sistemas de notação. Criação e arranjo para 
grupos de instrumentos de cordas pinçadas. Utilização de recursos audiovisuais e imitação como 
estratégia de transmissão de conhecimento musical e de construção da performance Produção e 
realização de apresentações musicais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
TOURINHO, Cristina; BARRETO, Robson. Oficina de violão, vol. 1. Salvador, BA: Quarteto, 
2003. 
CHEDIAK, Almir. Harmonia e improvisação. Rio de Janeiro: Lumiar, 1999. 2 v. 
BRAGA, Simone; TOURINHO, Cristina. Um por todos ou todos por um: processos avaliativos em 
musica. Feira de Santana, BA: UEFS, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
DANTAS, Tais; SANTIAGO, Diana. Ensino coletivo de instrumentos  musicais: contribuições da 
pesquisa científica. Salvador : Edufba, 2017, v.3. P.239. 
PEREIRA, Marco. Cadernos de harmonia para violão. Rio de Janeiro: Garboligths Produções 
Artísticas, 2011. 3 v. 
PEREIRA, Marco. Ritmos brasileiros. Rio de Janeiro: Garbolights Produções Artísticas, 2007. 
OLIVEIRA, Adriano Almeida. Iniciação ao violão utilizando acompanhamento de canções: uma 
proposta metodológica para o ensino coletivo. 2015. 98 f. Trabalho de Conclusão Final (Mestrado 
Profissional) - Curso de Mestrado Profissional, Programa de Pós-graduação Porifssional em Música 
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da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 
2015. Disponível em: <http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/18677>. Acesso em: 18 jun 2018. 
PINTO, Henrique. Iniciação ao Violão. SãoPaulo: Ricordi, 1999 (2 ed.). 
TOURINHO, Ana Cristina. A motivação e o desempenho escolar na aula de Violão em grupo: 
Influência do repertório de interesse do aluno.  Revista ICTUS - Periódico do Programa de Pós-
Graduação em Música da Universidade Federal da Bahia, V.4, p.157-271, Salvador. Disponível em 
<http://www.ictus.ufba.br/index.php/ictus/article/view/45/52> Acesso em 14 de julho de 2015. 
CARVALHO, Diogo. Violão solo MPB. São Paulo: UR Edições , 2006. 
CRUVINEL, Flávia Maria. Educação musical e transformação social: uma experiência com ensino 
coletivo de cordas. Goiânia: Instituto Centro-Brasileiro de Cultura, 2005. 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO 
CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Panorama Histórico da 

Música Ocidental 
MCH DLA181 75 h Teórico 

PRE-REQUISITO - nenhum - 
EMENTA 

Revista panorâmica da história da música ocidental não brasileira, desde a pré-história até o século 
XX. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CANDÉ, R. História universal da música. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
GROUT, D.; PALISCA, C. V. Historia da musica ocidental. 5ª ed. Lisboa: Gradiva, 2011. 
MASSIN, J.; MASSIN, B. História da música ocidental. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. 
RANDEL, D. M. The Harvard dictionary of music. 4º ed. Cambridge, Mass: Belknap Press of 
Harvard University Press, 2003. 
RODEN, T.; WRIGHT, C.; SIMMS, B. Anthology for Music in Western Civilization. Boston: 
Cengage Learning, 2009. 
ROOT, D. L. (ED. CHIEF). Oxford Music Online. Website. Disponível em: 
<http://www.oxfordmusiconline.com>. Acesso em: 17 jun. 2018. 
SADIE, S.; LATHAM, A. Dicionario Grove de Música. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BENNETT, R.; COSTA, M. T. R.; SAMPAIO, L. P. Uma breve história da música. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2007. 
PAHLEN, K.; NOMURA, M. Nova história universal da música. São Paulo: Melhoramentos, 
1991. 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO 

CARGA 
HORÁRIA 

ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

Teoria e Percepção 
Musical III TPE DLA182 60 h Teórico-prática 

PRE-REQUISITO Teoria e Percepção Musical II 
EMENTA 

Desenvolvimento da noção de acústica e construção da série harmônica até o 16ª harmônico a partir 
de uma nota fundamental, identificação na série harmônica das proporções que formam cada 
intervalo. Conhecer e pratica dos tipos de modulação e transposição em uma composição. 
Conhecimento e realização musicalmente dos ornamentos: mordente, apojatura, grupeto, trinado, 
arpejo, dentre outros. Reconhecimento auditivo das estruturas sonoras complexas apresentadas. 
Solfejo afinado, com justeza rítmica e expressão, de trechos tonais em até três vozes e trechos 
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modais a uma e duas vozes, como também corais de Bach e peças modais da renascença, e trechos 
musicais modulantes, em qualquer tipo de compasso até 04 vozes. Executar ritmos de dificuldade 
avançada em qualquer tipo de compasso. Escrita de trechos musicais que lhes sejam ditados, nos 
mesmos níveis de dificuldade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BENWARD, B; KOLOSICK, T. Percepção Musical: prática auditiva para músicos. Série didático-
musical, v. 1, 7. ed. São Paulo/Campinas: Edusp/Editora da Unicamp, 2013. 
CARR, M; BENWARD, B. Percepção Musical: leitura cantada à primeira vista. Série didático-
musical, v. 2, 7. ed. São Paulo/Campinas: Edusp/Editora da Unicamp, 2011.  
FIGUEIREDO, Sérgio Luiz F; LIMA, Maria Ramires R. Exercícios de teoria musical: uma 
abordagem prática. 5. ed. São Paulo: Embraform, 2001. 
KOSTKA, Stefan; PAYNE, Dorothy. Harmonia tonal: com uma intrudução à música do século 
XX.6. ed. Trad. Hugo Ribeiro e Jamary Oliveira, New York:McGraw-Hill, 2012. 
MED, Bohumil. Teoria da música. Brasília: Musimed, 1996. 
PRIOLLI, Maria Luísa de Mattos. Princípios básicos da música para a juventude. Rio de Janeiro: 
Casa Oliveira de Música, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BENNET, Roy. Elementos básicos da música. Coleção Cadernos de Música da Universidade de 
Cambridge. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 1986. 
KIEFER, B. Elementos da Linguagem Musical. Porto Alegre: Movimento, 1969. 
LACERDA, Oswaldo. Compêndio de Teoria Elementar da Música. São Paulo: Ricordi, 1966. 
NASCIMENTO, F; SILVA, J. R. Método de Solfejo. 1º Ano. Rio de Janeiro: Eulenstein Música S. 
A. 1939. 
POZZOLI, E. Solfeggi Parlati e Cantati. São Paulo: Ed. Ricordi.   
WILLEMS, Edgard. Solfejo: Curso elementar. São Paulo: Fermata, 1991. 

 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Educação Especial e 

Políticas Educacionais 
Inclusivas 

DPE EDU113 60 h Teórico 

PRE-REQUISITOS -nenhum- 
EMENTA 

A educação especial e sua inserção no contexto do sistema educacional brasileiro. As políticas 
públicas de inclusão, abordagens e tendências. Aspectos éticos e educacionais na inclusão de 
pessoas com deficiência na escola, na família e na comunidade.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BUENO, José Geraldo Silveira; MENDES, Geovana Mendonça Lundari; SANTOS, Roseli  Albino 
dos Santos ( org). Deficiência e Escolarização: novas perspectivas de análise. Araraquara, SP: 
Junqueira & Marin; Brasília, DF:CAPES, 2008. 
DINIZ, Débora. O que é deficiência. 1 ed. São Paulo: Brasiliense, 2007. Coleção Primeiros Passos.  
DRAGO, Rogério. Inclusão na Educação Infantil. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2011.   
GLAT, Rosana; PLETSCH, Marcia Denise. Inclusão Escolar de alunos com necessidades especiais. 
Rio de Janeiro: EdUERJ, 2011.   
MELETTI, Silvia Márcia Ferreira: KASSAR, Mônica de Carvalho Magalhães ( orgs.) Escolarização 
de alunos com deficiência: desafios e possibilidades. Campinas, São Paulo: Mercado de Letras, 
2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BRASIL. A Convenção sobre Direitos das pessoas com Deficiência. Brasília: CORDE/Secretaria de 
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Direitos Humanos, 2010.  
RODRIGUES, David. Inclusão e Educação: doze olhares sobre a educação inclusiva. São Paulo: 
Summus, 2006.   
FIGUEIREDO, Rita Vieira de (Org.). Escola, Diferença e Inclusão. Fortaleza: Edições UFC, 2010. 
ROPOLI, Edilene Aparecida et al. A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: a 
escola comum inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2010 
MENDES; Enicéia Gonçalves; CIA, Fabiana; TANNÚS-VALADÃO, Gabriela Org.). Inclusão 
escolar em foco: organização e funcionamento do atendimento educacional especializado. Marília: 
ABPEE. 2015. v.4. 

 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Práticas Pedagógicas 
Musicais II: Ensino 

Médio 
PE DLA183 75 h Teórico-Prática 

PRE-REQUISITOS Práticas Pedagógicas Musicais I 
EMENTA 

Estudo sistemático de abordagens teóricas e metodológicas em Educação Musical enquanto 
fundamento para o ensino de música no Ensino Médio. Análise, seleção e elaboração de repertório, 
materiais didáticos e recursos para aulas de música na escola, incluindo aqueles relacionados às 
tecnologias digitais e assistivas. Estudo dos documentos norteadores para o ensino de música no 
Ensino Médio. Elaboração, execução e avaliação de um plano de trabalho para o Ensino 
Fundamental, envolvendo o acompanhamento de diferentes atividades pedagógicas musicais no 
contexto escolar e na realização de ações de extensão.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
PENNA, Maura. Música(s) e seu ensino. 2. ed. Porto Alegre: Sulinas. 2015. 
MATEIRO, Teresa; SOUZA, Jusamara (Org). Práticas de ensinar música: legislação, planejamento, 
observação, registro, orientação, espaços, formação. Porto Alegre: Sulina, c2006. 
SOUZA, Jusamara. Aprender e ensinar musica no cotidiano. 2. ed. Porto Alegre, RS: Sulina, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BRAGA, Simone; TOURINHO, Cristina. Um por todos ou todos por um? Processos avaliativos em 
música. Feira de Santana: Editora UEFS, 2012. 
BRESCIA, Vera P. Educação Musical: bases psicológicas e ação preventiva. 
BRITO, Teca Alencar de. Hans-Joachim Koellreutter: ideias de mundo, de música, de educação. 
São Paulo: Peirópolis, 2015. 
FUCCI-AMATO, Rita. Escola e Educação Musical: (des)caminhos históricos e horizontes. 
Campinas: Papirus, 2012. 
ILARI, Beatriz. Música na infância e na adolescência: um livro para pais, professores e aficionados. 
Curitiba: IBPEX, 2010. 
SCHAFER, R. Murray. O ouvido pensante. 3. ed. São Paulo: Unesp, 2013. 
SOUSA, Jusamara; HENTSCHKE, Liane (Org.). Avaliação em Música: reflexões e práticas. São 
Paulo: Moderna, 2003. 
SWANWICK, Keith. Ensinando música musicalmente. São Paulo: Moderna, 2003. 
WOFFENBUTTEL, Cristina Rolim. A inserção da música em projetos políticos pedagógicos da 
educação básica. Curitiba: Prismas, 2014. 
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4º SEMESTRE 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Regência I PVR DLA184 45 h Teórico-Prática 

PRE-REQUISITOS - nenhum- 
EMENTA 

História da Regência. Estudo dos conteúdos gestuais básicos. Introdução ao repertório coral. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARVALHO, R. Regência Musical: Teoria e Estudos práticos. Teresina. 1ª edição, Fundação 
Cultural Monsenhor Chaves, 1997. 
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:  Dom Bosco, 2000. 
MATHIAS, N. Coral. Um canto apaixonante. Brasília: Musimed, 1986. 
PRAUSNITZ, F. Score and Podium: A Complete Guide to Conducting. New York, NY: W.W. 
Norton & Company, Inc., 1983 
SCHULLER, G.The Complete Conductor. 1ª edição. New York: Oxford University Press, 1998. 
ZANDER, Oscar. Regência Coral. 3ª ed. Porto Alegre: Movimento, 1987. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
COELHO, H. W. Técnica vocal para coros. São Leopoldo: Sinodal, 1994. 
CULLEN, T. L. S. J. Música Sacra – Subsídios para uma interpretação Musical. Brasília: Musimed. 
DEMAREE, R. W.; MOSES, D. V. The Complete Conductor: a comprehensive Resource for the 
professional conductor of the Twenty_first century, 
JUNKER, D.B. O Movimento do Canto Coral no Brasil: breve perspectiva administrativa e 
histórica. In: Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – 
ANPPOM – Salvador, 1999. 
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. 
SCHAFER, R. M. O ouvido pensante. São Paulo: Editora UNESP, 1991. 
________. A afinação do mundo. São Paulo: Editora UNESP, 2001. 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO 
CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Prática de Conjunto IV PI DLA185 30 h Prática 

PRE-REQUISITO - nenhum - 
EMENTA 

Executa repertório instrumental e vocal de diversos gêneros e estilos musicais. Identifica 
metodologias de atuação em grupos musicais de diferentes faixas etárias e formação 
instrumental/vocal. Prática musical coletiva com instrumentos variados. Técnicas de interpretação 
em grupo. Cria e adapta repertório a ser executado pelo grupo. Oficina de regência. Prática Musical 
fundamentada na criação, na apreciação e na execução musical. Gestão de grupos e atividades  
musicais. Considerações gerais dos instrumentos executados. Apresentações musicais em público. 
Ações de Extensão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ADOLFO, Antonio. O livro do músico: harmonia e improvisação para piano, teclados e outros 
instrumentos. 5. ed Rio de Janeiro, RJ: Lumiar 
BENNETT, Roy. Instrumentos da orquestra. 2.ed. Rio de Janeiro, RJ: Zahar, 2012. 76 p.  
CHEDIAK, Almir. Harmonia e improvisação. Rio de Janeiro: Lumiar, 1999. 2 v. 
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HENRIQUE, Luís L. Instrumentos musicais. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004. 
481 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BARBOSA, Joel L. S. Da Capo: Método Elementar para o Ensino Coletivo e/ou Individual de 
Instrumentos de Banda. Jundiaí, SP: Keyboard Editora Musical, 2004. 
GUEST, Ian; CHEDIAK, Almir. Arranjo, metodo pratico: incluindo tecnicas especiais de 
sonoridade orquestral. São Paulo: Irmaos Vitale, 2012. 
CRUVINEL, Flávia Maria. Educação musical e transformação social: uma experiência com ensino 
coletivo de cordas. Goiânia: Instituto Centro-Brasileiro de Cultura, 2005. 
DANTAS, Tais; SANTIAGO, Diana. Ensino coletivo de instrumentos  musicais: contribuições da 
pesquisa científica. Salvador : Edufba, 2017, v.3. P.239. 
MIRANDA, Clarice; JUSTUS, Liana. Orquestra: histórico, regencia & instrumentos. Curitiba, PR: 
Solar do Rosário, 2011. 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO 

CARGA 
HORÁRIA 

ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

Antropologia e Música MCH DLA186 45 h Teórico 
PRE-REQUISITO - nenhum - 

EMENTA 
Surgimento e desenvolvimento da Antropologia. Teoria e Pesquisa em Antropologia: objetos, 
métodos e técnicas. Tendências da Antropologia contemporânea. A música como objeto de estudo 
antropológico. Esboço histórico e panorama atual: musicologia comparada, etnomusicologia, 
antropologia da música, estudos musicais. Música como código sócio-cultural: principais tendências 
teórico-metodológicas da atualidade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
AUBERT, E. H. A música do ponto de vista do nativo: um ensaio bibliográfico. Revista de 
Antropologia, v. 50, n. 1, p. 271-312, 2007. Disponível em: <http://tinyurl.com/aubert2007>. 
Acesso em: 10 mar. 2018. 
BLACKING, J. Música, cultura e experiência. Cadernos de Campo, n. 16, p. 201-218, 
2007. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/50064/55695>. 
Acesso em: 17 jun. 2018. 
BOAS, F. Antropologia cultural. 4. ed Rio de Janeiro, RJ: J. Zahar, 2007. 
DAMATTA, R. A. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rio de Janeiro: Rocco, 
1987 
FELDMAN-BIANCO, B. Antropologia das sociedades contemporaneas: métodos. São Paulo: 
Global Ed, 1987. 
HARAWAY, D.; KUNZRU, H. Antropologia do Ciborgue: as vertigens do pós-humano. 
Tradução: Tomas Tadeu da Silva. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.  
LAPLANTINE, F. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2007.  
LARAIA, R. Cultura: um conceito antropológico. 22.ed. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 
LOURENÇO, N. Globalização e glocalização. O difícil diálogo entre o global e o local. Mulemba. 
Revista Angolana de Ciências Sociais, n. 4 (8), p. 17–31, 1 nov. 2014. Disponível em: 
<http://journals.openedition.org/mulemba/203>. Acesso em: 16 jun. 2018. 
MALINOWSKI, B. Argonautas do Pacífico Ocidental: um relato do empreendimento e da 
aventura dos nativos nos arquipélagos da Nova Guine Melanesia. 3. ed São Paulo, SP: Abril 
Cultural, 1984. 
OLIVEIRA PINTO, T. Som e música. Questões de uma Antropologia Sonora. 
Revista de Antropologia, vol.44, no.1, 2001. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ra/v44n1/5345.pdf>.  Acesso em: 15 jun. 2018. 
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QUEIROZ, L. R. S. Ética na pesquisa em música: definições e implicações na 
contemporaneidade. Per Musi, n.27, 2013, p. 7-18. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/pm/n27/n27a02.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
SANCHES, P. A. A carapuça serve em todos. Revista da Cultura, n. 32, p. 30-34, mar. 2010. 
Disponível em: <https://tinyurl.com/carapuca-sanches>. Acesso em: 10 mar. 2018. 
SANTAELLA, L. O que é cultura. In: Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias a 
cibercultura. 4ª ed. São Paulo: Paulus, 2010. cap. 01, p.29-50. 
SEEGER, A. Etnografia da Música. Cadernos de campo, n. 17, p. 237-260, 2008. Disponível em: 
<http://revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/47695/51433>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
SEEGER, A. Por que cantam os Kisêdjê: uma antropologia musical de um povo amazônico. 
Tradução Guilherme Werlang. São Paulo: Cosac Naify, 2014.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BASTOS, R. J. M. Música nas sociedades indígenas das terras baixas da América do Sul: estado da 
arte. Mana,  Rio de Janeiro ,  v. 13, n. 2, p. 293-316,  Oct.  2007 .   Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1590/S0104-93132007000200001>. Acesso em:  17  Jun.  2018. 
LEVI-STRAUSS, C. Antropologia estrutural. São Paulo, SP: Casac & Naify, 2012. 
LEVI-STRAUSS, C. Tristes Trópicos. São Paulo: Cia. das Letras, 1999. 
SEEGER, A. Why suyá sing: a musical anthropology of an amazonian people. Cambridge: 
Cambridg University Press, 2004. 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO 

CARGA 
HORÁRIA 

ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

Estruturação Musical I TPE DLA187 60 h Teórico-prática 
PRE-REQUISITO Teoria e Percepção Musical II 

EMENTA 
Revisão de teoria musical: intervalos, escalas, círculo de quintas. Introdução ao estudo da harmonia: 
o estudo dos acordes e sua estrutura; princípios para o encadeamento de vozes, considerando os 
aspectos funcionais e estruturais da harmonia tonal. Harmonização de trechos corais através do 
encadeamento adequado de acordes a três e quatro vozes em texturas homofônicas com base na 
indicação de um baixo cifrado. Reconhecimento e identificação das cadências. Introdução à análise 
de partituras partindo da compreensão do modo de inter-relacionamento entre os acordes no âmbito 
da harmonia tonal, bem como dos processos de construção e articulação de frases, períodos e 
sentenças. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ALDWELL, Edward; SCHACHTER, Carl; CADWALLADER, Allen. Harmony and voice leading. 
Boston: SchirmerCengage Learning, 2010. 
ALMADA, Carlos. Harmonia funcional. Campinas: Editora UNICAMP, 2010. 
HINDEMITH, Paul. Harmonia tradicional. São Paulo: Ed. Irmãos Vitale; SESC, 1997. 
KOSTKA, Stefan; PAYNE, Dorothy. Tonal harmony: with an introduction to twentieth-century 
music. New York:McGraw-Hill, 2008. 
SCHOENBERG, Arnold. Harmonia. São Paulo: UNESP, 2001 
_________.Funções estruturais da harmonia. São Paulo: Via Lettera, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ADOLFO, Antonio; CHEDIAK, Almir. O livro do músico: harmonia e improvisação para piano, 
teclados e outros instrumentos. Rio de Janeio: Lumiar, 1989. 
BRISOLLA, Cyro. Princípios de harmonia funcional. São Paulo: Annablume, 2006. 
CARTIER, Sandro. Ritmos e grafia aplicados à música brasileira. 2 ed. Santa Maria: Repercussão, 
2000. 
CHEDIAK, Almir. Harmonia e improvisação. Vol.1. Rio de Janeiro: Lumiar, 1997. 
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CHEDIAK, Almir. Harmonia e improvisação. Vol.2. Rio de Janeiro: Lumiar, 1997. 
FREITAS, Paulo Sérgio Ribeiro de. Teoria da harmonia na música popular: uma definição das 
relações de combinação entre os acordes na harmonia tonal. Florianópolis: UDESC, 2002. 

 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
História Geral da Arte AR LET502 60 h Teórico 

PRE-REQUISITOS -nenhum- 
EMENTA 

Estuda os significados atribuídos à arte nos diferentes contextos históricos. Fundamentos da 
linguagem artística. Religião e política na produção artística: pré-história, antigo Oriente e 
sociedades pré-colombianas. Valores artísticos entre cristãos, bizantinos e islâmicos. O mundo 
moderno: renascimento, barroco e romantismo. Modernidade e pós-modernidade na arte. Influências 
africanas e orientais. Aspectos da Arte no Brasil. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
OSI, Alfredo. Reflexões sobre a arte. 7ª. ed. São Paulo: Ática, 2002. 
FISCHER, Ernst. A necessidade da arte. 9ª. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. 
HAUSER, Arnold; CABRAL, Alvaro. História social da arte e da literatura. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003. 
LACOSTE, Jean. A filosofia da arte. 2ª. ed Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1980. 
JANSON, H. W. História da arte: panorama das artes plásticas e arquitetura da pré-história à 
atualidade. Lisboa: Fundação Caoutre Gulbenkian, 1977. 
GOMBRICH, E. H. História da arte. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1985. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
SANTOS, Maria das Graças Vieira Proença dos. História da arte. 2ª. Ed. São Paulo: Ática, 1990. 
BAZIN, Germain. História da história da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 
BAUMGART, Fritz. Breve história da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 
HAUSER, Arnold. Teorias da arte. Lisboa: Presença, 1988. 
LOWENFEID, Viktor. A criança e sua arte. São Paulo: Mestre Jou, s/d. 
TARSO, Paulo de; SANS, Cheida. A criança e o artista. Campinas: Papirus, 1995. 
WOLFFLIN, Henrich. Conceitos fundamentais de história da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Didática DP EDU651 60 h Teórico 

PRE-REQUISITOS -nenhum- 
EMENTA 

A relação sociedade-escola e suas implicações na docência. Paradigmas, teorias epistemológicas e a 
diversidade sociocultural; Didática, currículo e a pratica docente; O ensino e seus elementos 
constitutivos: o planejamento, a avaliação; A Didática na formação e construção da identidade 
docente. Didática, pesquisa e produção do conhecimento. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CANDAU, V. M.(Org.) A didática em questão. Petrópolis: Vozes, 2000. 
CANDAU, V. M.(Org.).  Rumo a uma nova didática. Petrópolis: Vozes, 2003. 
PIMENTA, S. G. (org.). Didática e formação de professores: percursos e perspectivas no Brasil e 
em Portugal: Ed. Cortez, 1997. 
VEIGA, I. P.  Didática: o ensino e suas relações. Campinas-SP: Papirus, 1996. 
__________. Aula: gênese, dimensões, princípios e práticas. Campinas, SP: Papirus, 2008. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BECKER, F. Educação e construção do conhecimento. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
FARIAS, I. et al. Didática e docência: aprendendo a profissão. Brasília: Liber livro 2011. 
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e 
Terra, 1996. 
FREITAS, Luis Carlos de. A organização do trabalho pedagógico. Campinas: Papirus, 1995. 
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. 

 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Práticas Pedagógicas 

Musicais III: Ensino de 
Instrumentos Musicais 

Obrigatório DLA188 75 h Teórico-Prática 

PRE-REQUISITOS -nenhum- 
EMENTA 

Estudo sistemático de abordagens teóricas e metodológicas que fundamentem tanto a elaboração e 
avaliação do plano trabalho quanto a reflexão sobre o ensino de instrumentos musicais nos 
contextos aplicados. Análise, seleção e elaboração de repertório, materiais didáticos e recursos para 
aulas de instrumentos, incluindo aqueles relacionados às tecnologias digitais e assistivas. 
Elaboração, execução e avaliação de um plano de trabalho a ser realizado em contextos variados de 
ensino de instrumentos musicais: ações de Extensão, oficinas em Escolas, escolas de música, 
projetos sociais, filarmônicas, igrejas, dentre outros. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BRAGA, S. M.;TOURINHO, Cristina. Um por todos ou todos por um? Processos avaliativos em 
música. Feira de Santana: UEFS Editora, 2013. v. 01. 167p. 
DANTAS, T.; SANTIAGO, D. (Org.). Ensino coletivo de instrumentos musicais: contribuições da 
pesquisa científica.. 1. ed. Salvador: Edufba, 2017. v. 3. 239p . 
SOUZA, Jusamara. Música, cotidiano e educação. PPG-Música UFRGS. Porto Alegre, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BARBOSA, Joel Luis. Da Capo: Por uma abordagem integral no ensino de instrumentos de banda. 
Revista Weril, São Paulo, v. 26, n.162, p. 11-12, 2006. 
BARRENECHEA, Lúcia Silva. A didática do ensino de instrumentos musicais: um estudo de seus 
aspectos tradicionais. In: Anais do XII Encontro da ABEM, Florianópolis, 2003.  
BEINEKE, Viviane. O Ensino da Flauta-Doce na Educação Fundamental. In: Hentschke, Liane; Del 
Bem (Org). Ensino de Música: propostas para pensar e agir em sala de aula. São Paulo: Moderna, 
2003. p. 83-100. 
CORRÊA, Marcos K. Violão sem professor: um estudo sobre processos auto-aprendizagem com 
adolescentes. 2000. 194 f. Dissertação (Mestrado em Música). Programa de Pós-Graduação em 
Música, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.  
DUCATTI, Regina Harder. Algumas considerações a respeito do ensino de instrumento: Trajetória 
e realidade. Opus, Goiânia, v. 14, n. 1, p. 127-142, jun. 2008. 
FIGUEIREDO, E. L.; CRUVINEL, F. M. O ensino do violão: estudo de uma metodologia criativa. 
In: ENCONTRO ANUAL DA ABEM, 10, 2001, Uberlândia. Anais... Uberlândia: UFU, 2001. p. 
84-90. DisMiolo_Ciranda_de_sons_(GRAFICA).indd 257 27/01/2016 16:02:05 258 MARISA 
TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA ponível em: . 
KLEBER, Magali. A prática de educação musical em ONG’s: dois estudos de caso no contexto 
urbano brasileiro. Curitiba: Appris, 2012. 
MONTANDON, Maria Izabel, SCARAMBONE, Denise Cristina Fernandes. As várias formas de 
ensinar em grupo: relatos de experiência. II Encontro Internacional de Piano em Grupo. Anais... 
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Goiânia, 2012. 
OLIVEIRA, J. A. ; Barbosa, Joel Luis. Estratégias de ensino e aprendizagem de instrumentos de 
sopro em fanfarras municipais de Salvador-BA. Revista a tempo, v. 6-2015-1, p. 85-94, 2015. 
PAIVA, R. G. Percussão: uma abordagem integradora dos processos de ensino e aprendizagem, 
Revista Música Hodie, v.5, n.1. Goiânia: UFG, 2005. P.59-69. 
SOUSA, Jusamara et. al. Música, Educação e Projetos Sociais. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2014. 
SWANIWICK, Keith. Ensinando Música musicalmente. Trad.: Alda Oliveira e Cristina Tourinho. 
São Paulo: Moderna, 2003. 
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5º SEMESTRE 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
REGÊNCIA II PVR DLA189 45 h Teórico-Prática 

PRE-REQUISITOS Regência I 
EMENTA 

Estudo de conteúdos gestuais (continuação). Terminologia musical. Ênfase na regência coral com 
estudos estilísticos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CARVALHO, R. Regência Musical: Teoria e Estudos práticos. Teresina. 1ª edição, Fundação 
Cultural Monsenhor Chaves, 1997.  
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:  Dom Bosco, 2000. 
MATHIAS, N. Coral. Um canto apaixonante. Brasília: Musimed, 1986. 
PRAUSNITZ, F.. Score and Podium: A Complete Guide to Conducting. New York, NY: W.W. 
Norton & Company, Inc., 1983 
SCHULLER, G. The Complete Conductor. 1ª edição. New York: Oxford University Press, 1998. 
ZANDER, O. Regência Coral. 3ª ed. Porto Alegre: Movimento, 1987. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
COELHO, H. Wl. Técnica vocal para coros. São Leopoldo: Sinodal, 1994. 
CULLEN, T. L. S.J. Música Sacra – Subsídios para uma interpretação Musical. Brasília: Musimed. 
DEMAREE, R. W. e MOSES, D. V. The Complete Conductor: a comprehensive Resource for the 
professional conductor of the Twenty_first century, 
JUNKER, D.B. O Movimento do Canto Coral no Brasil: breve perspectiva administrativa e 
histórica. In: Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – 
ANPPOM – Salvador, 1999.  Conservatório Brasileiro de Música (Série Didática). 2000. 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO 

CARGA 
HORÁRIA 

ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

Etnomusicologia MCH DLA190 60 h Teórico 
PRE-REQUISITO - nenhum - 

EMENTA 
Estudo dos aspectos sociais e culturais da música e da dança nos contextos local e global, abarcando 
também sua configuração estético-estrutural (forma, ritmo, organologia, etc), com bases teórico-
práticas postadas na musicologia (conceitos) e na antropologia (metodologias), considerando-se 
também as questões multi e transdisciplinares. Relações de epistemes da Etnomusicologia com a 
Educação musical. Reflexão crítica de processos formais e informais de transmissão de música. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ARAÚJO, S. et al. “A violência como conceito na pesquisa musical; reflexões 
sobre uma experiência dialógica na Maré, Rio de Janeiro.” Revista Transcultural de 
Música, Vol. 10, 2006. Disponível em: <http://tinyurl.com/araujo2006>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
BARROS, ., SILVA, C. T. “Etnomusicologia na Pan-Amazônia: 
Interfaces com a decolonialidade e a pesquisa colaborativa”. Música e Cultura, v. 10. 2017. 
Disponível em: <https://1drv.ms/b/s!AspkvghylYOjga1jph9Plew7htW-VA>. Acesso em: 15 jun. 
2018. 
BLACKING, J. How Musical Is Man? Seattle: University of Washington Press, 1974. 
CAMPBELL, P. S. Etnomusicología y Educación Musical: Punto de encuentro entre música, 
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educación y cultura. Revista Internacional de Educación Musical, v. 1, p. 42–52, 8 jul. 2013. 
Disponível em <http://www.revistaeducacionmusical.org/index.php/rem1/article/view/29/3>. 
Acesso em: 15 jun. 2018. 
FARIA, I.; LUEDY, E. Dialogando com Pesquisadores sobre formação, mobilização, produção e 
difusão cultural: Música, Tecnologia, Ciberespaço: entrevista com Luciano Caroso. In: IRIART, 
MIRELA et al. (Org.). Circuitos Culturais Juvenis em Feira de Santana, Bahia: uma Poética das 
Margens. Feira de Santana: UEFS Editora, 2017. p. 165–180. 
FELD, S. Etnomusicologia e Comunicação Visual. GIS - Gesto, Imagem e Som - Revista de 
Antropologia, São Paulo, v. 1, n. 1, jun. 2016. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/gis/article/view/117485>. Acesso em: 17 jun. 2018. 
HOOD, M. The Challenge of “Bi-Musicality”. Ethnomusicology, v. 4, n. 2, p. 55-59, 1960. 
LÜHNING, A.; TUGNY, R. P. (Org.). Etnomusicologia no Brasil. Salvador: EDUFBA, 2016. 
NOGUEIRA, I.; CAMPOS, S. (Org.). Estudos de gênero, corpo e música. Série Pesquisa em 
Música no Brasil. Goiânia/Porto Alegre: ANPPOM, 2013, v. 3. Disponível em: 
<http://www.anppom.com.br/ebooks/index.php/pmb/catalog/book/3>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
OLIVEIRA PINTO, T. Cem anos de etnomusicologia e a “era fonográfica” da disciplina no Brasil. 
Anais do II Encontro Nacional da ABET. Anais... Salvador: CNPq/Contexto, 2004. p.103-124. 
Disponível em: <https://tinyurl.com/oliveira-pinto2004>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
PIEDADE, A. T. DE C. Etnomusicologia e estudos musicais: uma contribuição ao estudo 
acadêmico do jazz. Arte Online, v. 3, 2000. Disponível em: 
<http://www.revistas.udesc.br/index.php/nupeart/article/viewFile/2656/1967>. Acesso em: 15 jun. 
2018. 
SANDRONI, C. Apontamentos sobre a história e o perfil institucional da etnomusicologia no Brasil. 
Revista USP, v. 77, p. 66-75, 2008. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13656/15474>. Acesso em: 10 mar. 2018. 
TRAVASSOS, E. Esboço de balanço da etnomusicologia no Brasil. OPUS - Revista Eletrônica da 
ANPPOM, v. 9, p. 66-77, 2003. Disponível em: 
<http://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/88>. Acesso em: 10 mar. 2018. 
TONI, F. C. Missão: as pesquisas folclóricas. Revista USP, v. 77, p. 24-33, 2008. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13654/15472>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
TUGNY, R. P. Mapeando estudos sobre músicas tradicionais no 
Brasil. Revista Habitus, v. 5, n.1, p. 119-147, jan./jun. 2007. Disponível em: 
<http://revistas.ucg.br/index.php/habitus/article/viewFile/381/317> . Acesso em: 15 jun. 2018. 
WIKIPEDIA CONTRIBUTORS. Etnomusicologia. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Etnomusicologia>. Acesso em: 15 jun. 2018. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BARZ, G. F.; COOLEY, T. J. (Org.). Shadows in the Field: New Perspectives for Fieldwork in 
Ethnomusicology. 2. ed. New York: Oxford University Press, 2008. 
CAMBRIA, V. Etnomusicologia Aplicada e “Pesquisa Ação Participativa”: reflexões teóricas 
iniciais para uma experiência de pesquisa comunitária no Rio de Janeiro. In: V Congresso 
Latinoamericano da Associação Internacional para o Estudo da Música Popular, Rio de Janeiro, 
Brasil. Anais eletrônicos... 2004. Disponível em: <https://tinyurl.com/cambria2004>. Acesso em: 15 
jun. 2018. 
LYSLOFF, R.; GAY, L. (Org.). Music and Technoculture. Middletown: Wesleyan University Press, 
2003. 
MERRIAM, A. P. Uses and functions. The Anthropology of Music. p.209-226, 1964. Illinois: 
Northwestern University Press. 
MERRIAM, A. P. Definitions of “Comparative Musicology” and “Ethnomusicology”: An 
Historical-Theoretical Perspective. Ethnomusicology, v. 21, n. 2, p. 189-204, 1977. 
NETTL, B. The study of ethnomusicology: thirty-one issues and concepts. Urbana: University of 
Illinois Press, 2005. 
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problem. Boston: The Scarecrow Press, Inc., 2002. 
OLIVEIRA PINTO, T. Etnomusicologia: da música brasileira à música mundial. Revista USP, v. 
77, p. 6-11, 2008. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13652/15470>. 
Acesso em: 10 mar. 2018. 
PEGG, C.; MYERS, H.; BOHLMAN, P. V.; STOKES, M. Ethnomusicology. Grove Music Online. 
Disponível em: <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/52178>. 
Acesso em: 10 mar. 2018. 
QUEIROZ, L. R. S. Educação musical e etnomusicologia: caminhos, fronteiras e diálogos. OPUS, 
v. 16, n. 2, p. 113–130, 27 dez. 2010. Disponível em: 
<http://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/221>. Acesso em: 15 jun. 2018.  

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO CARGA 
HORÁRIA 

ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

Estruturação Musical II TPE DLA191 60 h Teórico-prática 
PRE-REQUISITO - Estruturação Musical I - 

EMENTA 
Composição e harmonização de trechos corais utilizando tríades, tétrades e notas melódicas, 
compreendendo o inter-relacionamento estrutural das funções harmônicas. Estudo da harmonia 
cromática, da modulação, da construção de frases musicais e suas combinações. Introdução ao 
estudo de formas musicais de estrutura única, binária e ternária. Apreciação de obras musicais 
referentes aos elementos estudados. Análise de partituras envolvendo cromatismo, funções 
secundárias (acordes de dominante e sensível secundários, bem como demais acordes alterados), 
processos de empréstimo modal e progressões harmônicas modulantes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ALDWELL, Edward; SCHACHTER, Carl; CADWALLADER, Allen. Harmony and voice leading. 
Boston: Schirmer Cengage Learning, 2010. 
ALMADA, Carlos. Harmonia funcional. Campinas: Editora UNICAMP, 2010. 
HINDEMITH, Paul. Harmonia tradicional. São Paulo: Ed. Irmãos Vitale; SESC, 1997. 
KOSTKA, Stefan; PAYNE, Dorothy. Tonal harmony: with an introduction to twentieth-century 
music. New York: McGraw-Hill, 2008. 
SCHOENBERG, Arnold. Harmonia. São Paulo: UNESP, 2001 
_________.Funções estruturais da harmonia. São Paulo: Via Lettera, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ADOLFO, Antonio; CHEDIAK, Almir. O livro do músico: harmonia e improvisação para piano, 
teclados e outros instrumentos. Rio de Janeio: Lumiar, 1989. 
BRISOLLA, Cyro. Princípios de harmonia funcional. São Paulo: Annablume, 2006. 
CARTIER, Sandro. Ritmos e grafia aplicados à música brasileira. 2 ed. Santa Maria: Repercussão, 
2000. 
CHEDIAK, Almir. Harmonia e improvisação. Vol.1. Rio de Janeiro: Lumiar, 1997. 
 

 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Libras TMA LET808 45 h ??? 

PRE-REQUISITOS - nenhum - 
EMENTA 

A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS): conceito e parâmetros. Descrição visual e espaço de 
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sinalização lingüística e topográfica na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Apresentação de 
vocabulário básico para o entendimento das estruturas e regularidades na Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Bibliografia Básica: 
GESSER, A. LIBRAS? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da 
realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009 . 
SÁ, N. R. L. de. Cultura, poder e educação de surdos. São Paulo: Paulinas, 2006.                                                 
QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. B. Língua Brasileira de Sinais: estudos linguísticos. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. STRNADOVÁ, Vera. Como é ser surdo. Petrópolis: Babel Editora, 2000.                                                               
STROBEL, K. As imagens do outro sobre a cultura surda. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2009.                                     
  
THOMA, A.da S.;LOPES, M. C.(Orgs). A invenção da surdez: cultura, alteridade e diferença no 
campo da educação. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
SALLES, H. M. M. L. Ensino de língua portuguesa para surdos: caminhos para a prática 
pedagógica. Brasília: MEC/SEESP, 2002. 1 e 2 v. Disponível em: < 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12675%3Aensino-de-
lingua-portuguesa-para-surdos-caminhos-para-a-pratica-pedagogica&catid=192%3Aseesp-
esducacao-especial&Itemid=860>. Acesso em 04 ago. 2014.                                                                                                                                                             
BRASIL. Decreto nº 5626, de 22 de dezembro de 2005. Diário Oficial da União. Brasília, 22 de 
dezembro de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2005/decreto/d5626.htm>. Acesso em: 04 ago. 2014.                                                                                                                                                                              
BRASIL. Lei federal nº. 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - 
Libras e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 24 de abril de 2002. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10436.htm>. Acesso em: 04 ago. 2014.                                
 QUADROS, R. M. de; SCHMIEDT, M. L. P. Ideias para ensinar português para os 
surdos.Brasília : MEC, SEESP, 2006. Disponível em<  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12676%3Aideias-para-
ensinar-portugues-para-alunos-surdos&catid=192%3Aseesp-esducacao-especial&Itemid=860> . 
Acesso em: 04 ago. 2014.                                                                                                                                                                                  
BRITO, L. F. Por uma gramática das línguas de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995. 
CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. MAURICIO, A. C. L. Novo Deit-libras: Dicionário 
Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira – LIBRAS. Vol. I (sinais de A a 
L); vol. II (sinais de M a Z). 3. ed. São Paulo: EDUSP, 2013. FERNANDES, E. (org.). Surdez e 
Bilinguismo. Porto Alegre: Mediação, 2005. 
GESSER, A. O ouvinte e a surdez: ensinar e aprender a LIBRAS. São Paulo: Parábola Editorial, 
2012. 
QUADROS, R. M. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artmed, 1997. 
SANTANA, A. P. Surdez e linguagem: aspectos e implicações neurolinguísticas. São Paulo: Editora 
Plexus,2007 
SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 1998. 

 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Metodologia da Pesquisa 

em Música DP DLA192 45 h Teórico 

PRE-REQUISITOS Técnicas e Métodos do Estudo Acadêmico em Educação 
Musical 

EMENTA 
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Processos educativos em música como fonte de pesquisa e produção de conhecimento. 
Possibilidades de pesquisa a partir de experiências na prática pedagógica. A articulação entre 
pesquisa, ensino e extensão em música. Questões atinentes à ética na pesquisa. Propostas de 
pesquisa pautadas no estudo de práticas e fundamentos pedagógico-musicais. Roteiro para 
elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso: estrutura e normas para sua apresentação. Como dar 
início a uma pesquisa: a revisão de literatura e a definição do marco teórico-conceitual e 
desenvolvimento do tema-problema-hipótese de pesquisa. Classificação da pesquisa e definição dos 
objetivos e metodologia: abordagens quantitativas e qualitativas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Bibliografia Básica: 
AMARAL, Kleide Ferreira. Pesquisa em música e educação. São Paulo: Ed. Loyola, 1991. 
ARAUJO, Samuel. Música em debate: perspectivas interdisciplinares. Rio de Janeiro: Maude X: 
FAPERJ, 2008. 
BAUER, Martin e GASKELL, George (orgs.) Pesquisa qualitativa com texto, Imagem e som: um 
guia prático. Petrópolis: Vozes, 2002. 
FAZENDA, I., (Ed.) Novos Enfoques da Pesquisa Educacional. Cortez, 1992. 
FREIRE, Vanda B. (org.) Horizontes da pesquisa em música. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2010. 
LITTO, Fredric M. A sistematização do projeto de pesquisa em artes. ART [Escola de Música da 
Universidade Federal da Bahia]. Distrito Federal. n. 15, p. 5-37, abr. 1987. 
PEREIRA, Kleide Ferreira do Amaral. Pesquisa em música e educação. Rio de Janeiro: edição   da 
autora, 1983. 
SALOMON, Délcio Vieira. A maravilhosa incerteza: ensaio de metodologia dialética sobre a 
problematização no processo de pensar, pesquisar e criar. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
ZAMBONI, Sílvio. A pesquisa em arte: um paralelo entre a arte e a ciência. Campinas, SP: Autores 
Associados, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ASTI VERA, Armando. Metodologia da pesquisa científica. Tradução de Maria Helena Guedes 
Crespo e Beatriz Marques Magalhães. 6. ed. Porto Alegre: Globo, 1980. 223 p. 
BURKE, Peter. A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: UNESP, 1992. 
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 3. ed. São Paulo: 
McGraw-Hill, 1983. 249 p.  
DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. 3. ed. rev. e ampl. 12. reimpr. São Paulo: 
Atlas, 2009. 293 p.  
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. 12. reimpr. São Paulo: Atlas, 2009. 
175 p.  
IKEDA, Alberto T. Pesquisa em música: algumas questões. Cadernos da Pós Graduação, Campinas, 
v.5, n.2, p. 2001. 
INÁCIO FILHO, Geraldo. A monografia na universidade. Campinas, SP: Papirus, 1995. 200 p.  
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica.  
6. ed. 7. reimpr. São Paulo: Atlas, 2009. 315 p. 
_____. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 1992.  
_____. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 1991.  
MACEDO, Roberto Sidnei. A etnopesquisa crítica e multirreferencial nas ciências humanas e na 
educação. Salvador: EDUFBA, 2000. 
OLIVEIRA, Silvio Luiz. Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisas, TGI, TCC, 
monografias, dissertações e teses. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 1999. 320 p.  
PESCUMA, Derna; CASTILHO, Antonio P. F. de. Referências bibliográficas: um guia para 
documentar suas pesquisas. 4. ed. São Paulo: Olho d ́Água, 2003. 124 p.  
______. Trabalho acadêmico - o que é? como fazer?: um guia para suas apresentações. São Paulo: 
Olho d ́Água, 2005.  
______. Projeto de pesquisa - o que é? como fazer?: um guia para sua elaboração. São Paulo: Olho 
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d ́Água, 2005a. 96 p.  
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 10. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
412 p.  
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e atualiz. São Paulo: 
Cortez, 2007. 304 p.  
TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. 
ed. 14. reimp. São Paulo: Atlas, 2006. 175 p.  
VOLPATO, Gilson Luiz. Pérolas da redação científica. 1. ed. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. 
189 p. 

 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Práticas Pedagógicas 

Musicais IV: Educação 
Infantil 

PE DLA193 60 h Teórico-Prática 

PRE-REQUISITOS Práticas Pedagógicas Musicais I 
EMENTA 

Estudo sistemático de abordagens teóricas e metodológicas em Educação Musical enquanto 
fundamento para o ensino de música na Educação Infantil, incluindo as  contribuições da psicologia 
da música no desenvolvimento musical da criança. Análise, seleção e elaboração de repertório, 
materiais didáticos e recursos para aulas de música na escola, incluindo aqueles relacionados às 
tecnologias digitais e assistivas. Estudo dos documentos norteadores para o ensino de música na 
Educação Infantil. Elaboração, execução e avaliação de um plano de trabalho para a Educação 
Infantil, envolvendo o acompanhamento de diferentes atividades pedagógicas musicais no contexto 
escolar e na realização de ações de extensão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
AKOSCHKY, Judith. Cotidiafonos: instrumentos sonoros realizados con objetos cotidianos, 
confeccion y sugerencias didacticas. Buenos Aires: Ricordi Americana, 2001 80 p. 
PAZ, Ermelinda. Pedagogia Musical Brasileira no Século XX. Brasília: Musimed, 2000. 
FONTERRADA, Marisa Trench de Oliveira. De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação. 
2. ed. São Paulo, SP: São Paulo: Ed. UNESP; FUNARTE, 2008. 
MATEIRO, Teresa; ILARI, Beatriz. Pedagogias em Educação Musical. Curitiba: Ibpex, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ANNUNZIATO, Vania Ranucci. Jogando com os Sons e Brincando com a Música. São Paulo: 
Paulinas, 2002. 
FRANÇA, Cecília Cavalieri; GUIA, Rosa Lúcia dos Mares. Jogos pedagógicos para a Educação 
Musical. Belo Horizonte: Fino Traço, 2015. 
GOHN, Daniel. Auto-aprendizagem musical: alternativas tecnológicas. São Paulo: 
Annablume/FAPESP, 2003.   
GOHN, Daniel. Educação Musical a Distância: propostas para o ensino e aprendizagem de 
percussão. 2009. 191 f. Tese (Doutorado em Interfaces Sociais da Comunicação) – Escola de 
Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo.  
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COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO 
CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Estágio Curricular I: 

Ambientes não escolares 
de ensino de música 

ES DLA194 100 h Estágio 

PRE-REQUISITO Práticas Pedagógicas Musicais III 
EMENTA 

Observação diagnóstica da turma e do contexto de ensino. Planejamento, execução e avaliação de 
projeto de intervenção pedagógica por meio da regência de classe em ambiente não escolar de 
ensino de música, devidamente fundamentado nas observações e em abordagens teóricas e 
metodológicas da área de Educação Musical e áreas afins. Elaboração de um produto de caráter 
reflexivo sobre o Estágio Supervisionado I. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FONTERRADA, Marisa Trench de Oliveira. De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação. 
2. ed. São Paulo, SP: São Paulo: Ed. UNESP; FUNARTE, 2008. 
MATEIRO, Teresa; SOUZA, Jusamara (Org). Práticas de ensinar música: legislação, 
planejamento, observação, registro, orientação, espaços, formação. Porto Alegre: Sulina, 
c2006.Música, Educação e Projetos Sociais 
SOUZA, Jusamara. Aprender e ensinar musica no cotidiano. 2. ed. Porto Alegre, RS: Sulina, 2009. 
PENNA, Maura. Música(s) e seu ensino. 2. ed. Porto Alegre: Sulinas. 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FERNANDES, José Nunes. Educação Musical: temas selecionados. Rio de Janeiro: CRV, 2013. 
GOHN, Maria da Glória (org.). Educação não formal no campo das artes. São Paulo: Cortez 
Editora, 2015. 
DEL BEN, Luciana; HENTSCHKE, Liane (Org.). Ensino de música: propostas para agir e pensar 
em sala de aula. São Paulo: Moderna, 2003.  
KLEBER, Magali. A prática de educação musical em ONG’s: dois estudos de caso no contexto 
urbano brasileiro. Curitiba: Appris, 2012. 
ELLIOTT, David. Conceitos chave em Educação Musical Multicultural. In: NASCIMENTO, Marco 
Antonio Toledo; STERVINOU, Adeline (Org.). Ensino e Aprendizagens Musicais no mundo: 
formação, diversidade e currículo com ênfase na formação humana. Sobral: Sobral Gráfica e 
Editora, 2018. p. 21-39. Disponível em <https://ciems.files.wordpress.com/2018/06/livro-ii-
ciems.pdf> Acesso em 18 jun 2018. 
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6º SEMESTRE 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Regência III PVR DLA195 30 h Teórico-Prática 
PRE-REQUISITOS Regência II 

EMENTA 
Regência e Administração. Ênfase na regência instrumental. Ênfase na regência instrumental com 
estudos estilísticos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CARVALHO, R. Regência Musical: Teoria e Estudos práticos. Teresina. 1ª edição, Fundação 
Cultural Monsenhor Chaves, 1997.  
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:  Dom Bosco, 2000. 
MATHIAS, N. Coral. Um canto apaixonante. Brasília: Musimed, 1986. 
PRAUSNITZ, F.. Score and Podium: A Complete Guide to Conducting. New York, NY: W.W. 
Norton & Company, Inc., 1983 
SCHULLER, G. The Complete Conductor. 1ª edição. New York: Oxford University Press, 1998. 
ZANDER, O. Regência Coral. 3ª ed. Porto Alegre: Movimento, 1987. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
COELHO, H. Wl. Técnica vocal para coros. São Leopoldo: Sinodal, 1994. 
CULLEN, T. L. S.J. Música Sacra – Subsídios para uma interpretação Musical. Brasília: Musimed. 
DEMAREE, R. W. e MOSES, D. V. The Complete Conductor: a comprehensive Resource for the 
professional conductor of the Twenty_first century, 
JUNKER, D.B. O Movimento do Canto Coral no Brasil: breve perspectiva administrativa e 
histórica. In: Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – 
ANPPOM – Salvador, 1999. 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO 

CARGA 
HORÁRIA 

ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

Prática de Conjunto V PI DLA196 30 h Prática 
PRE-REQUISITO - nenhum - 

EMENTA 
Executa repertório instrumental e vocal de diversos gêneros e estilos musicais em nível avançado. 
Identifica metodologias de atuação em grupos musicais de diferentes faixas etárias e formação 
instrumental/vocal. Prática musical coletiva com instrumentos variados. Técnicas de interpretação 
em grupo. Cria e adapta repertório a ser executado pelo grupo.Oficina de regência. Prática Musical 
fundamentada na criação, na apreciação e na execução musical. Gestão de grupos e atividades  
musicais. Considerações gerais dos instrumentos executados. Apresentações musicais em público. 
Ações de Extensão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ADOLFO, Antonio. O livro do músico: harmonia e improvisação para piano, teclados e outros 
instrumentos. 5. ed Rio de Janeiro, RJ: Lumiar 
BENNETT, Roy. Instrumentos da orquestra. 2.ed. Rio de Janeiro, RJ: Zahar, 2012. 76 p.  
CHEDIAK, Almir. Harmonia e improvisação. Rio de Janeiro: Lumiar, 1999. 2 v. 
HENRIQUE, Luís L. Instrumentos musicais. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004. 
481 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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BARBOSA, Joel L. S. Da Capo: Método Elementar para o Ensino Coletivo e/ou Individual de 
Instrumentos de Banda. Jundiaí, SP: Keyboard Editora Musical, 2004. 
GUEST, Ian; CHEDIAK, Almir. Arranjo, metodo pratico: incluindo tecnicas especiais de 
sonoridade orquestral. São Paulo: Irmaos Vitale, 2012. 
CRUVINEL, Flávia Maria. Educação musical e transformação social: uma experiência com ensino 
coletivo de cordas. Goiânia: Instituto Centro-Brasileiro de Cultura, 2005. 
DANTAS, Tais; SANTIAGO, Diana. Ensino coletivo de instrumentos  musicais: contribuições da 
pesquisa científica. Salvador : Edufba, 2017, v.3. P.239. 
MIRANDA, Clarice; JUSTUS, Liana. Orquestra: histórico, regencia & instrumentos. Curitiba, PR: 
Solar do Rosário, 2011. 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO 
CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Estruturação Musical III TPE DLA197 45 h Teórico-prática 

PRE-REQUISITO Estruturação Musical II 
EMENTA 

Introdução ao estudo do contraponto: as cinco espécies do contraponto estrito e seus princípios. Os 
gêneros e procedimentos composicionais contrapontísticos: a imitação e o cânone. Estudo e prática 
dos processos e procedimentos relativos às técnicas do contraponto modal. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FUX, Johann Jeseph. The studyofcounterpoint. New York: W. W. Norton & Company, 2000. 
KENNAN, Kent. Couterpoint based on eighteenth-century practice. New Jersey: Prentice Hall, 
1999. 
MANN, Alfred (ed.) The Study of Coounterpoint from Johann Joseph Fux's Gradus ad parnassum. 
new york: W.W. Norton & Company, 1971. 
SCHOENBERG, Arnold. Exercícios preliminares em contraponto. São Paulo: Via Lettera, 2001. 
TRAGTENBERG, Lívio. Contraponto: uma arte de compor. São Paulo: EDUSP, 1994. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ALMADA, Carlos. Contraponto em música popular: fundamentação teórica e aplicações 
composicionais. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2013. 
CARVALHO, Any Raquel. Contraponto modal: manual prático. Porto Alegre: Novak Multimedia, 
2000. 
CARVALHO, Any Raquel. Contraponto tonal e fuga: manual prático. Porto Alegre: Novak 
Multimédia, 2000. 
KOELLREUTTER, H.J.(Hans Joachim). Contraponto modal do século XVI (Palestrina). São Paulo: 
Novas Metas, 1989. 

 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO 
CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Pesquisa Musical I DP DLA198 30 h Teórico 

PRE-REQUISITOS Metodologia da Pesquisa em Música 
EMENTA 

Estruturação e desenvolvimento do TCC sob supervisão e acompanhamento de docente orientador. 
Estudo e reflexão sobre contextos de ensino de música, processos de ensino e aprendizagem, 
realidade sociocultural e práticas pedagógicas, bem como seus fundamentos educacionais, 
históricos, filosóficos e sociológicos. Elaboração de um projeto de TCC, a ser executado nos 
semestres seguintes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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FREIRE, Vanda Bellard. (org.). Horizontes da pesquisa em música. Rio de Janeiro: 7Letras, 2010. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 5. ed. rev. e amp. 
São Paulo: Atlas, 2007. 
________. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
PEREIRA, Kleide Ferreira do Amaral. Pesquisa em música e educação. Rio de Janeiro: edição da 
autora, 1983. 
SALOMON, Délcio Vieira. A maravilhosa incerteza: ensaio de metodologia dialética sobre a 
problematização no processo de pensar, pesquisar e criar.São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
ZAMBONI, Sílvio. A pesquisa em arte: um paralelo entre a arte e a ciência. Campinas, SP: Autores 
Associados, 1998. 
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Tradução: Daniel Grassi. 3. ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BAUER, Martin e GASKELL, George (orgs.) Pesquisa qualitativa com texto, Imagem e som: um 
guia prático. Petrópolis: Vozes, 2002. 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
IKEDA, Alberto T. Pesquisa em música: algumas questões. Cadernos da Pós Graduação, 
Campinas, v.5, n.2, p. 2001. 
LITTO, Fredric M. A sistematização do projeto de pesquisa em artes. ART [Escola de Música da 
Universidade Federal da Bahia]. Distrito Federal. n. 15, p. 5-37, abr. 1987. 
Macedo, Roberto Sidnei. A etnopesquisa crítica e multirreferencial nas ciências humanas e na 
educação. Salvador: EDUFBA, 2000. 
MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Metodologias do Ensino 
de Música Integrado às 

Artes 
DP DLA199 60 h Teórico 

PRE-REQUISITOS -nenhum- 
EMENTA 

Estudo sistemático de abordagens teóricas e metodológicas do ensino dos diferentes campos 
artísticos e seus diálogos com o ensino de música. Análise, seleção e elaboração de propostas 
pedagógicas e materiais didáticos que relacionem a Música com o Teatro, Artes Visuais e Dança.  
Estudo dos documentos norteadores para o ensino de Arte na escola. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ARSLAN, Luciana Mourão & IAVELBERG, Rosa. Ensino de Arte. São Paulo: Thompson, 2006. 
BARBOSA, Ana Mae. A Imagem no Ensino de Arte: anos 80 e novos tempos. São Paulo: 
Perspectiva/IOCHPE, 1991. 
________________ BARBOSA, Ana Mae (org.). Inquietações e mudanças no ensino de Arte. 7 ed. 
São Paulo: Cortez, 2012. 
BARBOSA, Ana Mae. AZEVÊDO, Fernando Antônio Gonçalves. PIMENTEL, Lúcia Gouvêa; 
ROCCO, Edwin Parra; PENNA, Maura.  Som, gesto, forma e cor: dimensões de arte e seu ensino. 4 
ed. Belo Horizonte: C/ Arte, 2003. 
COLL, C.; TEBEROSKY. A. Aprendendo arte. São Paulo: Ática, 2002. 
GOHN, Maria da Glória (org.). Educação não formal no campo das artes. São Paulo: Cortez 
Editora, 2015. 
IAVELBERG, Rosa. Para gostar de aprender arte: sala de aula e formação de professores. Porto 
Alegre: Artmed, 2003. 
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OSINSKI, Dulce Regina Baggio. Arte, história e ensino: uma trajetória. 2 ed. São Paulo: Cortez, 
2002. 
 PELAES, Maria Lúcia Wochler. A contribuição de Pierre Bourdieu para a metodologia do ensino 
de Arte. Rev. Educação - UNG, Guarulhos, v. 4, n. 1, p. 24-30, 2009. Disponível em: 
http://revistas.ung.br/index.php/educacao/article/download/456/564. 
WOLFFLIN, H. Conceitos fundamentais da História da Arte, São Paulo, Ed. Martins Fontes, 1989. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BOSI, Alfredo. Reflexões sobre a Arte. São Paulo: Ática, 1985. 
CASTELLAR, Sonia & IAVELBERG, Rosa & ZAMBONI, Ernesta. Arte passageira: Carne. São 
Paulo: Pró-reitoria de Cultura e Extensão & Centro Universitário Maria Antonia/ USP, 2006. 
CEAD/EBA/UFMG. História do ensino da arte no Brasil. Documentário, 20’16’’. [2011?]. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=GXJeJjmE4ns>. 
COLL, C & Martín E. & Mauri, T. & Miras, M. & Onrubia, J. & Solé, I. & Zabala, A. O 
Construtivismo na sala de aula. São Paulo: Ed. Ática, 1997. 
COLL, César. Psicologia e curriculo. São Paulo: Ed. Ática, 1997. 
EDUCAÇÃO COM ARTE/IDÉIAS 31. São Paulo: FDE, Diretoria de projetos especiais, 2004. 
HERNANDEZ, Fernando. Cultura Visual. Porto Alegre: Artemed, 2000. 
IAVELBERG, Rosa. O Desenho Cultivado da Criança: práticas e formação de educadores. Porto 
Alegre: Zouk, 2006. 

 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Práticas Pedagógicas 

Musicais V: Ensino de 
Música em diferentes 

contextos 

PE DLA200 60 h Teórico-Prática 

PRE-REQUISITOS Práticas Pedagógicas Musicais IV 
EMENTA 

Elaboração, execução e avaliação de um plano de trabalho envolvendo o acompanhamento de 
diferentes atividades pedagógicas musicais e realização de ações de extensão em diferentes 
contextos de ensino, tais como EJA, Ensino de Música em Sistema Carcerário, Educação Especial 
ou Ambiente Hospitalar. Panorama das bases legais brasileiras referentes a estes contextos de 
ensino. Estudo sistemático de abordagens teóricas e metodológicas que fundamentem tanto a 
elaboração e avaliação do plano trabalho quanto a reflexão sobre os contextos de ensino abordados. 
Análise, seleção e elaboração de repertório, materiais didáticos e recursos para aulas de música na 
escola, incluindo aqueles relacionados às tecnologias digitais e tecnologias assistivas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
PENNA, Maura. Música(s) e seu ensino. 2. ed. Porto Alegre: Sulinas. 2015. 
MATEIRO, Teresa; SOUZA, Jusamara (Org). Práticas de ensinar música: legislação, planejamento, 
observação, registro, orientação, espaços, formação. Porto Alegre: Sulina, c2006. 
SOUZA, Jusamara. Aprender e ensinar musica no cotidiano. 2. ed. Porto Alegre, RS: Sulina, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ALMEIDA, Berenice. Música para crianças: possibilidades para a educação infantil e o ensino 
fundamental. São Paulo: Melhoramentos, 2014. 
BRITO, Teca Alencar de. Música na Educação Infantil. São Paulo: Peiropolis, 2003. 
BRESCIA, Vera P. Educação Musical: bases psicológicas e ação preventiva. 
FERNANDES, José Nunes. Educação Musical: temas selecionados. Rio de Janeiro: CRV, 2013. 
GAINZA, V. Estudo de psicopedagogia musical. Trad. Beatriz A. Cannabrava. 
2.ed. São Paulo: Summus, 1988. Coleção Novas Buscas em Educação. 
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ILARI, Beatriz; MATEIRO, Tereza. Pedagogias em Educação Musical. Curitiba: IBPEX, 2013. 
ILARI, Beatriz. Música na infância e na adolescência: um livro para pais, professores e aficionados. 
Curitiba: IBPEX, 2010. 
KLEBER, Magali. A prática de educação musical em ONG’s: dois estudos de caso no contexto 
urbano brasileiro. Curitiba: Appris, 2012. 
ILARI, Beatriz; BROOCK, Angelita (orgs). Música e Educação Infantil. Campinas: Papirus, 2013. 
KEBACH, Patrícia (org.). Expressão musical na educação infantil. Porto Alegre: Mediação, 2013. 
LOURO, Viviane. Fundamentos da aprendizagem musical da pessoa com deficiência. 
São Paulo: Editora Som, 2012. 
MOTIN, Felipe Gabriel. Ensino de Música no Contexto Prisional do Brasil: análise comparativa de 
estudos de caso. Novas Edições Acadêmicas, 2018. 
SWANWICK, Keith. Ensinando música musicalmente. São Paulo: Moderna, 2003. 
LOCH, Jussara Margareth de Paula. Eja: planejamento, metodologia e avaliaçÃo. Porto Alegre, RS: 
Mediação, 2009. 127 p. 
SCHEIBEL, Maria Fani; LEHENBAUER, Silvana (Organizadora). ReflexÕes sobre a educação de 
jovens e adultos - EJA. Porto Alegre: Pallotti, 2006. 216 p. 
ROPOLI, Edilene Aparecida. A escola comum inclusiva. Brasília, DF: Fortaleza, CE: MEC, 
Secretaria de Educação Especial; Universidade Federal do CearÁ, 2010 47 p. 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO 
CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Estágio Curricular II: 

Planejamento curricular 
para o ensino de música 

na Educação Básica 

ES DLA201 100 h Estágio 

PRE-REQUISITO Práticas Pedagógicas Musicais II 
EMENTA 

Elaboração de uma proposta curricular de ensino de música no componente curricular Arte na 
Educação Básica, em todas as suas dimensões e etapas de realização, visando a aplicação no 
componente Estágio Supervisionado III. Observação e estudo diagnóstico do campo de Estágio 
como fundamento para o planejamento. Mobilização de conhecimentos teóricos e metodológicos da 
Educação Musical e áreas afins para as diferentes etapas do planejamento. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
PENNA, Maura. Música(s) e seu ensino. 2. ed. Porto Alegre: Sulinas. 2015. 
MATEIRO, Teresa; SOUZA, Jusamara (Org). Práticas de ensinar música: legislação, 
planejamento, observação, registro, orientação, espaços, formação. Porto Alegre: Sulina, 
c2006.Música, Educação e Projetos Sociais 
PIMENTA, S. e LIMA, M.S. Estágio e Docência. 5ª Ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FUCCI-AMATO, Rita. Escola e Educação Musical: (des)caminhos históricos e horizontes. 
Campinas: Papirus, 2012. 
ILARI, Beatriz. Música na infância e na adolescência: um livro para pais, professores e 
aficionados. Curitiba: IBPEX, 2010. 
SOUZA, Jusamara. Aprender e ensinar musica no cotidiano. 2. ed. Porto Alegre, RS: Sulina, 2009. 
DEL BEN, Luciana; HENTSCHKE, Liane (Org.). Ensino de música: propostas para agir e pensar 
em sala de aula. São Paulo: Moderna, 2003.  
KRIEGER, Elisabeth. Descobrindo a música: idéias para a sala de aula. 2ª ed. Porto Alegre, RS: 
Sulina, 2007.  
BELLOCHIO, Cláudia Ribeiro; GARBOSA, Luciane Wilke freitas (Orgs.). Educação Musical e 
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Pedagogia: pesquisas, escutas e ações. Campinas: Mercado de Letras, 2014.  
SCHAFER, Murray. O ouvido pensante. – 2ª Ed. – São Paulo: Ed. Unesp, 2011.  
SLOBODA, John A. A mente musical: psicologia cognitiva da música. Tradução Beatriz Ilari e 
Rodolfo Ilari. – Londrina: EDUEL, 2008.  
SWANWICK, Keith. Ensinando Música Musicalmente. Tradução Alda de Oliveira e Cristina 
Tourinho. São Paulo: Moderna, 2003. 
ESPERIDIÃO, Neide. Educação Musical e formação de professores: suite e variações sobre o 
tema. São Paulo: Globus, 2012. 
ELLIOTT, David. Conceitos chave em Educação Musical Multicultural. In: NASCIMENTO, Marco 
Antonio Toledo; STERVINOU, Adeline (Org.). Ensino e Aprendizagens Musicais no mundo: 
formação, diversidade e currículo com ênfase na formação humana. Sobral: Sobral Gráfica e 
Editora, 2018. p. 21-39. Disponível em <https://ciems.files.wordpress.com/2018/06/livro-ii-
ciems.pdf> Acesso em 18 jun 2018. 

 
 



	

	

90	

7º SEMESTRE 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO 
CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Estruturação Musical IV TPE DLA202 60 h Teórico-prática 

PRE-REQUISITO Estruturação Musical III 
EMENTA 

Desenvolvimento de uma compreensão crítica na apreciação musical das obras dos diferentes 
períodos da história da música. O estudo dos elementos e do desenvolvimento dos processos de 
elaboração e organização do pensamento musical (motivos, frases, períodos) através da análise de 
obras com formas de estrutura única (binária e ternária). Apresentação panorâmica das técnicas, 
métodos e processos de análise musical. Introdução ao estudo das formas musicais complexas: a 
forma sonata,suas modificações, estratégias e processos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BAUR, John. Music theory through literature. New Jersey: Prentice-Hall, 1985. 
BENJAMIN, Thomas. Music for analysis: examples from the Common Practice period and the 
twentieth century. New York: Oxford University Press. 
CCK, Nicholas. A guideto musical analysis. New York: W. W. Norton & Company, 1987. 
DUNSBY, Jonathan; WHITTALL, Arnold. Análise musical na teoria e na prática. Curitiba: Editora 
da UFPR, 2010. 
GREEN, Douglas M. Form in Tonal Music: an introduction to analysis. New York: Holt, Rinehart 
and Winston, Inc. 
ROSEN, Charles. Sonata forms. New York: W. W. Norton & Company, 1980. 
SALZER, Felix. Structuralhearing: tonal coherence in music. New York: DoverPublications, 1982. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BAS, Julio.Tratado de laforma  musical. Buenos Aires: Ricordi, 1960. 
BENNET, Roy.  Forma e Estrutura na Musica. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. 
BRAGA, Breno. Introdução à análise musical. São Paulo:Musicália, 1975. 
FRAGA, Orlando. Progressão linear: uma breve introdução à teoria de Schenker. Londrina: Eduel, 
2011. 
GRELA, Dante. Análise musical: uma proposta metodológica. Tradução Gilberto Carvalho. Belo 
Horizonte: manuscrito do tradutor, [s.d.] (Original em espanhol). 
GUERRA–PEIXE C. Melos e harmonias acústica: princípios da composição musical. São Paulo – 
Rio de Janeiro: Irmãos Vitale, 1988. 
KOELLREUTTER, H. J. Harmonia funcional: introdução à teoria das funções harmônicas. São 
Paulo: Ricordi Brasileira, 1987. 
KOSTKA, Stefan; PAYNE, Dorothy. Tonal harmony: with an introduction to twentieth-century 
music. New York: McGraw-Hill, 2008. 
MAGNANI, Sérgio. Expressão e comunicação na linguagem da música. Ed. UFMG. 1989. 
SCHOENBERG, Arnold. Fundamentos da composição musical. 3. ed. Tradução Eduardo Sencman. 
São Paulo: EDUSP, 1996 

 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Estética e Estética 

Musical AR DLA203 45 h Teórico 

PRE-REQUISITOS - nenhum - 
EMENTA 

O campo da Estética e seus problemas na tradição do pensamento ocidental. As relações entre a 
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Estética e a Ética: os valores estéticos. A emergência da Estética enquanto disciplina autônoma no 
século XVIII: sobre o juízo de gosto e as relações entre o belo, a arte e a vida. Definição de arte: 
como construção, conhecimento e expressão. A natureza e importância da experiência estética. A 
arte como objeto da experiência estética: a dimensão ontológica da obra de arte. O objeto estético e 
o objeto técnico. Os problemas estéticos e históricos da música. Breve história do pensamento 
estético-musical. A importância da reflexão no campo da Estética Musical e sua contribuição à 
prática didático-pedagógica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Bibliografia Básica: 
AMARAL, Aracy A. Arte para quê? São Paulo: Nobel, 1987. 
ANDRADE, Mário de; TONI, Flávia Camargo. Introdução à estética musical. São Paulo: Hucitec, 
1995. 
BOSI, Alfredo. Reflexões sobre arte. São Paulo: Editora Ática, 1989. 
COLI, Jorge. O que é arte. São Paulo: Brasiliense, 2002. 
DUARTE JUNIOR, João Francisco. Fundamentos estéticos da educação. Campinas: Papirus 2002, 
1986. 
DUARTE JUNIOR, João Francisco. O que é beleza. São Paulo: Brasiliense, 1986. 
DUFRENNE, Mikel. Estética e filosofia. São Paulo: Editora Perspectiva, 1972. 
FISCHER, Ernest. A Necessidade da Arte. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1987. 
FUBINI, Enrico. Estética da música. Lisboa: Edições 70, 2003. 
HANSLICK, Eduard. Do belo musical. Campinas: Ed. da Unicamp, 1992. 
JIMENEZ, Marc. O que é estética? São Leopoldo: Ed.Unisinos, 2000. 
MAGNANI, Sérgio. Expressão e comunicação na linguagem da música. Belo Horizonte: UFMG, 
1996. 
MORAES, Frederico. A arte é o que eu e você chamamos. Rio de Janeiro: Arte. Record, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
HARNONCOURT, Nikolaus. O discurso dos sons. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1988. 
NUNES, Benedito. Introdução à filosofia da arte. São Paulo: Editora Ática, 2002. 
PAYRESON, Luigi. Os problemas da estética. Martins Fontes: 1997. 
QUINTÁS, Alfonso López. Estética. Petrópolis: Vozes, 1992. 
TOMÁS, Lia. Música e filosofia: estética musical. São Paulo: Irmãos Vitale, 2005. WISNIK, José 
Miguel. O som e o sentido: uma outra história das músicas. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 

 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Psicologia e Educação DP EDU612 75 h Teótico 

PRE-REQUISITOS -nenhum- 
EMENTA 

A Psicologia e o conhecimento científico; estudo do desenvolvimento psicossocial da criança e do 
adolescente; estudo do processo de aprendizagem da criança e do adolescente. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BOCK. Ana Maria Bahia et al. Psicologias: uma introdução ao estudo da Psicologia. 12ª ed. São 
Paulo: Saraiva,1995. Disponível em: 
https://petpedufba.files.wordpress.com/2016/02/bock_psicologias-umaintroduc3a7c3a3o-p.pdf 
COLL, Cesar.; PALACIOS, Jesus,; MARCHESI, Álvaro. Desenvolvimento psicológico e educação: 
psicologia da educação. Vols.1,2, 3. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995/2004. 
JUAN, Ignacio Pozo. Aprendizes e mestres: a nova cultura da aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 
2002. Disponível em: https://www.livrebooks.com.br/livros/aprendizes-e-mestres-juan-ignacio-
pozo-iy9ldqaaqbaj/baixar-ebook. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
PAPALIA, Diane (Org.). Desenvolvimento humano. São Paulo: Artes Médicas, 2012. Disponível 
em: https://oitavaturmadepsicofm.files.wordpress.com/2017/06/diane-e-papalia-desenvolvimento-
humano.pdf 
GALVÃO, Izabel. Henri Wallon: uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. Petrópolis: 
Vozes, 1998. 
VIGOTSKY, Lev Semyonovich. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1991.  
CUNHA, Marcos Vinicius. Psicologia da educação. Rio de Janieiro: DP&A, 2000. 
BECKER, Fernando. Educação e construção do conhecimento. Porto Alegre, 1999. 

 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Pesquisa Musical II DP DLA204 30 h Teórico 

PRE-REQUISITOS Pesquisa Musical I 
EMENTA 

Execução do projeto de TCC elaborado no semestre anterior. Aprofundamento do estudo de 
abordagens e estratégias teórico-metodológicas para desenvolvimento do TCC. Criação e aplicação 
de instrumentos de pesquisa, recursos educacionais ou estratégias de ensino na construção de 
conhecimentos pedagógico-musicais e científicos. Análise de processos pedagógico-musicais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FREIRE, Vanda Bellard. (org.). Horizontes da pesquisa em música. Rio de Janeiro: 7Letras, 2010. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 5. ed. rev. e amp. 
São Paulo: Atlas, 2007. 
________. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
ZAMBONI, Sílvio. A pesquisa em arte: um paralelo entre a arte e a ciência. Campinas, SP: Autores 
Associados, 1998. 
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Tradução: Daniel Grassi. 3. ed.Porto 
Alegre: Bookman,  2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BAUER, Martin e GASKELL, George (orgs.) Pesquisa qualitativa com texto, Imagem e som: um 
guia prático. Petrópolis: Vozes, 2002. 
IKEDA, Alberto T. Pesquisa em música: algumas questões. Cadernos da Pós Graduação, 
Campinas, v.5, n.2, p. 2001. 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

Macedo, Roberto Sidnei. A etnopesquisa crítica e multirreferencial nas ciências humanas e na 
educação. Salvador: EDUFBA, 2000. 
PEREIRA, Kleide Ferreira do Amaral. Pesquisa em música e educação. Rio de Janeiro: edição da 
autora, 1983. 
MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
SALOMON, Délcio Vieira. A maravilhosa incerteza: ensaio de metodologia dialética sobre a 
problematização no processo de pensar, pesquisar e criar.São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO 

CARGA 
HORÁRIA 

ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

Política e Gestão 
Educacional 

DP EDU115 60 h Teórico 

PRE-REQUISITO -nenhum- 
EMENTA 
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O Estado e as forças sociais no processo de produção do sistema de ensino. A Educação como 
Política Pública. A organização e funcionamento do ensino e seus aspectos administrativos, 
didáticos e financeiros e os respectivos nexos entre a legislação e os planos de educação na 
realidade da educação brasileira.  Gestão de Sistema. Gestão Escolar. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional promulgado em 5 de 
outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais nos 1/1992 a 68/2011, 
pelo Decreto Legislativo nº 186/2008 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/1994. 
35. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2012. 
BRASIL. Lei Darcy Ribeiro. LDB: Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei 9.394 e legislação 
correlata. 2ª ed. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2001. 
CURY, Carlos Roberto Jamil. Os conselhos de educação e a gestão dos sistemas. In: AGUIAR, 
Márcia Ângela da S.; FERREIRA,. Naura Syria Carapeto (org). Gestão da Educação: 
impasses,perspectivas e compromissos. 4 .ed. São Paulo: Cortez, 2004. 
DOURADO, Luiz F. Plano Nacional de Educação: política de Estado para a educação brasileira. 
Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2016. 
FARENZENA, Nalu. Políticas de assistência financeira da união no marco das responsabilidades 
(inter)governamentais em educação básica. In: BRASIL. Federalismo e políticas educacionais na 
efetivação do direito à educação no Brasil / organizadores: Andréa Barbosa Gouveia, José 
Marcelino Rezende Pinto, Paulo Roberto Corbucci. – Brasília : Ipea, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
COSTA, Gilvan Luiz M.; OLIVEIRA, Dalila A. Trabalho docente no ensino médio no Brasil. In: 
GOUVEIA, Andréa Barbosa, PINTO, José Marcelino Rezende; CORBUCCI, Paulo Roberto (Orgs.) 
Federalismo e políticas educacionais na efetivação do direito à educação no Brasil. Brasília : Ipea, 
2011. 
DAVIES, Nicholas. FUNDEB: a redenção da educação básica?. Educação & Sociedade. Campinas, 
SP, vol. 27, nº 96 – Especial, out. 2006, p. 753-774. Campinas, SP: Autores Associados, 
HISTEDBR, 2002. 
OLIVEIRA, Romualdo P. de; ADRIÃO, Theresa (Orgs.). Gestão, financiamento e direito à 
educação: análise da LDB e da Constituição Federal. 2. ed. São Paulo: Xamã, 2002. 
SAVIANI, Dermeval. A nova lei da educação: trajetória, limites e perspectivas. Campinas, SP: 
Autores Associados, 1997. 
SHIROMA, E.; GARCIA, R. C.; CAMPOS, R. F. Conversão das “almas” pela liturgia da palavra: 
uma análise do discurso do movimento Todos pela Educação. In: AL. BALL, S. J.; MAINARDES, 
J. (Org.) Políticas educacionais: questões e dilemas. São Paulo: Cortez, 2011. 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO 

CARGA 
HORÁRIA 

ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

Estágio Curricular III: 
Prática docente em 

Música na Educação 
Básica 

ES DLA205 100 h Estágio 

PRE-REQUISITO Estágio Curricular II 
EMENTA 

Adequação, execução e avaliação de projeto de intervenção pedagógica por meio da regência de 
aulas no componente curricular Arte na Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental 
ou Médio), devidamente fundamentado em abordagens teóricas e metodológicas da área de 
Educação Musical e áreas afins. Elaboração de um produto de caráter reflexivo sobre o Estágio 
Supervisionado III. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FONTERRADA, Marisa Trench de Oliveira. De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação. 
2. ed. São Paulo, SP: São Paulo: Ed. UNESP; FUNARTE, 2008. 
PENNA, Maura. Música(s) e seu ensino. 2. ed. Porto Alegre: Sulinas. 2015. 
MATEIRO, Teresa; SOUZA, Jusamara (Org). Práticas de ensinar música: legislação, 
planejamento, observação, registro, orientação, espaços, formação. Porto Alegre: Sulina, 
c2006.Música, Educação e Projetos Sociais. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FUCCI-AMATO, Rita. Escola e Educação Musical: (des)caminhos históricos e horizontes. 
Campinas: Papirus, 2012. 
SOUZA, Jusamara. Aprender e ensinar musica no cotidiano. 2. ed. Porto Alegre, RS: Sulina, 2009. 
DEL BEN, Luciana; HENTSCHKE, Liane (Org.). Ensino de música: propostas para agir e pensar 
em sala de aula. São Paulo: Moderna, 2003.  
KRIEGER, Elisabeth. Descobrindo a música: idéias para a sala de aula. 2ª ed. Porto Alegre, RS: 
Sulina, 2007.  
BELLOCHIO, Cláudia Ribeiro; GARBOSA, Luciane Wilke freitas (Orgs.). Educação Musical e 
Pedagogia: pesquisas, escutas e ações. Campinas: Mercado de Letras, 2014.  
SCHAFER, Murray. O ouvido pensante. – 2ª Ed. – São Paulo: Ed. Unesp, 2011.  
SLOBODA, John A. A mente musical: psicologia cognitiva da música. Tradução Beatriz Ilari e 
Rodolfo Ilari. – Londrina: EDUEL, 2008.  
SWANWICK, Keith. Ensinando Música Musicalmente. Tradução Alda de Oliveira e Cristina 
Tourinho. São Paulo: Moderna, 2003. 
ESPERIDIÃO, Neide. Educação Musical e formação de professores: suite e variações sobre o 
tema. São Paulo: Globus, 2012. 
SOBREIRA, Sílvia. Reflexões sobre a obrigatoriedade da Música nas escolas públicas. Revista da 
ABEM, Porto Alegre, V. 20, p. 45-52, set. 2008. 
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8º SEMESTRE 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO 
CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Arranjo, Composição e 

Criação Musical 
TPE DLA206 60 h Teórico-prática 

PRE-REQUISITO Estruturação Musical I 
EMENTA 

Introdução aos processos de composição e arranjo. Estudo das técnicas e processos de 
desenvolvimento dos materiais musicais. Acompanhamento e orientação sobre os processos 
criativos do aluno visando o desenvolvimento de um pensamento composicional. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ADOLFO, Antonio. Arranjo: um Enfoque Atual. Rio de Janeiro: Lumiar, 1997. 
ALMADA, Carlos. Arranjo. Campinas: Editora da Unicamp, 2002. 
BARKER, Paul. Composición vocal. Mexico: Fundo de Cultura Económica, 2012. 
BRINDLE, Reginald Smith. Serial composition. London: Oxford University Press, 1966. 
CHEDIAK, Almir. Harmonia e Improvisação, (2 vol.). Rio de Janeiro: Lumiar, 1986. 
COPE, David. Techniques of the contemporary composer.New York:Schirmer Books, 1997 
CORRÊA, Antenor Ferreira. Análise musical como princípio composicional. Brasília: Editora UnB, 
2014. 
GUEST, Ian. Arranjo: Método Prático, (3 vol.). Rio de Janeiro: Lumiar, 1996. 
HOWARD, John. Aprendendo a compor. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1990. 
SCHOENBERG, Arnold. Fundamentos da composição musical. São Paulo: EDUSP, 1991. 
RUSSO, Willian. Composing music: a new appoach. Chicago: The University of Chicago Press, 
1983. 
SALZER, Felix. Counterpoint in composition. New York: Columbia University Press, 1989. 
SCHAFFER, Murray. O ouvido pensante. São Paulo: Editora Universidade Estadual Paulista, 1991. 
ZAMPRONHA, Edson S. Notação, representação e composição: um novo paradigma da escritura 
musical. São Paulo: Annablume/FAPESP, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CARTIER, Sandro. Ritmos e grafia aplicados à música brasileira. 2 ed. Santa Maria: Repercussão, 
2000. 
CHEDIAK, Almir. Harmonia e improvisação. Vol.1. Rio de Janeiro: Lumiar, 1997. 
CHEDIAK, Almir. Harmonia e improvisação. Vol.2. Rio de Janeiro: Lumiar, 1997. 
GRAMANI, José Eduardo. Rítmica. São Paulo: Editora Perspectiva, 1992. 
________, Rítmica viva. Campinas: Ed. da Unicamp, 1996. 
HINDEMITH, Paul. The craft of musical composition. New York: Associated Music Publishers, 
1947. 
JOURDAIN, Robert. Música, cérebro e êxtase: como a música captura a nossa imaginação.Rio de 
Janeiro: Objetiva, 1998. 
KOELLREUTTER, H. J. Introdução à estética e à composição musical contemporânea. 2 ed. Porto 
Alegre: Movimento, 1987. 
KOSTKA, Stefan; PAYNE, Dorothy. Tonal harmony: with an introduction to twentieth-century 
music. New York: McGraw-Hill, 2008. 
SCHAFER, Murray. A afinação do mundo. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 2003. 
SCHAEFFER, Pierre. Tratado dos objetos musicais: ensaio interdisciplinar. Brasília: Universidade 
de Brasília, 1977.  
SCHOENBERG, Arnold. Fundamentos da composição musical. 3. ed. Tradução Eduardo Sencman. 
São Paulo: EDUSP, 1996 
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COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Filosofia da Educação DP EDU416 60 h Teórico 

PRE-REQUISITOS -nenhum- 
EMENTA 

As filosofias clássicas e suas relações com a educação. Concepções filosóficas que fundamentam a 
Educação no mundo moderno e contemporâneo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Bibliografia Básica: 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1996. 
LUCKESI, Cipriano C. e PASSOS, Elizete Silva (Orgs.). Introdução à Filosofia. Salvador: UFBA, 
1992. 
OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Correntes fundamentais da ética contemporânea. 2ª ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
GALEFFI, Dante Augusto. Filosofar & educar. Salvador: Quarteto, 2003. 
GALLO, Sílvio. Deleuze e a educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.  
JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez; Brasília: 
UNESCO, 2000.   
SAVIANI,Dermeval. Pedagogia Histórico Crítica. Campinas, SP: Autores Associados, 2013. 

 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Pesquisa Musical III DP DLAXXX 30 h Teórico 

PRE-REQUISITOS Pesquisa Musical II 
EMENTA 

Elaboração do texto final do Trabalho de Conclusão de Curso, a partir da reflexão sobre as 
atividades realizadas no semestre anterior. Discussão sobre o conhecimento produzido. Socialização 
dos resultados do Trabalho de Conclusão de Curso por meio de apresentação pública. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Bibliografia Básica: 
FREIRE, Vanda Bellard. (org.). Horizontes da pesquisa em música. Rio de Janeiro: 7Letras, 2010. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 5. ed. rev. e amp. 
São Paulo: Atlas, 2007. 
________. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
PEREIRA, Kleide Ferreira do Amaral. Pesquisa em música e educação. Rio de Janeiro: edição da 
autora, 1983. 
SALOMON, Délcio Vieira. A maravilhosa incerteza: ensaio de metodologia dialética sobre a 
problematização no processo de pensar, pesquisar e criar.São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
ZAMBONI, Sílvio. A pesquisa em arte: um paralelo entre a arte e a ciência. Campinas, SP: Autores 
Associados, 1998. 
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Tradução: Daniel Grassi. 3. ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BAUER, Martin e GASKELL, George (orgs.) Pesquisa qualitativa com texto, Imagem e som: um 
guia prático. Petrópolis: Vozes, 2002. 
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IKEDA, Alberto T. Pesquisa em música: algumas questões. Cadernos da Pós Graduação, 
Campinas, v.5, n.2, p. 2001. 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
Macedo, Roberto Sidnei. A etnopesquisa crítica e multirreferencial nas ciências humanas e na 
educação. Salvador: EDUFBA, 2000. 
PEREIRA, Kleide Ferreira do Amaral. Pesquisa em música e educação. Rio de Janeiro: edição da 
autora, 1983. 
MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
SALOMON, Délcio Vieira. A maravilhosa incerteza: ensaio de metodologia dialética sobre a 
problematização no processo de pensar, pesquisar e criar.São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Prática em Gestão da 

Unidade Escolar 
PE EDU653 60 h Teórico 

PRE-REQUISITOS Prática Pedagógica Musical IV 
EMENTA 

A escola como contexto político, social, cultural e os projetos de gestão. Propiciar experiência na 
rede pública de ensino para conhecer a organização e gestão da escola em suas dimensões 
administrativas, financeira e pedagógica. Sua articulação com a comunidade e o papel do 
coordenador pedagógico: a construção do trabalho coletivo. Registro e problematização da 
experiência. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Bibliografia Básica: 
FREIRE, Vanda Bellard. (org.). Horizontes da pesquisa em música. Rio de Janeiro: 7Letras, 2010. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 5. ed. rev. e amp. 
São Paulo: Atlas, 2007. 
________. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
PEREIRA, Kleide Ferreira do Amaral. Pesquisa em música e educação. Rio de Janeiro: edição da 
autora, 1983. 
SALOMON, Délcio Vieira. A maravilhosa incerteza: ensaio de metodologia dialética sobre a 
problematização no processo de pensar, pesquisar e criar.São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
ZAMBONI, Sílvio. A pesquisa em arte: um paralelo entre a arte e a ciência. Campinas, SP: Autores 
Associados, 1998. 
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Tradução: Daniel Grassi. 3. ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2005. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 2010. 
LÜCK, Heloísa et al. A escola participativa: O trabalho do gestor escolar. 3. ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2013. 
PARO. Gestão democrática da escola pública. 3. ed. São Paulo: Ática, 2006. 
BASTOS, João Baptista (org). Gestão Democrática – O Sentido da Escola. 3. ed. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2002. 
BARBOSA, Jane Rangel Alves. Democratização e Qualidade Social da Educação no Brasil: 
desafios para as políticas e a gestão democrática da educação. Cadernos ANPAE, nº 8. Vitória/ES, 
2009. Disponível em: < 
<http://www.anpae.org.br/congressos_antigos/simposio2009/index2.html>. Acesso em: 24 de jun. 
2017. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BAUER, Martin e GASKELL, George (orgs.) Pesquisa qualitativa com texto, Imagem e som: um 
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guia prático. Petrópolis: Vozes, 2002. 
IKEDA, Alberto T. Pesquisa em música: algumas questões. Cadernos da Pós Graduação, 
Campinas, v.5, n.2, p. 2001. 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
Macedo, Roberto Sidnei. A etnopesquisa crítica e multirreferencial nas ciências humanas e na 
educação. Salvador: EDUFBA, 2000. 
PEREIRA, Kleide Ferreira do Amaral. Pesquisa em música e educação. Rio de Janeiro: edição da 
autora, 1983. 
MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
SALOMON, Délcio Vieira. A maravilhosa incerteza: ensaio de metodologia dialética sobre a 
problematização no processo de pensar, pesquisar e criar.São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: MEC/SEC, 1998. 
___________. Constituição da República Federativa do Brasil. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 
BRUNO, L. Poder e administração no capitalismo contemporâneo. In: OLIVEIRA, Dalila Andrade 
(Org.). Gestão democrática da educação: desafios contemporâneos. 10. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2013. 
DEMO, Pedro. A Nova LDB: ranços e avanços. 8 ed. Campinas, SP: Papirus, 2001. 
FERREIRA, Naura Syria Carapeto. Gestão Democrática da Educação para uma Formação humana: 
conceitos e possibilidades. São Paulo: Cortez, 2012. 
LIBÂNEO. José Carlos; OLIVEIRA, J. F. de; TOSCHI, M. S. Educação escolar: políticas, estrutura 
e organização. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO CARGA 
HORÁRIA 

ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

Estágio Curricular IV: 
Prática docente em 

Música na Educação 
Básica 

ES DLA209 100 h Estágio 

PRE-REQUISITO Estágio Curricular III 
EMENTA 

Planejamento, execução e avaliação de projeto de intervenção pedagógica por meio da regência de 
aulas no componente curricular Arte na Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental 
ou Médio), devidamente fundamentado em abordagens teóricas e metodológicas da área de 
Educação Musical e áreas afins. Elaboração de um produto de caráter reflexivo sobre o Estágio 
Supervisionado IV. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FONTERRADA, Marisa Trench de Oliveira. De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação. 
2. ed. São Paulo, SP: São Paulo: Ed. UNESP; FUNARTE, 2008. 
PENNA, Maura. Música(s) e seu ensino. 2. ed. Porto Alegre: Sulinas. 2015. 
MATEIRO, Teresa; SOUZA, Jusamara (Org). Práticas de ensinar música: legislação, 
planejamento, observação, registro, orientação, espaços, formação. Porto Alegre: Sulina, 
c2006.Música, Educação e Projetos Sociais. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FUCCI-AMATO, Rita. Escola e Educação Musical: (des)caminhos históricos e horizontes. 
Campinas: Papirus, 2012. 
SOUZA, Jusamara. Aprender e ensinar musica no cotidiano. 2. ed. Porto Alegre, RS: Sulina, 2009. 
DEL BEN, Luciana; HENTSCHKE, Liane (Org.). Ensino de música: propostas para agir e pensar 
em sala de aula. São Paulo: Moderna, 2003.  
KRIEGER, Elisabeth. Descobrindo a música: idéias para a sala de aula. 2ª ed. Porto Alegre, RS: 
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Sulina, 2007.  
BELLOCHIO, Cláudia Ribeiro; GARBOSA, Luciane Wilke freitas (Orgs.). Educação Musical e 
Pedagogia: pesquisas, escutas e ações. Campinas: Mercado de Letras, 2014.  
SCHAFER, Murray. O ouvido pensante. – 2ª Ed. – São Paulo: Ed. Unesp, 2011.  
SLOBODA, John A. A mente musical: psicologia cognitiva da música. Tradução Beatriz Ilari e 
Rodolfo Ilari. – Londrina: EDUEL, 2008.  
SWANWICK, Keith. Ensinando Música Musicalmente. Tradução Alda de Oliveira e Cristina 
Tourinho. São Paulo: Moderna, 2003. 
ESPERIDIÃO, Neide. Educação Musical e formação de professores: suite e variações sobre o 
tema. São Paulo: Globus, 2012. 
SOBREIRA, Sílvia. Reflexões sobre a obrigatoriedade da Música nas escolas públicas. Revista da 
ABEM, Porto Alegre, V. 20, p. 45-52, set. 2008. 
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1.9.2	Componentes	Optativos	
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO CARGA 
HORÁRIA 

ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

Percepção Musical  Optativo DLA210 45 h Teórico-prática 
PRE-REQUISITO - nenhum -  

EMENTA 
Desenvolvimento e reconhecimento auditivo de escalas e intervalos aprendidos no componente 
Teoria e Percepção I para ler música com fluência. Reconhecimento auditivo das funções tonais I, 
IV e V, acordes de três sons e campo harmônico. Execução de ritmos até a subdivisão de 
semicolcheia em compassos simples e compostos. Desenvolvimento e criação de práticas rítmicas 
com percussão corporal e instrumentos de percussão. Atividades de improvisação e criação vocal 
melódica e rítmica. Escrita de melodias e ritmos que lhes sejam ditados, nos mesmos níveis de 
dificuldade do conhecimento teórico. Desenvolvimento de trabalho interdisciplinar com os 
componentes Canto Coletivo e Teoria e Percepção Musical I. Ações de Extensão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ADERBAL, Duarte. Percepção musical:métodos de solfejo baseado na MPB. Salvador, Ba: 
Boanova, 1996.  
NASCIMENTO, F; SILVA, J. R. Método de Solfejo. 1º Ano. Rio de Janeiro: Eulenstein Música S. 
A. 1939. 
POZZOLI, E. Solfeggi Parlati e Cantati. São Paulo: Ed. Ricordi.   
PRINCE, Adamo. A tempo (metodo de ritmo). São Paulo: Irmãos Vitale, c 1982. v. 
PRINCE, Adamo. Método Prince:Leitura e percepção - ritmo = The Prince method : reading and 
ear - training rhythm. Rio de Janeiro: Lumiar, 1993. v. 
WILLEMS, Edgard. Solfejo: Curso elementar. São Paulo: Fermata, 1991. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BENWARD, B; KOLOSICK, T. Percepção Musical: prática auditiva para músicos. Série didático-
musical, v. 1, 7. ed. São Paulo/Campinas: Edusp/Editora da Unicamp, 2013. 
CARR, M; BENWARD, B. Percepção Musical: leitura cantada à primeira vista. Série didático-
musical, v. 2, 7. ed. São Paulo/Campinas: Edusp/Editora da Unicamp, 2011. 
FIGUEIREDO, Sérgio Luiz F; LIMA, Maria Ramires R. Exercícios de teoria musical: uma 
abordagem prática. 5. ed. São Paulo: Embraform, 2001. 
GONDIM, M. T. Teoria e Solfejo (mais fácil do que parece...). UFBA, Salvador: Edições Contexto, 
2006. 
GRAMANI, José Eduardo. Rítmica. São Paulo: Editora Perspectiva, 1992. 
________, Rítmica viva. Campinas: Ed. da Unicamp, 1996. 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO 
CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Música e Interface Optativa DLA211 60 h Teórico-Prática 

PRE-REQUISITO - nenhum - 
EMENTA 

Interdisciplinaridade e interface: conceitos, exemplificação, avaliação. Diálogos didáticos entre a 
Música com diferentes subáreas ou outras áreas de conhecimento: estudo, análise e conceito. 
Experimentação de vivências e produções a partir do diálogo interdisciplinar. Construção de 
atividades pedagógicas e materiais didáticos a partir da interface da música com as áreas ou 
subáreas de conhecimento envolvidas. Construção e realização de performance  interdisciplinar. 
Ações de extensão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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FREIRE, Vanda. Pesquisa em Música e Interdisciplinaridade. In: Música Hodie, v. 10, nº 1, p. 81-
92, 2010. 
FUCCI AMATO, Rita de Cássia. Música e Interdisciplinaridade: bases epistemológicas e 
exploração de uma interface. In: Simpósio de Cognição e Artes Musicais, 6., 2010, Rio de Janeiro. 
Anais... Rio de Janeiro: SIMCAM/UFRJ, p. 517-539, maio. 2010. 
MORIN, Edgar. Da necessidade de um pensamento complexo. In: Francisco Menezes e Juremir 
Machado da Sila (org.), Para navegar no século XXI. Porto Alegre: Sulina/Edipucrs, 2000. 
PAVIANI, Jayme. Interdisciplinaridade: conceitos e distinções. 2. ed. Caxias do Sul, RS: Educs, 
2008. 
SILVA, L. H. O. PINTO, F. N. P. Interdisciplinaridade: as práticas possíveis. In: Revista Querubim, 
5., p. 1-18, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Proposta pela subárea de música ou outra área de conhecimento em que fará a interface. 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO 

CARGA 
HORÁRIA 

ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

Prática de Orquestra I Optativo DLA212 45 h Prática 
PRE-REQUISITO - nenhum - 

EMENTA 
Estuda e desenvolve repertório voltado para orquestra sinfônica e grupos de câmara, em nível básico 
de experiência no instrumento musical. Proporciona a execução musical em conjunto a partir de 
compositores de diferentes épocas, gêneros e estilos musicais.  Estuda a elaboração de arranjo para 
grupos musicais em formações diversas. Estuda noções básicas de gestual de regência. Reflete sobre 
as possibilidades didáticas para a iniciação musical por meio do ensino coletivo de instrumentos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ALMADA, Carlos. Arranjo. Campinas: Editora da Unicamp, 2002. 
CRUVINEL, Flávia Maria. Educação musical e transformação social: uma experiência 
com ensino coletivo de cordas. Goiânia: Instituto Centro-Brasileiro de Cultura, 2005. 
ILARI, B. S. (org) Em Busca da Mente Musical. Ensaios sobre os Processos Cognitivos em Música 
– da Percepção à Produção. Curitiba: Ed. Da UFPR, 2006. 
LAGO, S. A arte da regência: história, técnica e maestros. Rio de Janeiro: Lacerda 
Editores, 2002. 
SCHAFER, M. A Afinação do Mundo. São Paulo: UNESP, 2001. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ADOLFO, Antonio. Arranjo: um enfoque atual. Rio de Janeiro: Lumiar, 1997. 
BARBOSA, Joel. Regência. Da Capo. Método Elementar Para o Ensino Coletivo e/ou Individual de 
Instrumentos de Banda. Jundiaí, São Paulo: Keyboard Editora Musical, 2004.  
SEVCIK, Otaka. Violin Studies, opus 1 - 9. London: Bos Worth e Co., 1901. 
SUZUKI, Shinichi. Educação é Amor. Santa Maria: Gráfica Pallotti, 1994. 
SUZUKI. Suzuki Cello School. Japan: Boosey e Hawwkes, 1970. Volumes 1 a 4. 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO 
CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Prática de Orquestra II Optativo DLA213 45 h Prática 

PRE-REQUISITO - nenhum - 
EMENTA 

Estuda e desenvolve repertório voltado para orquestra sinfônica e grupos de câmara, em variados 
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níveis de experiência musical. Proporciona a execução musical em conjunto a partir de 
compositores de diferentes épocas, gêneros e estilos musicais.  Estuda a elaboração de arranjo para 
grupos musicais em formações diversas. Reflete sobre as possibilidades didáticas para o ensino 
coletivo de instrumentos musicais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ALMADA, Carlos. Arranjo. Campinas: Editora da Unicamp, 2002. 
CRUVINEL, Flávia Maria. Educação musical e transformação social: uma experiência com ensino 
coletivo de cordas. Goiânia: Instituto Centro-Brasileiro de Cultura, 2005. 
ILARI, B. S. (org) Em Busca da Mente Musical. Ensaios sobre os Processos Cognitivos em Música 
– da Percepção à Produção. Curitiba: Ed. Da UFPR, 2006. 
LAGO, S. A arte da regência: história, técnica e maestros. Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2002. 
SCHAFER, M. A Afinação do Mundo. São Paulo: UNESP, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ADOLFO, Antonio. Arranjo: um enfoque atual. Rio de Janeiro: Lumiar, 1997. 
BARBOSA, Joel. Regência. Da Capo. Método Elementar Para o Ensino Coletivo e/ou Individual de 
Instrumentos de Banda. Jundiaí, São Paulo: Keyboard Editora Musical, 2004.  
SEVCIK, Otaka. Violin Studies, opus 1 - 9. London: Bos Worth e Co., 1901. 
SUZUKI, Shinichi. Educação é Amor. Santa Maria: Gráfica Pallotti, 1994. 
SUZUKI. Suzuki Cello School. Japan: Boosey e Hawwkes, 1970. Volumes 1 a 4. 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO CARGA 
HORÁRIA 

ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

Composição de Canções 
CDG para Musicalização 

Optativo DLA214 45 h Teórico-Prática 

PRE-REQUISITOS - nenhum - 
EMENTA 

Estudo do processo composicional de canções, tendo por base o Roteiro Composicional para a 
canção infantil brasileira contido na Proposta Musicopedagógica CDG (Cante e Dance com a 
Gente). Composição de canções e microcanções em autoria colaborativa, partindo de elementos 
textuais, associados aos elementos musicais (melodia, ritmo, harmonia, forma, caráter), cênico-
coreográficos e musicopedagógicos. Execução musical e coreográfica das peças resultantes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Bibliografia Básica: 
NUNES, H.S. A canção brasileira infantil na perspectiva da Ficha CDG para 
Análise e Composição de Canções. Revista Brasileira de Estudos da Canção, Natal, v.1, 
n.1, p. 151- 173, jan-jun 2012. Disponível em: 
<http://rbec.ect.ufrn.br/index.php/A_can%C3%A7%C3%A3o_brasileira_infantil>. 
Acesso em 26.jun.2013 
NUNES, L. A. Composição de Microcanções CDG no PROLICENMUS - uma Discussão sobre o 
Confronto entre Respostas por Antecipação e Liberdade para Criar. 135 fl. 2015. Dissertação 
(Mestrado) – Escola de Música, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Moodle. Conjuntos Musicais 
Escolares. Unidades de Estudos de 01 a 30 do Licenciatura em Música modalidade EAD - 
PROLICENMUS, vinculado ao Programa Pro-Licenciaturas do MEC (2005), produzidas por Helena 
de Souza Nunes, com a colaboração de Clarissa de Godoy Menezes, Leandro Libardi Serafim e 
Ramon Stein. Porto Alegre: UFRGS, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
COELHO, H. S. W. Educação musical numa abordagem multi-modal. Atravez Associação Artístico 
Cultural, São Paulo, p. 1, fev. 1991. Disponível em: 
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<http://www.atravez.org.br/ceem_2_3/abordagem_multimodal.htm>. Acesso em: 
22.jun.2011. 
MATTOS, Fernando L. Sistemas de Cifragem de Acordes. Apostila do curso de Música, disciplina 
Harmonia I. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. s/d. Disponível em: 
http://docplayer.com.br/4581175-Sistemas-de-cifragem-de-acordes.html Acesso em 08.nov.2015. 
NUNES, H. S. O musical escolar CDG como moldura de educação musical. Revista da ABEM. 
Porto Alegre, V. 9, p. 55-63, set., 2003. 
___________. Curupira – um espírito indígena na escola. Congresso Brasileiro de Folclore, 10. In: 
Anais... São Luís, 2004. 
___________. Bichos e Brinquedos. Porto Alegre: CAEF da UFRGS, 2005. 
NUNES, H. S.; MENEZES, C.G.; SANTOS, C.E.F.; LEITE, J.C.; SERAFIM, L.L.; NUNES, L.A. 
Microcanções CDG: Primeiros Registros. In: CONFERENCIA LATINOAMERICANA Y 
PANAMERICANA DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL 
(ISME), 9. e 2., 2013, Santiago. Actas9ª Conferencia Latinoamericana y 2ª Panamericana de la 
Sociedad Internacional de Educación Musical (ISME). Santiago: Faculdade de Artes, Universidade 
do Chile, 2014. p. 641-649. Disponível em: 
<https://www.dropbox.com/s/p9icgy21rh2qwmq/Actas%20ISME%20Chile%202013%20final.pdf?
n=55569819>. Acesso em: 12 mai. 2014. 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO 
CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Música e Cultura Baiana Optativo DLA215 45 h Teórico-Prático 

PRE-REQUISITO - nenhum - 
EMENTA 

Estuda a cultura baiana e as manifestações musicais dela oriundas, buscando entender os processos 
históricos e culturais de sua formação e a sua importância para a identidade cultural local, tendo 
como foco as manifestações musicais populares de cultura oral negras, indígenas, caboclas e 
urbanas; a música popular (tradicional, sertaneja e massiva); e a música de concerto e suas 
vanguardas artísticas 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CASTRO, Armando Alexandre. Axé music: mitos, verdades e World Music. In: Per Musi, Belo 
Horizonte, n.22, 2010, p.203-217. 
CHADA, Sonia. A música dos caboclos nos candomblés baianos. Salvador: EDUFBA, 2006. 216p. 
 RISÉRIO, Antônio. Avant-garde na Bahia. São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1995. 259p. 
_________. Carnaval Ijexá. Bahia: Corrupio, 1981. 156 p. 
 GUERREIRO, Goli. A trama dos tambores: a música afro-pop de Salvador. São Paulo, Editora 34, 
2012 
_____________. Samba-Reggae, um ritmo atlântico: a invenção do gênero no meio musical de 
Salvador, Bahia. 
LEME, Monica Neves. Que tchan é esse?: Indústria e produção musical no Brasil dos anos 90. São 
Paulo: Anablume, 2003. 
NASCIMENTO, Clebemilton. Pagodes baianos entrelaçando sons, corpos e letras / Clebemilton 
Nascimento. - Salvador : EDUFBA, 2012. 
GRAEF, Nina. Os ritmos da roda: Tradição e transformação no samba de roda. Salvador, 
EDUFBA, 2015. 164 p. 
SANDRONI,Carlos. Samba de roda, patrimônio imaterial da humanidade. In: Estudos Avançados 
24 (69), 2010. 
SANSONE,  Livio.  O  local  e  o  global  na  Afro-Bahia  hoje.  In: SANSONE, Lívio (Org.).  
Negritude sem etnicidade:  o  local  e  o  global  nas  relações  raciais  e  na  produção  cultural  
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negra  do  Brasil. Salvador/Rio de Janeiro: EDUFBA/Pallas, 2003. 
SANTANNA, Marilda. As donas do canto: o sucesso das estrelas-intérpretes no carnaval de 
Salvador / Marilda Santanna. - Salvador : EDUFBA, 2009. 
LIMA, Ari.  Funkeiros, timbaleiros  e pagodeiros: notas  sobre  juventude e música  na  cidade de 
Salvador. In: Caderno do CEDES, Campinas, 2002, v. 1, n. 1, p. 77-96. 
_____________. De ilha de sapos a ilha da fantasia. Reterritorialização e identidade negra. In: 
Sociedade e Cultura, v. 4, n. 2, jul./dez. 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CASTRO, Armando. A música baiana e o mercado: a gestão da obra como estratégia de negócio. 
Tese (Doutorado) - Escola de Administração, Universidade Federal da Bahia, 2011. 
SILVA LOPES, Maycon. “Fantasmas existem”: a aparição da música de protesto 
no pagode baiano. In: Revista Habitus (IFCS – UFRJ) Vol. 11 - N.1 - Ano 2013. 
PINHO, Osmundo. Etnografias do brau: Corpo,masculinidade e raça na reafricanização em 
salvador. In: Estudos Feministas, Florianópolis/SC, janeiro-abril/2005. 
LEME, Mônica. “Segure o Tchan!”: Identidade na axé music dos anos 1990. In: Cadernos do 
Colóquio, 2001. 
MOURA, Milton. Notas sobre a presença da música caribenha em Salvador, Bahia. In: Revista 
Brasileira do Caribe, Brasília, Vol. IX, nº18. Jan-Jun 2009. 
LÜHNING, Angela; LOPES, Aaron e DINIZ, Flávia. Mundos musicais de crianças moradoras de 
comunidades negras de Salvador: desafios éticos e metodológicos do pesquisador. In: Anais XXIV 
Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – São Paulo – 2014. 
HERSCHMAN, Micael e KISCHINHEVSKY, Marcelo. Tendências da indústria da música no 
início do século XXI.  In: Dez anos a mil: Mídia e Música Popular Massiva em Tempos de 
Internet./Janotti Jr, Jeder Silveira; Lima, Tatiana Rodrigues; Pires, Victor de Almeida Nobre (orgs.) 
– Porto Alegre: Simplíssimo, 2011. 
ULHÔA, Martha Tupinambá. Nova história, velhos sons: Notas para ouvir e pensar a música 
brasileira popular. Revista Debates, v.1, n.1, 1997. 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO 

CARGA 
HORÁRIA 

ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

Músicas Brasileiras de 
tradições orais Optativo DLA216 45 h Teórico 

PRE-REQUISITO - nenhum - 
EMENTA 

Estuda as tradições musicais brasileiras, buscando compreender a grande variedade de práticas 
culturais produzidas em todo o país e suas características musicais. Debater temas relevantes sobre 
tradições e sua importância para a cultura, visando o desenvolvimento de uma visão crítica sobre o 
folclore, a relação com a religiosidade popular e com as festividades locais e a inserção dessas 
tradições na contemporaneidade 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ARAÚJO, Alceu Maynard de. Folclore Nacional. 3vols. São Paulo: Melhoramentos, 1964. 
BASTOS, Rafael José de Menezes. “Las músicas tradicionales Del Brasil”. Revista Musical 
Chilena, 125. 
MARCONDES, Marco Antônio. Enciclopédia da Música Brasileira: Erudita, Folclórica e popular. 
2 vols. São Paulo: ART:1977. 
RIBEIRO, Darcy. O povo Brasileiro: A Formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1995. 
TUGNY, Rosângela Pereira de; QUEIROZ, Ruben Caixeta de (Org.). Músicas africanas e 
indígenas no Brasil. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006. 
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BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é folclore? Coleção Primeiros Passos. São Paulo, Editora 
Brasiliense, 1986. 
ANDRADE, Mário de. Ensaiosobre a Música Brasileira. 3ª Ed. São Paulo: Martins, 1972. 
________________. O turista aprendiz. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1976. 
LUCAS, Glaura. Os Sons do Rosário. O congado Mineiro dos Arturos e Jatobá. Belo Horizonte: 
ED. UFMG/Humanitas, 2002. 
REGO, Waldeloir. Capoeira Angola. Salvador: Ed. Itapoan, 1968. 
em salvador. In: Estudos Feministas, Florianópolis/SC, janeiro-abril/2005. 
LOPES, Aaron Roberto de M. O Festival Cururu Siriri e seus impactos: espetacularização e 
inovação de duas tradições mato-grossenses. – Dissertação (mestrado) – Escola de Música, 
Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
AMARAL, Rita. 2001. Festa à Brasileira: sentidos do festejar no país que "não é sério". Disponível 
em publicação eletrônica (e.book) na internet, via URL: 
http://www.aguaforte.com/antropologia/festaabrasileira/festa.html. Capturado em 10/12/2001. 
ARANTES, Antônio Augusto. O que é Cultura popular? Coleção Primeiros Passos. São Paulo, 
Editora Brasiliense, 1986. 
BAUMAN, Richard (org.). Folklore, Cultural Performances, and Popular Entertainments. New 
York-Oxford, Oxford University Press, 1992. 
BURKE, Peter. Unidade e Diversidade na Cultura Popular. in Cultura Popular na Idade Moderna. 
São Paulo, Companhia das Letras, 1998. 
DAMATTA, Roberto. Treze pontos riscados em torno da Cultura popular. in Anuário 
Antropológico/92. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1994. 
FRY, Peter. 1982. Feijoada e Soul Food: Notas sobre a manipulação de símbolos étnicos e 
nacionais. in Para inglês ver. Rio de Janeiro, Zahar. MALUF, Sônia. Gênero, poder feminino e 
narrativas de bruxaria. In Entre a virtude e o pecado. Rio de Janeiro, Rosa dos Tempos, 1992. pp. 
191-212. 
ORTIZ, Renato. Da raça à cultura: a mestiçagem e o nacional. in Cultura Brasileira e Identidade 
Nacional. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1985. 
PEREIRA DE QUEIROZ, Maria Isaura. 1987. “Carnaval Brasileiro: da origem européia ao símbolo 
nacional”. in Ciência e Cultura 39 (8). 

 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Música Digital Optativo DLA217 45 h Teórico-Prática 
PRE-REQUISITOS - nenhum - 

EMENTA 
Estuda técnicas e procedimentos e da computação musical, da produção sonora digital e das músicas 
eletrônica e eletroacústica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Bibliografia Básica: 
FARJOUN, Daniel. Mix: o poder da mixagem. Rio de Janeiro, H.Sheldon, 2007. 
HENRIQUES, Fábio. Guia de mixagem. Rio de Janeiro: Música & Tecnologia, 2007. 
MACHADO, André C., LIMA, Luciano V., PINTO, Marília M. Computação Musical - Cakewalk 
Sonar 2.0: sequenciamento e técnicas de estúdio audiodigital. 2. ed. São Paulo: Ed. Érica, 2003. 
MACHADO, André C., LIMA, Luciano V., PINTO, Marília M., LIMA, Sandra F. O. Computação 
musical: Sound Forge 8.0 – Gravação ao Vivo, Restauração de Sons de LPs e Masterização Áudio 
Digital. Ed. Érica, São Paulo, 2005. 
RATTON, Miguel. Midi total: fundamentos e aplicações. Rio de Janeiro: Ed. Músia & Tecnologia, 
2005. 



	

	

106	

RATTON, Miguel. Dicionário de áudio e tecnologia musical. Rio de Janeiro: Ed. Música & 
Tecnologia, 2004. 
ROEDERER, Juan G. Introdução à física e psicofísica da música. Edusp, São Paulo, 2002. 
VALLE, Sólon do. Manual prático de acústica. Rio de Janeiro: Música & Tecnologia, 2006. 
VALLE, Sólon do. Microfones. 2.ed. Rio de Janeiro: Música & Tecnologia, 2002. 
VASSALLO, Francisco Ruiz. Manual de caixas acústicas e alto-falantes: teoria - funcionamento – 
exemplos práticos para profissionais e amadores. São Paulo: Hemus Editora Ltda, 2005.. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BENNETT, R. Elementos básicos da música. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990. 
DISTLER, David B. Mesa de som, cabos, conectores e plugs e microfones. Disponível em: 
<http://www.musicaeadoracao.com.br/tecnicos/sonorizacao/>. Acessado em 19/02/2009. 
DISTLER, David B. Os 4 elos da sonorização ao vivo. Disponível em: 
<http://www.musicaeadoracao.com.br/tecnicos/sonorizacao/>. Acessado em 19/02/2009. 
MED, Bohumil. Teoria da música. Brasília: Ed. Musimed, 1996. 
NEPOMUCENO, L. X. Acústica técnica, Ed. Técnica Gráfica Industrial Ltda., São Paulo, 1968. 

 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Fisiologia da Voz Optativo DLA218 60 h Teórico-Prática 

PRE-REQUISITOS - nenhum - 
EMENTA 

Estuda os 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. A classificação das 
vozes adultas e infantis. Exercícios de vocalise. Projeção sonora e o controle da respiração. Estudo 
da técnica vocal aplicada a repertórios variados. Controle dos elementos de dinâmica, fraseado e 
articulação. Noções de interpretação musical. Aspectos da performance vocal em público. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Bibliografia Básica: 
BEHLAU, Mara. Avaliação global da voz. São Paulo: Paulo Pontes; Editora Paulista Publicações 
Médicas, 1990. 
_________. Higiene vocal. São Paulo: Paulo Pontes; Lovise, 1993. 
BOONE, Daniel R.; MC FARLANE, Stephen C., A voz e a terapia vocal.Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1994. 
PINHO, Silvia Maria Rebello. Manual de higiene vocal para profissionais da voz. São Paulo: Pró 
Fono, 1997. 
QUINTEIRO, Eudosia Acuña. Estética da voz. Summus Editorial, São Paulo, 1989. 
DINVILLE, Claire. A técnica da voz cantada. Rio de Janeiro, Enelivros, 1993. 
BELAU, Mara & Rehder, Maria Inês. Higiene vocal para o canto coral. Rio de Janeiro. Revinter, 
1997. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BARROSO, Regina Amélia Campello. Vozes defeituosas. Escola Nacional de Música da 
Universidade do Brasil, Rio de Janeiro ( s/ ed.) 1962. 
JANNIBELLI, Emilia D’anniballe, A musicalização na escola.Lidador, 1971 
OITICICA, Vanda. O bê-a-bá da técnica vocal. Brasília: MUSI MED, 1992. 
VILLELA, Eliphas Chinellato, Fisiologia da voz. São Paulo. s/n. 1961. 
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COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Canto Popular Optativo DLA219 60 h Teórico-Prática 
PRE-REQUISITOS - nenhum - 

EMENTA 
Oportuniza o estudo progressivo técnico e interpretativo do canto popular, dirigido ao repertório da 
canção Brasileira produzida no século XX. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Bibliografia Básica: 
GARCIA, Walter .Bim bom: a contradição sem conflitos de João Gilberto. São Paulo: Paz e 
Terra.1999. 
LEITE, M. Método de canto popular brasileiro para vozes médio-agudas. Rio de Janeiro: Lumiar, 
2001. 
MELLO, Zuza H. de; SEVERIANO, Jairo. A canção no tempo. vol.1 e 2. São Paulo: Editora 34, 
1998. 
PAPPAROTTI, C. Cantonário: Guia prático para o canto. Cyrene Papparotti e Valéria Leal. 
Salvador: Empresa Gráfica da Bahia, 2011 
SANDRONI, Carlos. Feitiço decente. Rio de Janeiro:.Jorge Zahar Editor; UFRJ, 2001. 
TINHORÃO, José Ramos. Música popular: do gramofone ao rádio e TV. São Paulo: Ática, 1981. 
VIANA, Hermano. O mistério do samba. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor; UFRJ, 1995. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CAMPOS, Augusto. Balanço da bossa e outras bossas. São Paulo: Perspectiva, 1978. 
CASTRO, Ruy. Chega de saudade. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
COELHO, H. W. Técnica vocal para coros. São Leopoldo: Sinodal, 1994. 
LENHARO, Alcir. Cantores do rádio: a trajetória de Nora Ney e Jorge Goulart. Campinas: Editora 
da UNICAMP, 1995. 

 
 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Psicologia da Música Optativo DLA220 45 h Teórico 

PRE-REQUISITOS - nenhum - 
EMENTA 

Correntes psicológicas e sua influência sobre a literatura e a prática da educação musical; relação 
entre o desenvolvimento cognitivo e o fazer musical; teorias do desenvolvimento musical; a técnica 
e o fazer musical; percepção e significado musical. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Bibliografia Básica: 
FRANÇA, Cecília Cavalieri. “Performance Instrumental e Educação musical: a relação entre a 
compreensão musical e a técnica”. PERMUSI: Revista de Performance Musical, v.1, p.52-62. Belo 
Horizonte: UFMG, 2000. 
__________. Novidade e profecia na educação musical: a validade pedagógica, psicológica e 
artística das composições dos alunos. Anais do XIII Encontro Nacional da ANPPOM, Belo 
Horizonte, 2001. 
GAINZA, Violeta. Estudos de Psicopedagogia Musical. São Paulo: Summus, 1988. 
HENTSCHKE, Liane. A utilização do Modelo Espiral de Desenvolvimento Musical como critério 
de avaliação da apreciação musical. Em Pauta, v.9/10, 1994, p.32-43. 
__________. Analogia entre o desenvolvimento musical e o desenvolvimento do jogo: uma análise 
crítica. Em Pauta, v.12/13, 1996/1997. 
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HENTSCHKE, Liane; SOUZA, Jusamara. Avaliação em música: reflexões e práticas. São Paulo: 
Editora Moderna, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FRANÇA, Cecília Cavalieri. “A integração de composição, performance e apreciação: uma 
perspectiva psicológica do desenvolvimento musical”. Música hoje: revista de pesquisa musical, 
n.4, Depto de Teoria Geral da Música, EMUFMG, Belo Horizonte, 1997. 
FRANÇA, Cecília Cavalieri e SWANWICK, Keith. Composição, apreciação e performance na 
educação musical: teoria, pesquisa e prática. No prelo (Em Pauta, 2003). 
HENTSCHKE, Liane; DEL BEM, Luciana. Ensino de música: propostas para pensar e agir na sala 
de aula. São Paulo: Editora Moderna, 2003. 

 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Acústica Musical Optativo DLA221 45 h Teórico-Prática 

PRE-REQUISITOS - nenhum - 
EMENTA 

Estuda a abordagem dos novos meios de composição musical, as novas técnicas de gravação e 
reprodução sonora, os princípios acústicos e a relação geral da música com a tecnologia. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Bibliografia Básica: 
ROEDERER, J. Introdução à física e psicofísica da música. São Paulo: EDUSP, 1998. 
LACERDA, A. P. Audiologia clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 
NEPOMUCENO, L. A. Elementos de acústica física e psicoacústica. São Paulo: Edgard Blucher 
Ltda, 1994. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BERANEK, L. L. Acústica. 2. ed. Buenos Aires: Editorial Hispano Americana, 1969. 
CHEMELLO, A. e LUSSATTO, D. Acústica. São Paulo: Sagra, s/d. 
SANTOS, T.M.M. & RUSSO, I.C.P. A prática da audiologia clínica. São Paulo: Cortez Editora, 
1986. 
IAZZETTA, F. H. O. Sons de silício: corpos e máquinas fazendo música, tese de doutr., PUC São 
Paulo, 1996. 
FORMER-JOHNSON, T. N. O. Acústica. São Paulo: Livraria Nobel, 1968. 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO CARGA 
HORÁRIA 

ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

Música de matriz 
afrobrasileira 

Optativo DLA222 45 h Teórico-prático 

PRE-REQUISITO - nenhum - 
EMENTA 

Estuda teoricamente e praticamente a etnicidade e conceitos nos aspectos etnográficos, históricos e 
musicais de matriz africana.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
MARIZ; Vasco. História da música no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; 1981. 
POUTIGNAT, Philippe; STREIFFE-FENART, Jocelyne.  Teorias da etnicidade. São Paulo: 
UNESP, 1998. 
________. História e significado das formas musicais. 4. ed. Porto Alegre: Movimento; 1981. 
QUEIROZ, Luis Ricardo S. Educação musical e cultura: singularidade e pluralidade cultural no 
ensino e aprendizagem da música. Revista da ABEM, Porto Alegre, n. 10, p. 99-107, 2004. 
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WOFFENBUTTEL, Cristina. A presença de raízes culturais na educação musical. Revista da Abem, 
n.5, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
HOOKER, Juliet. Inclusão indígena e exclusão dos afro-descendentes na América Latina.Tempo 
social, v.18, n.2, pp.89-111 . 
OLIVEIRA, Roberto C. de . Os (des)caminhos da identidade. RBCS, v.15, n.42,  2000. 
PINTO, Tiago de Oliveira. Som e música: questões de uma antropologia sonora. Revista de 
Antropologia. São Paulo, v. 44, n. 1. 2001. 
TURNER, V. O processo ritual: estrutura e anti-estrutura. Petrópolis: Vozes. 1974. 
KIEFER, Bruno. História da música brasileira: dos primórdios ao início do século 20. 2. ed.; Porto 
Alegre: Editora Movimento; 1977. 

 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO 
CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Música das culturas 
indígenas brasileiras 

Optativo DLA223 45 h Teórico-prático 

PRE-REQUISITO - nenhum - 
EMENTA 

Estuda teoricamente e praticamente a etnicidade e conceitos nos aspectos etnográficos, históricos e 
musicais de matriz indigena. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
POUTIGNAT, Philippe; STREIFFE-FENART, Jocelyne. Teorias da etnicidade. São Paulo: 
UNESP, 1998. 
BASTOS, Rafael José de Menezes; PIEDADE, Acácio Tadeu de C. Sopros da Amazônia: sobre as 
músicas das sociedades tupi-guarani. Mana. 5/2: 125-143, 1999. 
SCHAFER, MURRAY. A afinação do mundo. São Paulo: Editora Unesp, 2001. 
QUEIROZ, Luis Ricardo S. Educação musical e cultura: singularidade e pluralidade cultural no 
ensino e aprendizagem da música. Revista da ABEM, Porto Alegre, n. 10, p. 99-107, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
HOOKER, JULIET. Inclusão indígena e exclusão dos afro-descendentes na américa Latina.Tempo 
social, v.18, n.2, pp.89-111 . 
OLIVEIRA, Roberto C. de. Os (des)caminhos da identidade. RBCS, v.15, n.42, 2000. 
PINTO, Tiago de Oliveira. Som e música: questões de uma antropologia sonora. Revista de 
Antropologia. São Paulo, v. 44, n. 1. 2001. 
PIEDADE, Acácio Tadeu de C. 2004. O canto do Kawoká: música, cosmologia e filosofia entre os 
Wauja do Alto Xingu. Tese de doutorado em antropologia social. UFSC. 
TURNER, V. O processo ritual: estrutura e anti-estrutura. Petrópolis: Vozes. 1974. 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO CARGA 
HORÁRIA 

ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

Prática Musical em 
samba e choro 

Optativo DLA224 45 h Prático 

PRE-REQUISITO - nenhum - 
EMENTA 

Estudar, formar um conjunto instrumental e executar de maneira prática os gêneros do samba e do 
choro. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CARRASQUEIRA, Maria José (org.). O melhor de Pixinguinha. Rio de Janeiro-São Paulo: Irmão 
Vitale Ed., 1997 
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CHEDIAK, Almir. Choro, vol.1. São Paulo: Irmãos Vitale Ed., 2011. 
_________________. Choro, vol.2. São Paulo: Irmãos Vitale Ed., 2011. 
_________________. Choro, vol.3. São Paulo: Irmãos Vitale Ed., 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
SÉVE, Mário e Ganc, David. Choro Duetos, vol.1. São Paulo: Irmãos Vitale ed., S/D. 
O MELHOR DO CHORO BRASILEIRO. 60 peças com melodias e cifras. 1º volume. São Paulo: 
Irmãos Vitale ed., 1997. 
________________. 60 peças com melodias e cifras. 2º volume. São Paulo: Irmãos Vitale ed., 1997. 
________________. 60 peças com melodias e cifras. 3º volume. São Paulo: Irmãos Vitale ed., 1997. 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATURE
ZA 

CÓDIG
O 

CARGA 
HORÁRIA 

ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

Sociologia da Música Optativo 
DLAXX

X 45 h Teórico 

PRE-REQUISITO - nenhum - 
EMENTA 

Produção e recepção da música na sociedade; cultura de massa e os estilos musicais; funções sociais 
da música; função político pedagógica do educador musical; implicações curriculares. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ARROYO, Margareth. Um olhar antropológico sobre práticas de ensino e aprendizagem musical. 
Revista da Abem, n.5, 2000. 
FREIRE, Vanda. Currículos, apreciação musical e culturas brasileiras. Revista da Abem, n.6, 2001. 
RIBEIRO, Sonia. Uma perspectiva crítica e cultural para abordar o conhecimento curricular em 
música. Revista da Abem, n.5, 2000. 
WOFFENBUTTEL, Cristina. A presença de raízes culturais na educação musical. Revista da Abem, 
n.5, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
LIMA, Luiz Fernando. O pagode dos anos 80 e 90: centralidade e ambivalência na siginificação 
musical. Em Pauta, v.13, n.21, 2002. 
REIS, Sandra Loureiro. Elementos de uma filosofia da educação musical em Theodor Wiesengrund. 
Adorno. Belo Horizonte: Editora Mãos Unidas, 1996. 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO 
CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Tópicos Especiais de 
Estudo em Música V 

Optativo DLA226 45 h À definir 

PRE-REQUISITO - nenhum - 
EMENTA 

Contempla a oferta de componentes cujo conteúdo não está previsto nem no currículo obrigatório, 
tampouco no quadro de optativas existente. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
À definir, de acordo com a natureza do conteúdo trabalhado no componente. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
À definir, de acordo com a natureza do conteúdo trabalhado no componente. 
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COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO 
CARGA 

HORÁRIA 
ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA 
Tópicos Especiais de 
Estudo em Música VI 

Optativo DLA227 45 h À definir 

PRE-REQUISITO - nenhum - 
EMENTA 

Contempla a oferta de componentes cujo conteúdo não está previsto nem no currículo obrigatório, 
tampouco no quadro de optativas existente. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
À definir, de acordo com a natureza do conteúdo trabalhado no componente. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
À definir, de acordo com a natureza do conteúdo trabalhado no componente. 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR NATUREZA CÓDIGO 

CARGA 
HORÁRIA 

ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

Tópicos Especiais de 
Estudo em Música VII Optativo DLA228 45 h À definir 

PRE-REQUISITO - nenhum - 
EMENTA 

Contempla a oferta de componentes cujo conteúdo não está previsto nem no currículo obrigatório, 
tampouco no quadro de optativas existente. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
À definir, de acordo com a natureza do conteúdo trabalhado no componente. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
À definir, de acordo com a natureza do conteúdo trabalhado no componente. 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

NATUREZA CÓDIGO CARGA 
HORÁRIA 

ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

Tópicos Especiais de 
Estudo em Música VIII 

Optativo DLA229 45 h À definir 

PRE-REQUISITO - nenhum - 
EMENTA 

Contempla a oferta de componentes cujo conteúdo não está previsto nem no currículo obrigatório, 
tampouco no quadro de optativas existente. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
À definir, de acordo com a natureza do conteúdo trabalhado no componente. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
À definir, de acordo com a natureza do conteúdo trabalhado no componente. 

 
	 	
1.10 Material Didático 

 

O material didático disponível no curso foi concebido de forma a auxiliar professores 

e estudantes em todo o processo de ensino e aprendizagem, buscando promover a integração 
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entre teoria e prática. Os materiais disponíveis dividem-se entre recursos tecnológicos, acervo 

bibliográfico e  instrumentos musicais diversos. 

Como será melhor descrito no item seis deste documento, sobre infraestrutura, a 

UEFS disponibiliza recursos tecnológicos como computadores, datashow, impressoras e 

aparelhos de som presentes nas salas de aula ou disponíveis para empréstimo de acordo com a 

demanda dos professores. Quanto ao acervo bibliográfico, além daquele presente no Sistema 

Integrado de Bibliotecas, o curso possui ainda um acervo de livros disponíveis para consulta 

no Laboratório de Pesquisa e Práticas Musicais (MA25).  

Os instrumentos musicais existentes no curso estão organizados de acordo com as 

demandas dos componentes curriculares e das atividades de extensão. Estão disponíveis os 

seguintes instrumentos: bateria acústica, teclados, violões, guitarra, contrabaixo elétrico, 

trombone, clarinetes, flautas, trompete, entre outros. 

O incentivo à criação de materiais didáticos está presente no ensino, na pesquisa  e na 

extensão, de forma articulada. Componentes curriculares como os pertencentes aos eixos de 

Práticas Educativas e Estágios Curriculares aliam o desenvolvimento de competências 

pedagógico musicais ao desenvolvimento da criatividade no sentido de propor e desenvolver 

materiais didáticos que possam ser inseridos não só durante o percurso acadêmico, mas 

também em diversos contextos de sua atuação como professor de música. Um exemplo disto é 

a criação de instrumentos musicais a partir de materiais alternativos. Outra ferramenta 

importante é o desenvolvimento de habilidades para a criação de arranjos de caráter 

pedagógico tanto para grupos vocais quanto instrumentais. Neste sentido, os grupos de 

pesquisa e extensão possuem um importante papel no desenvolvimento destas estratégias, 

contribuindo com a produção de conhecimento e com o acervo de materiais didáticos. 

	
	
1.11 Avaliação do Ensino e da Aprendizagem 

 

De acordo com o Regimento Geral da UEFS, alterado pela resolução CONSU 46/2006 

(Anexo 03), a avaliação é compreendida como “uma prática pedagógica processual contínua, 

reflexiva e multidimensional, que alimenta o processo de ensino-aprendizagem, objetivando o 

êxito do trabalho de professores e estudantes na construção e reconstrução permanente dos 

conhecimentos, das habilidades e das competências estabelecidos no Plano de Ensino dos 

componentes curriculares”. O documento ainda aponta para uma compreensão da avaliação 

como processo de diagnóstico contínuo e permanente que visa identificar avanços, recuos e 

estagnações, reforçando acertos e corrigindo falhas. 
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As práticas avaliativas adotadas pelo Curso de Licenciatura em Música da UEFS estão 

em consonância com as determinações do documento supracitado, estando presentes em 

diferentes momentos do processo de ensino e aprendizagem e tendo como objetivo não 

somente a verificação e mensuração do conhecimento construído, mas principalmente a 

intervenção na realidade a partir das informações obtidas. Ao conceber e praticar a avaliação 

a partir destas premissas, acredita-se estar trabalhando para um Curso mais dinâmico e 

adequado ao contexto local e à demanda de formação do aluno, contribuindo para o 

desenvolvimento da autonomia do discente, no que tange à sua inserção social como 

profissional do ensino de música.  

Tendo como base as referidas premissas, os professores do corpo docente possuem 

autonomia para implementar os procedimentos de avaliação que julgarem necessários, de 

acordo com a natureza dos conhecimentos trabalhados nos componentes curriculares e com as 

propostas interdisciplinares realizadas. Assim, diferentes instrumentos de avaliação são 

utilizados, tais como provas práticas das mais diversas naturezas, como performances 

musicais dentro e fora do ambiente da Universidade; trabalhos de arranjos e composições 

registrados em partitura; trabalhos escritos em formatos de artigos, ensaios, projetos de 

pesquisa, ou outros formatos relacionados ao contexto digital da atualidade (postagens em 

blogs e fóruns); produção de conteúdo em áudio e audiovisual, entre outros. É importante 

frisar que os instrumentos de avaliação adotados em cada componente não se resumem àquilo 

que é diretamente relacionado à natureza do conhecimento do componente curricular. Em 

componentes curriculares de prática instrumental, por exemplo, também é utilizada como 

avaliação a produção de textos escritos que estimulem a reflexão sobre a performance e a 

relação da mesma com a formação pedagógica musical; em componentes curriculares de 

cunho mais propenso à reflexão teórica, os procedimentos de avaliação não se resumem a 

trabalhos escritos, pois também costumam ser realizadas produções audiovisuais e 

intervenções práticas. Isto demonstra a preocupação docente com uma formação que supere a 

polarização entre teoria e prática não apenas em discurso, mas em ações pedagógicas efetivas. 

Vale ressaltar também que, até o presente momento, muitos trabalhos oriundos de 

atividades avaliativas de diferentes componentes curriculares foram submetidos e aceitos para 

publicação em eventos nacionais e internacionais da área de Educação Musical (vide detalhes 

em Produção Discente). Além da preocupação com a coerência entre prática avaliativa e 

realidade local, compreende-se também a importância da inserção dos estudantes e do próprio 

Curso no contexto amplo da produção de conhecimento na área, que ocorre também a partir 

dos procedimentos avaliativos. 
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1.12 Integração entre graduação, extensão e pesquisa  

 

O Curso de Licenciatura em Música da UEFS tem buscado promover a inserção dos 

estudantes em contextos educacionais diversos nos quais possam potencializar e colocar em 

prática os conhecimentos adquiridos, incentivando a resolução de questões próprias em 

função de sua atuação no campo da Educação Musical e a proposição de práticas educativas 

inovadoras e contextualizadas. 

Pautado nas diretrizes do PDI, no que diz respeito ao fortalecimento da articulação 

entre o ensino na graduação, a extensão e a pesquisa, com o objetivo de propiciar a realização 

de ações integradas entre estes três pilares, o Curso tem buscado: promover a curricularização 

da extensão; ampliar as oportunidades de qualificação da formação discente; articular, junto 

às Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação e de Extensão, ações, programas e projetos 

inovadores na área de Música; promover projetos e eventos acadêmicos que fortaleçam e 

incentivem a construção de novos conhecimentos e a interlocução com a comunidade; 

submeter propostas de projetos em editais internos e de agências de fomento; estimular a 

produção científica, bem como a difusão e o intercâmbio da produção artística e cultural 

docente e discente. 

 Curso vem buscando incorporar atividades de extensão na horária dos componentes 

curriculares, por meio de ações de extensão realizadas no âmbito da universidade. A 

regulamentação da curricularização da extensão será realizada por meio de um regimento 

próprio que irá compor o Projeto Pedagógico deste Curso, consolidando a extensão como uma 

das estratégias formativas. No âmbito da Universidade, uma minuta referente à 

curricularização da Extensão encontra-se em processo de tramitação. Além da articulação 

com os componentes, estas ações buscam interagir com os projetos de pesquisa vinculados ao 

Curso de Licenciatura em Música da UEFS. 

A curricularização da extensão será proporcionada, principalmente, por meio dos 

componentes curriculares das subáreas de Prática Instrumental e Vocal e Prática Educativa. 

Nestes componentes serão previstas atividades que visem proporcionar à comunidade em 

geral tanto o contato com os conhecimentos produzidos no Curso, como também fornecer 

conhecimentos para serem coletados e analisados por estudantes e professores do curso. A 

exemplo disto, os componentes curriculares Prática de Conjunto I, II, III e IV, Teclado I, II e 

III, Canto Coral I e II, Regência I, II e III  buscam assegurar que os futuros professores 

possam utilizar a metodologia de ensino do instrumento e a regência em sua prática 
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pedagógica, promovendo, periodicamente, oficinas e apresentações musicais na rede pública 

de ensino e em outros espaços.  Do mesmo modo, os componentes Prática Pedagógica 

Musical I, II, III, IV e V prevêem algum tipo de intervenção reflexiva dos estudantes nos 

ambientes de ensino de música com os quais terão contato. Estas intervenções serão todas 

fruto dos processos de construção de conhecimento ocorridos nos próprios componentes 

curriculares.  A distribuição e operacionalização da carga horária destinada à curricularização, 

em consonância com o PNE, será definida em regimento próprio a ser elaborado pelo 

colegiado do curso 

No âmbito da articulação entre pesquisa e extensão, o Curso tem incentivado a 

pesquisa e a produção de conhecimento a partir de atividades pedagógicas musicais 

desenvolvidas no processo de formação, a exemplo do componente curricular Pesquisa 

Musical, no qual se incentiva estudantes à produção de conhecimento a partir de suas práticas 

de ensino musical em contextos diversos; e dos componentes Estágio Curricular III e IV que 

promovem a divulgação da prática de ensino realizada pelos alunos em escola regular, por 

meio de publicações de relatos de experiência docente em Anais de congressos na área de 

Educação Musical e participação em eventos científicos. As atividades do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) também têm contribuído 

significativamente para a produção discente. Além disso, os grupos de pesquisa em conjunto 

com projetos de pesquisa que estão vinculados ao curso contribuem de maneira efetiva para a 

produção de novos conhecimentos. 

A seguir serão detalhados projetos, programas e ações no âmbito da pesquisa e 

extensão propostos e realizados no Curso. 

 

1.11.1 Extensão 

 

Buscando cumprir as diretrizes para as ações de extensão, o Curso vem consolidando 

Ações Extensionistas Institucionalizadas na UEFS com o apoio da Pró-reitoria de Extensão 

(PROEX) e outros órgão internos. São desenvolvidas atividades pedagógicas em interação 

com a comunidade local através dos projetos e programas de extensão institucionalizados 

ligados ao Curso, do subprojeto Musicando a Escola do PIBID, além de outras atividades, 

criando oportunidades de uma reflexão crítica sobre os conhecimentos construídos na 

universidade. 

 

Subprojeto Musicando a Escola - PIBID 
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O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é uma iniciativa 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para o 

aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica por meio 

da articulação entre universidade e escolas da rede pública de ensino. O seu viés é a formação 

inicial e continuada (estudantes da licenciatura e professores que atuam nas escolas públicas), 

através de um trabalho colaborativo que visa o desenvolvimento de saberes docentes por meio 

da prática, amparado pela oferta de bolsas para professores da universidade, professores da 

educação básica e estudantes do curso de licenciatura. 

No Curso de Licenciatura em Música da UEFS, o PIBID vem sendo desenvolvido 

através do Subprojeto Musicando a Escola, desde 2012. Neste período, proporcionou aos 

licenciandos participantes um contato inicial com as possibilidades do ensino de música no 

contexto escolar ao experimentar o desenvolvimento de atividades curriculares e 

extracurriculares, além de ter possibilitado maior compreensão das teorias e discussões 

desenvolvidas na universidade. Todas as atividades didático-pedagógicas foram orientadas 

por alguns professores efetivos do Curso de Licenciatura em Música, os coordenadores de 

área, e por professor da escola que supervisionou todas as ações do bolsista. 

● Docentes responsáveis: Mônica Cajazeira Santana Vasconcelos, Bruno 

Westermann, Cláudia Elisiane Ferreira dos Santos  e Simone Marques 

Braga; 

●  Estudantes do Curso envolvidos: 32 bolsas que contemplaram a 

participação de mais de 60 estudantes durante o período de existência do 

subprojeto; 

● Professores da Educação Básica participantes: 05 professores supervisores 

● Escolas envolvidas: 04 escolas da rede pública estadual e 01 escola da rede 

pública municipal. 

    A partir do edital lançado em 2018, pretende-se dar continuidade ao PIBID junto ao curso. 

 

Programa de Extensão Sons da UEFS 

 

O objetivo do programa é formar corais envolvendo comunidade interna (docentes, 

funcionários e discentes da UEFS) e comunidade externa. As atividades corais contribuirão 

para a melhoria do clima organizacional da Universidade, bem como a promoção da 

instituição em atividades externas. As atividades ocorrem por meio de ensaios semanais com 
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a execução de repertório amplo e variado, visando as diversas demandas de apresentações dos 

grupos e encontros de preparação vocal. O programa envolve a realização de diversas 

oficinas, a saber: Teoria e Percepção Musical, Higiene Vocal e Fisiologia da Voz, O Canto 

em Grupo e a Performance, e Apreciação Musical. 

●      Docente responsável: Rosa Eugênia Vilas Boas; 

●      Resolução CONSEPE 069/2014 (Anexo 04). 

 

Programa de Extensão Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais 

 

O projeto visa desenvolver atividades de ensino e execução musical em grupo 

envolvendo instrumentos de cordas friccionadas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo), 

sopros (flauta transversal, clarinete, trombone, trompete, saxofone, entre outros) e cordas 

pinçadas (violão) proporcionando o contato com a pedagogia de instrumentos musicais e a 

dinâmica da formação e atuação em grupos musicais, como orquestras e grupos de câmara. 

Prevê a realização de ensaios e aulas semanais, nos quais são estudados aspectos técnicos da 

execução dos instrumentos e da metodologia de ensino coletivo de instrumentos musicais e 

apresentações em público. O Programa é aberto à  comunidade em geral e tem interação direta 

com componentes curriculares do curso. 

●   Docente responsável: Tais Dantas. 

●  Ato de aprovação: Resolução CONSEPE 05/2016 (Anexo 05) 

 

Projeto Grupo de Dança-Teatro da UEFS 

 

O projeto  visa inserir a UEFS na rede de centros que fomentam a prática artística. 

Através de diversas intervenções artísticas como performances, espetáculos, happenings, 

saraus, etc., o Grupo de Dança-Teatro da UEFS se constitui como um constante incentivo 

para o desenvolvimento de talentos dos membros da comunidade universitária e também 

extra-universitária. A prática artística, ideada como uma série de impactos efetivados dentro 

do campus da UEFS e também fora dele, mantém constante diálogo com às atividades de 

ensino e pesquisa vinculadas ao curso. 

Atualmente o projeto desenvolve 3 ações, quais sejam: 

1) Piano a 4 Artes - série de apresentações de repertório pianístico a 4 mãos em diálogo 

com os diversos cursos promovidos no Centro Universitário de Cultura e Arte 

(CUCA), a exemplo das Oficinas de Teatro, Dança, Artes Visuais, Museu Regional de 
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Arte, entre outros. O objetivo é integrar a música com diferentes artes, além de 

possibilitar e fomentar espaço para a performance pianística para a comunidade local, 

professores e estudantes do curso de Licenciatura da UEFS. Grande parte das 

performances ocorrem no CUCA; 

2) JAM na UEFS - tem o propósito de desenvolver ações artístico-musicais com a 

participação das comunidades externa e acadêmica (estudantes, professores e 

funcionários), em diferentes espaços do campus universitário. Busca também 

favorecer espaço para o desenvolvimento de habilidades musicais discentes por meio 

da execução, criação e improvisação; 

3) Palestras Ilustradas de Pedagogias no Ensino de Instrumentos Musicais: em parcerias 

com o Projeto Sons e Teclas, a terceira ação complementa as anteriores, por acreditar 

que o ensino de instrumentos musicais possa ampliar as possibilidades performáticas 

locais. Assim, com a participação de professores do curso, outros programas e projetos 

de extensão vinculados ao curso e demais profissionais da área como ministrantes das 

palestras, a série possibilita a formação continuada de professores de instrumentos 

musicais. 

●      Docente responsável: Simone Marques Braga 

●      Resolução CONSEPE 075/2012 (Anexo 06). 

 

 Projeto de Extensão Sons e Teclas na UEFS - Projeto de Ensino e Formação 

para o ensino de Teclado em Grupo  

 

O projeto  visa desenvolver atividades voltadas para a musicalização de crianças, 

adolescentes e adultos através do ensino e execução musical em grupo envolvendo 

instrumentos de teclas. Tais atividades serão desenvolvidas em duas perspectivas: 1ª) ensino 

coletivo de instrumentos de teclas para crianças e adultos com e sem conhecimento musical 

prévio, pertencentes à comunidade; 2ª) formação continuada de professores para esta 

modalidade de ensino, difundindo o uso do teclado como instrumento musicalizador para 

professores ou futuros professores de música,  promovendo a cooperação e socialização entre 

os participantes do projeto e expondo os resultados em seminários e apresentações em 

público. Público-alvo: professores de instrumentos de teclas da comunidade local e estudantes 

do curso de Licenciatura em Música da UEFS.  

Para as atividades de ensino, prevê a realização de aulas semanais, nas quais são 

desenvolvidos aspectos técnicos da execução dos instrumentos e habilidades funcionais ao 



	

	

119	

teclado (leitura, improvisação e acompanhamento harmônico), formação de orquestra de 

teclados infanto juvenil e adulta, executando arranjos próprios e/ou adaptados para esta 

formação e a promoção de ensaios e apresentações em público, a fim de socializar os 

resultados. 

● Docente responsável: Cláudia Elisiane Ferreira dos Santos 

● Resolução CONSEPE 60/2017 (Anexo 07) 

 

1.11.2 Pesquisa 

 

No que diz respeito às atividades de pesquisa o Projeto Pedagógico do Curso de 

Licenciatura em Música da UEFS a concebe a partir de duas perspectivas: 1) as pesquisas 

vinculadas às disciplinas do curso (Pesquisa Musical I, Pesquisa Musical II e Pesquisa 

Musical III), que resultam nos Trabalhos de  Conclusão do Curso (TCC); 2) as pesquisas 

vinculadas a iniciação científica, com o apoio dos projetos e grupos de pesquisa vinculados e 

compostos por alguns docentes e discentes do curso.  

Ambas as perspectivas  se dirigem para a importância da atividade da pesquisa em 

prol às atividades de ensino. É importante aos licenciandos compreenderem às contribuições 

do processo de se pesquisar para a atuação docente em diversos campos educacionais, seja a 

partir da verificação do material didático, ou de métodos e metodologias a serem adotados.  

Acerca das pesquisas desenvolvidas junto às disciplinas, que irão fomentar a produção 

de TCC, estimula-se a variação nos objetos a serem investigados, podendo estes serem 

gerados a partir de ações vinculadas ao curso desde atividades de extensão, estágio ou 

monitoria, as atividades desenvolvidas em diversos contextos educacionais aos quais os 

licenciandos tenham acesso. Essas possibilidades de diálogo, assim como a forma de registro 

em TCC, são sinalizadas na Resolução CONSEPE 051/2018 (Anexo 08). 

Essas possibilidades ampliam os objetos a serem investigados, além de incentivar à 

iniciação à pesquisa artística, científica e tecnológica. Sobre as pesquisas articuladas com as 

bolsas de iniciação científica (IC), o Curso tem encontrado apoio junto à Pro-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação. Atualmente, uma parcela significativa do corpo docente está 

envolvida com projetos de pesquisa nos quais se busca envolver os discentes do curso. 

No quadro a seguir, listamos os projetos de pesquisa dos quais fazem parte professores 

do Curso de Licenciatura em Música (que geram às bolsas IC) por meio de docentes 

responsáveis pelos projetos pesquisas ou que participam de projetos vinculados a outros 

cursos. 
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Quadro 04 – Projetos de pesquisa ligados ao Curso de Licenciatura em Música institucionalizados na 

UEFS. 

Título do Projeto – 
Resolução 
CONSEPE 

Docente 
Responsável 

Docentes do Curso 
envolvidos 

Discentes 
envolvidos 

Grupo de Pesquisa 

Educação Musical 

e Motivação: 

contextos, 

processos 

motivacionais e 

perspectivas – 

CONSEPE 

037/2015. 

(finalizado) 

Tais Dantas da 

Silva 

Bruno 

Westermann. 

Luiz Carlos 

Cerqueira, Amós 

Weslley 

Gonçalves 

Oliveira, Nilson 

Santos. 

Estudos 

Contemporâneos em 

Música 
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Música na Escola: 

investigando 

práticas musicais - 

CONSEPE 

032/2015. 

Simone Marques 

Braga 

Bruno Westermann 

Aaron Roberto de 

Mello Lopes 

Cláudia Elisiane 

dos Santos 

Josinaldo Gomes 

Rosa Eugênia 

Vilas Boas  

 

Andeson 

Cleomar,  

Lucas Barbosa,  

Eliabe Oliveira, 

Patricia Camara, 

Raisa Cerqueira, 

Robson Cardoso 

Estudos 

Contemporâneos em 

Música 

Sonoridades 

Coletivas: estudo e 

construção de 

propostas 

pedagógicas para o 

ensino 

coletivo de 

instrumentos 

musicais -  

CONSEPE 

047/2017 

Tais Dantas Fabrício Dalla 

Vecchia (UFRB) 

Girleide Santos Sonoridades 

Circuitos de 

consumo e 

produção cultural: 

investigando as 

dimensões sociais e 

formativas das 

práticas estéticas, 

éticas e políticas 

dos jovens em 

Feira de Santana-

BA - CONSEPE 

151/2012 

 

Elenise Pires de 

Andrade (DEDU) 

Luciano André da 

Silva Almeida e 

Eduardo Luedy 

Artur Araújo 

Silva 

TRACE (DEDU) 

 

 

O grupo de pesquisa Estudos Contemporâneos em Músicaé uma iniciativa de 

professores do Curso e foi criado com o objetivo de desenvolver estudos e pesquisas sobre os 

processos de ensino e aprendizagem em música na formação inicial e continuada de 
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professores de música. As linhas de pesquisa se distribuem em: Música e Cognição; 

Formação de professores de música; Práticas Musicais Escolares; e Performance e Educação 

musical. 

●   Líderes: Simone Marques Braga e Tais Dantas da Silva; 

●  Docentes envolvidos: Bruno Westermann, Aaron Roberto de Mello Lopes, 

Mônica Cajazeira Santana Vasconcelos, Rosa Eugênia Vilas Boas Moreira 

de Santana, Cláudia Elisiane Ferreira dos Santos; 

●  Discentes envolvidos: Amós Weslley Gonçalves Oliveira, Lucas Barbosa 

Silva, Andeson Cleomar dos Santos, Luiz Carlos Cerqueira da Silva, Raisa 

Cruz Cerqueira e Robson da Silva Cardoso. 

 

Pesquisa: Educação Musical e Motivação: contextos, processos motivacionais e 

perspectivas (Anexo 09). 

 

O projeto de pesquisa visa desenvolver um estudo sobre a motivação para a 

aprendizagem nos contextos da formação inicial de professores de música e das aulas de 

música na educação básica. O principal propósito deste estudo é promover o estudo das 

orientações motivacionais dos estudantes, propondo estratégias motivacionais para o ensino e 

aprendizagem de música a partir dos achados da pesquisa. A primeira etapa da pesquisa será 

desenvolvida junto aos estudantes do curso de licenciatura em música da UEFS e na segunda 

etapa com estudantes da educação básica, do ensino fundamental e médio. Será formado um 

grupo de trabalho envolvendo professores do curso com o objetivo de discutir e propor 

estratégias motivacionais a serem aplicadas em sala de aula, a partir dos achados da pesquisa. 

Como contrapartida social, e buscando promover a ações de extensão em diálogo com a 

pesquisa, este projeto prevê a realização de oficinas de música com a aplicação de estratégias 

motivacionais propostas a partir dos achados da pesquisa com o acompanhamento de 

professores e alunos do curso. A pesquisa foi finalizada em outubro de 2017. 

 

 

Pesquisa: Música na Escola: investigando práticas musicais (Anexo 10). 

 

O projeto tem por objetivo mapear e analisar práticas pedagógico-musicais 

curriculares realizadas na rede pública em duas cidades brasileiras: Feira de Santana (BA) e 

Sobral (CE). Desenvolvido em caráter multicêntrico, envolve dois centros de pesquisa: 1) 
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Universidade Estadual de Feira de Santana; 2) Universidade Federal do Ceará (campus 

Sobral). O processo metodológico adotado é centrado em uma investigação de caráter 

qualiquantitativo, através da aplicação de instrumentos de coleta de dados aos quais buscarão 

mapear o ensino de música escolar, bem como realizar uma análise aprofundada da presença 

da música como conteúdo no componente curricular Arte, desenvolvida através de atividades 

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), vinculadas aos cursos 

de Licenciatura em Música da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), campus de Sobral. Como resultado, espera-se 

contribuir para o fomento da implementação do ensino de música escolar nas cidades 

envolvidas, além de contribuir para o desenvolvimento de práticas pedagógicas musicais e da 

profissionalização musical dirigida ao contexto escolar. Acredita-se que a iniciativa provocará 

reação positiva nas comunidades envolvidas, ao contribuir com a conscientização local da 

importância do ensino de música ser inserido na matriz curricular escolar, ao possibilitar 

impactos na valorização da música como área de conhecimento no âmbito escolar e, 

consequentemente, no fomento de políticas públicas educacionais locais. 

 

Pesquisa: Circuitos de consumo e produção cultural: investigando as dimensões 

sociais e formativas das práticas estéticas, éticas e políticas dos jovens em Feira de Santana-

BA (Anexo 11) 

 

O projeto busca compreender as formas de expressão, de participação e de 

pertencimento social dos jovens de Feira de Santana que acontecem em diferentes circuitos de 

produção, consumo e difusão culturais. Estes circuitos são compreendidos como importantes 

formas de sociabilidade, cujas dimensões formativas em seus aspectos estéticos, éticos e 

políticos são pouco conhecidos e estudados. Apesar de ser o segundo maior município baiano, 

a cidade possui uma limitada oferta de equipamentos culturais, ligados à música, ao teatro, ao 

cinema e às artes, de forma geral. A literatura sobre culturas juvenis aponta para a existência 

de uma significativa rede de iniciativas culturais gestada e protagonizada por jovens, mas que 

é relativamente invisibilizada pelos meios de comunicação de massa e pelas próprias 

instituições educacionais. A metodologia escolhida é de inspiração etnográfica, incluindo as 

emergentes técnicas de pesquisa no ciberespaço. Pretende-se identificar seus trajetos e 

circuitos, descrevendo os territórios da cidade, como cenários que se descortinam e se 

ressignificam no compartilhamento de significados e práticas, ao deixarem-se ver e se 

reconhecerem através do olhar do outro. O contexto escolhido inclui os diversos espaços e 
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circuitos de produção e consumo culturais (religiosos e laicos, formais e não-formais, 

presenciais e virtuais) tendo como sujeitos da pesquisa jovens ligados a grupos culturais, nas 

suas diferenças etárias, socioeconômicas, culturais, étnicas, raciais, de gênero, sexualidade e 

escolaridade, que tecem a trama do cotidiano através de suas práticas coletivas. As etapas de 

pesquisa incluirão observação participante em espaços públicos e privados, entrevistas em 

profundidade e grupos de discussão com coletivos juvenis. 

 

Pesquisa: Sonoridades Coletivas: estudo e construção de propostas pedagógicas para 

o ensino coletivo de instrumentos musicais (Anexo 12). 

 

Este projeto de pesquisa visa desenvolver o estudo e a proposição de materiais 

pedagógico-musicais voltados para o ensino e aprendizagem de instrumentos musicais a partir 

do ensino coletivo. O estudo será pautado em aspectos pedagógicos para o ensino de 

habilidades na execução instrumental e formação de repertório didático pedagógico de 

instrumentos de cordas friccionadas e de sopro. O projeto, inserido no curso de Licenciatura 

em Música da UEFS e em parceria com a UFRB, contribuirá de forma direta para a formação 

de professores de música, na medida em que proporcionará um espaço para estudo e 

discussão sobre a pedagogia de instrumentos musicais e a construção de materiais didáticos 

para os estudantes. Para o desenvolvimento do projeto será realizado, inicialmente, um 

levantamento bibliográfico sobre métodos para o ensino coletivo e individual de instrumentos 

musicais, bem como o levantamento de repertório com potencial de adaptação para grupos 

musicais diversos, com foco na música brasileira. A partir do estudo destes materiais e da 

proposição de uma metodologia daremos início à sistematização de propostas didáticas para o 

ensino coletivo. A proposta será fundamentada na execução musical instrumental onde os 

aspectos teóricos serão abordados paralelamente, na medida em que haja uma necessidade de 

sua utilização durante a aprendizagem. Os aspectos concernentes ao desenvolvimento das 

habilidades musicais serão trabalhados a partir da adaptação do repertório por meio de 

arranjos, possibilitando a execução instrumental e a construção de repertório desde o início 

dos estudos. A pesquisa poderá beneficiar projetos, projetos e grupos instrumentais existentes 

no recôncavo baiano, Feira de Santana e região, além de contribuir para ampliar a produção 

bibliográfica na área. O ensino coletivo tem proporcionado o acesso de um grande número de 

pessoas à aprendizagem musical, espera-se que esta pesquisa contribua de maneira efetiva, 

ampliando as possibilidades de sua utilização em diversos contextos educacionais. 
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1.12 Concepção e desenvolvimento das atividades de estágio curricular supervisionado 

 

Os estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios na Universidade Estadual de 

Feira de Santana são regidos pela Resolução CONSEPE 083/2013 (Anexo 13), sendo os 

Estágios Curriculares Obrigatórios nos cursos de Licenciatura normatizados até o presente 

momento7 na Resolução CONSEPE 149/2009 (Anexo 14). O primeiro Projeto Pedagógico do 

Curso de Licenciatura em Música prevê um conjunto de quatro componentes curriculares 

voltados para Estágio Curricular Supervisionado, que contemplam carga horária de 400 horas. 

Estes componentes, previstos para serem realizadas entre o 5º e o 8º semestres do curso, tem 

como principais objetivos "proporcionar ao estagiário experiências docentes no campo de 

estágio" e "viabilizar a construção, assimilação e integração dos conhecimentos teórico-

práticos, abordados em outros componentes curriculares do curso por meio da atuação e 

vivência profissional, e interações com o ambiente de trabalho". Desta forma, o Estágio é 

visto como atividade teórica instrumentalizadora da prática, que envolve conhecimento, 

fundamentação, diálogo e intervenção na realidade, reflexão e criação de novos conceitos".  

 

1.13 Concepção e desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é componente da formação do futuro 

licenciado em música da UEFS e está em acordo com o disposto no inciso III do artigo 3˚ das 

Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores, que reitera a importância da 

“pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que ensinar requer, 

tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de 

construção do conhecimento”. O TCC tem como objetivo posicionar os estudantes na 

dinâmica da produção científica em Educação Musical, oportunizando uma experiência de 

investigação e produção de conhecimento relacionada à sua formação e futuro campo de 

atuação.  

O  regulamento de TCC do Curso de Licenciatura em Música (Resolução CONSEPE 

051/2018 - Anexo 08), em seu segundo artigo, estabelece que "O Trabalho de Conclusão de 

Curso tem o objetivo de possibilitar ao licenciando a capacidade de produzir conhecimento 

pedagógico, tornando sua prática no ensino de música objeto de estudo e pesquisa, 
																																																								
7	No	momento	da	elaboração	deste	Projeto,	a	Coordenação	de	Estágio	das	Licenciaturas	da	UEFS	vem	
discutindo	uma	nova	minuta	que	irá	reger	os	estágios	obrigatórios	e	não	obrigatórios	nos	cursos	de	
Licenciatura	da	Universidade.	
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favorecendo o seu desempenho profissional docente e contribuindo para a discussão na área 

em que atua". Desta maneira, por estabelecer que o trabalho a ser desenvolvido deve tratar de 

processos de ensino e aprendizagem de música, justifica-se a inclusão de todos os 

componentes de pesquisa dentro do eixo de Dimensão Pedagógica. 

Neste curso, o TCC é desenvolvido através dos componentes Metodologia da Pesquisa 

em Música, Pesquisa Musical I, Pesquisa Musical II e Pesquisa Musical III. O 

desenvolvimento e sistematização do TCC, independente do formato de seu produto final,  é a 

oportunidade que o estudante tem de articular os saberes e as experiências pessoais com os 

conhecimentos assimilados ao longo de sua formação, possibilitando ao futuro licenciado 

contribuir, na condição de autor, para o aprofundamento teórico ou prático de temas e 

discussões que atravessaram ou atravessam a sua formação. 

A pesquisa a ser desenvolvida é acompanhada por um professor orientador 

(preferencialmente por um docente cuja atuação inscreva-se no domínio de saber do trabalho 

a ser orientado), deverá versar sobre temas correlatos à formação do futuro licenciado e trazer 

contribuições ao tema trabalhado, ainda que seja um pequeno aporte de conhecimento. 

É preciso ainda observar que para os casos de pesquisas envolvendo seres humanos, 

quando são exigidos procedimentos normativos específicos (conforme dita a Resolução 

466/12, do Conselho Nacional de Saúde, no uso de suas competências regimentais 

estabelecidas pela Lei 8.8080 de 19/09/1990 e 8.142 de 28/12/1990 - Anexo 15), a UEFS 

atende rigorosamente ao normativo legal que trata dessa questão. A portaria 942/2001 da 

Reitoria, em 07 de novembro de 2001, criou o comitê de Ética em Pesquisa (CEP) desta 

universidade. Este comitê, desde 17 de novembro de 2004, é cadastrado no Sistema Nacional 

de Informação sobre Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (SISNEP), o que torna 

obrigatório o cadastro dos pesquisadores responsáveis por projetos de tal natureza desde essa 

data, quando tais pesquisadores, para o desenvolvimento de suas pesquisas, devem preencher 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que será apresentado para os 

sujeitos envolvidos na pesquisa. 
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2. GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO  

 

2.1 Composição e funcionamento do Colegiado do Curso 

 

O Colegiado do Curso de Licenciatura em Música foi instituído pela Portaria 

1096/2012 (Anexo 16), na qual foram definidos os seus membros, coordenador e vice pró-

tempore, representantes dos discentes e de servidores técnicos. Até a criação do presente 

Projeto Pedagógico, em virtude do pequeno número de professores que formavam o corpo 

docente, bem como a quantidade mínima de funcionários, optou-se por considerar seus 

membros todos professores cujo ingresso, por seleção ou por concurso, foi feito 

especificamente para áreas de estudo do curso de Licenciatura em Música. No momento da 

elaboração deste Projeto Pedagógico tramita na UEFS um processo referente ao regimento da 

constituição do Colegiado de Música, aprovado em reunião de colegiado (Anexo 17). 

Segundo o referido documento, este Colegiado passa a ter a seguinte constituição:  

 

 

 

 

● Coordenador (a) e Vice-coordenador (a), integrantes da representação docente 

● Representação docente 

● Representação dos servidores técnicos 

● Representação discente 

 

A representação docente será composta por docentes da Universidade Estadual de 

Feira de Santana em efetivo exercício. Esta representação será composta por seis professores 

de Música, um professor do Departamento de Letras e Artes que não seja daÁrea de Música, 

e um do Departamento de Educação. As representações docentes dos professores de Música 

estão relacionadas aos eixos formadores da matriz curricular deste curso, e devem ser assim 

distribuídas:  

 

● dois representante do eixo Prática Instrumental e Vocal, sendo um professor de 

componentes de Prática Instrumental e um de Prática Vocal ou Regência 

● um representante do eixo Música, Cultura e História 

● um representante do eixo Teoria, Percepção e Estruturação Musical 
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● um representante do eixo Prática Educativa 

● um representante do eixo EstágiosCurriculares 

 

Nos casos dos professores do Departamento de Letras e Artes e do Departamento de 

Educação, cabe aos Departamentos a indicação dos professores que ocuparão as devidas 

cadeiras. Além dos professores, também possuem cadeira no Colegiado de Música dois 

representantes do corpo discente, eleitos pelos estudantes como presidente e vice-presidente 

do Diretório Acadêmico de Licenciatura em Música, e um representante dos funcionários 

vinculados ao Curso de Licenciatura em Música.  

A coordenação e vice-coordenação  do Colegiado são encargos de docentes efetivos 

do curso de Licenciatura em Música, preferencialmente com título de doutor e com regime de 

trabalho de Dedicação Exclusiva, eleitos pelo voto dos professores que ministram 

componentes do Curso de Licenciatura em Música, estudantes do Curso de Licenciatura em 

Música e técnicos do Colegiado de Licenciatura em Música. O mandato da coordenação tem 

duração de dois anos. 

As competências da Coordenação do Colegiado são: participação nos fóruns de gestão 

(Câmara de Graduação e CONSEPE); emissão de pareceres para Câmara de Graduação e 

CONSEPE; convocação periódica de reuniões de Colegiado; proposição, acompanhamento  e 

definição dos horários do curso de Licenciatura em Música; articulação com as 

áreas/departamentos que fornecem o corpo docente para o Curso; acompanhamento 

pedagógico do curso; acompanhamento das demandas administrativas do Colegiado 

(solicitação de material, atendimento de demandas de outras áreas); encaminhamento de 

demandas dos alunos; e gestão das pessoas do Colegiado (servidor e estagiário). 

 

2.2 Articulação com Outros Colegiados e com a Gestão Institucional 

 

O Curso de Licenciatura em Música, como os demais cursos de graduação da UEFS, é 

vinculado à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). O coordenador do curso participa, 

mensalmente, da reunião da Câmara de Graduação, com todos os coordenadores de cursos de 

graduação e o pró-reitor da graduação. Participa, também, mensalmente, das reuniões do 

CONSEPE, junto aos outros membros deste Conselho: coordenadores de cursos de 

graduação, diretores dos departamentos, pró-reitores de graduação, pós-graduação e extensão, 

representantes discentes e docentes, além do reitor e vice-reitora da Universidade. Umas das 

formas de articulação com outros cursos têm sido a parceria desenvolvida entre componentes 
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curriculares de outras áreas, envolvendo performance musical, além da diálogo com outras 

áreas a partir de pesquisas e ações de extensão. 

 

2.3 Composição e funcionamento do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

Compete-nos esclarecer que as Universidades Estaduais estão submetidas a Avaliação 

do Conselho Estadual de Educação, não fazendo parte do SINAES e consequentemente não 

submisso às determinações do CONAES, ainda que seja saudável pautarmos em nossos 

debates e vislumbrarmos em nossas determinações os parâmetros estabelecidos por estes 

Conselhos. 

Retomando o disposto no parecer CONAES nº 04 de 17/06/2010: 

 

É importante ainda observar que, dentro da tradição bastante 

burocratizante das instituições de ensino no Brasil, recomendar-se ou, 

mais ainda, exigir-se a existência de um NDE, tenderia a induzir a 

definição deste como um órgão deliberativo, o que pode significar a 

perda da eficácia de suas funções. O NDE deve ser considerado não 

como exigência ou requisito legal, mas como elemento diferenciador 

da qualidade do curso, no que diz respeito à interseção entre as 

dimensões do corpo docente e Projeto Pedagógico do Curso. 

 

Podemos então afirmar a não obrigatoriedade do NDE, mesmo para Instituições 

submetidas ao SINAES. Em tempo, o Colegiado do Curso e as Comissões estabelecidas por 

este e, principalmente a CPAC de cada Curso, estabelecidas nas Resoluções da UEFS, 

abarcam as atribuições do NDE.  

Nesse sentido, reforçamos que podemos considerar que o NDE está contemplado na 

estrutura atual dos cursos de Graduação da UEFS, ao sombrear as atribuições do Colegiado, 

Comissões e CPAC (estes, em atividade efetiva). 

 

2.4 Comissão Permanente de Avaliação 

 

 A Comissão Permanente de Avaliação do Curso de Licenciatura em Música (CPA-

Música) foi instituída no ano de 2014. Até o presente momento, a CPA desenvolveu e aplicou 

dois instrumentos avaliativos – ambos no formato de questionário – que visavam obter 
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informações  referentes ao Curso vindas dos corpos discente e docente.A coleta de dados foi 

realizada duas vezes até o momento, nos anos de 2016 e 2018, e são as principais ações 

realizadas por esta comissão até então. As informações coletadas por meio destes 

questionários, além de outros atividades como reuniões com o corpo discente do curso, estão 

na base da reforma curricular e da criação deste Projeto Pedagógico. A comissão é, 

atualmente, formada por cinco professores, sendo presidida pela professora Taís Dantas da 

Silva. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

	
Abaixo, é apresentado um quadro dos professores do curso, com Titulação, Regime de 

Trabalho, Cargo, Componentes Ministrados° e Departamento de Origem. Vale ressaltar que 

esta lista inclui todos os professores que ministram disciplina no curso de Música, o que 

também inclui professores do Departamentos de Letras e Artes e Departamento de Educação. 

Os professores específicos dos componentes do curso de Música estão devidamente 

identificados. Do total de professores que ministram disciplinas neste Curso (38), 20 (vinte) 

possuem o título de doutor,  13 (doze) possuem mestrado e 5 (cinco) são especialistas. O 

corpo docente para os componentes do curso de Música conta atualmente com 15 docentes 

com formação em Música, sendo 13 (dez) efetivos e 02 (quatro) substitutos. Um professor 

tem pós-doutorado, 7 (sete) são doutores, 6 (cinco) professores têm mestrado (destes, três 

estão em processo de doutoramento) e uma professora é especialista. 
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Quadro 05– Caracterização dos professores por titulação, regime de trabalho, classe, componentes ministrados, área de formação básica e 
departamento de origem. 
 

Professor Titulação RT Classe Componentes Ministrados ** Área de Formação Básica Lotação 

Aaron Roberto de Mello 
Lopes* Doutor 40h Auxiliar 

História e Diver. da Música Brasileira 
Arranjo, Comp. e Criação Musical 

Mitologia e Práticas Musicais dos Indígenas brasileiros 
Tópicos Esp. – Música e Cultura Baiana 

Bacharelado em Composição DLA 

Ana Verena Freitas Paim Doutora DE Adjunta Didática Licenciatura em Pedagogia DEDU 

André Luiz B. Nascimento Doutor DE Adjunto Introdução a Educação Bacharelado e Licenciatura em 
Ciências Sociais DEDU 

Ângela Cristina S. de Santana Doutora DE Adjunta Filosofia da Educação Graduação em Serviço Social e 
em Pedagogia DEDU 

Antônia Almeida Silva Doutora DE Titular Política e Gestão Licenciatura em Pedagogia DEDU 

Antônio Wilson Silva de Souza Doutor DE Assistente História Geral da Arte Licenciatura em Ed. Artística; 
Graduação em Filosofia DLA 

Bruno Westermann* Doutor DE Adjunto 

Estágio Supervisionado 
Educação Musical 

Prática de Conjunto 
Audiovisual aplicado à Educação Musical 

Tecnologia da Informação aplicada à Educação Musical 

Licenciatura em Música DLA 

Cláudia Elisiane F. dos Santos* Doutora 40h Auxiliar 

Regência 
Canto Coletivo 

Canto Coral 
Técnica Vocal 
Canto Popular 

Bacharelado em Música 
(Regência) DLA 
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Cledson José Ponce Moraes Mestre DE Assistente História Geral da Arte Licenciatura em História DLA 

Daniela Betânia dos S. Ferreira Espcialista 20h Auxiliar Libras Graduação em Letras 
Vernáculas DLA 

Doraneide Tosta de Santana 
Limeira* Mestre 40h Auxiliar 

Teoria e Percepção Musical 
Educação Musical 

Estágio Supervisionado 
Apreciação Musical 

Licenciatura em Música DLA 

Eduardo F. Luedy Marques* Doutor DE Adjunto Educação Musical Licenciatura em Música DEDU 

Fábio Dantas de Souza Silva Doutor DE Assistente Política e Gestão Licenciatura em Pedagogia DEDU 

Gemicrê do N. Silva Mestre 40h Assistente História da Arte Brasileira  DLA 

Gustavo Leão de Mello 
Carneiro 

Especialist
a 40h Auxiliar Libras Graduação em Letras em 

LIBRAS DLA 

Jacqueline Nunes A. Brito Doutora DE Assistente Política e Gestão Licenciatura em Pedagogia DEDU 

Josinaldo Gomes Batista* Mestre 40h Substituto 

Teoria e Percepção Musical 
Estágio Supervisionado 

Apreciação Musical 
Teclado 

Bacharelado em Música 
(Composição e Regência) DLA 

Juciara Mendes Paixão Melo Mestre DE Assistente Psicologia da Educação Licenciatura em Pedagogia DEDU 

Luan Sodré de Souza* Mestre 40h Auxiliar Estágios Supervisionado em Música 
Educação Musical Licenciatura em Música DLA 

Luciano André da Silva 
Almeida* Doutor DE Adjunto 

História da Música 
História e Diver. da Música Brasileira 

Recursos Eletrônicos para Pesquisa em Música 
Elem. de Etnomusicologia 

Apreciação Musical 

Bacharelado em Música 
(Composição e Regência) DLA 

Marcia Suely Oliveira Araújo Mestre 40h Substituta Didática Licenciatura em Pedagogia DEDU 
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Marcianna Costa Sousa* Especialist
a 40h Substituta Teclado 

Educação Musical Licenciatura em Música DLA 

Maria José Oliveira Duboc Doutora DE Assistente Educação Especial 
 Licenciatura em Pedagogia DEDU 

Maria Elisa P. de O. Medeiros Doutora DE Adjunto Psicologia da Educação Licenciatura em Pedagogia DEDU 

Marcílio de C. Vasconcelos Especialist
a DE Auxiliar Libras Licenciatura em Matemática e 

em LIBRAS DLA 

Miguel Almir Lima de Araújo Doutor DE Titular Filosofia da Educação Graduação em Filosofia DEDU 

Mônica Cajazeira S. 
Vasconcelos* Mestre 40h Auxiliar Afastamento para Doutorado Graduação em Música (Piano) DLA 

Patrícia Navarro de Almeida 
Couto Mestre 40h Substituta Introdução à Antropologia Graduação em Ciências Sociais DCHF 

Pedro Antônio de Oliveira 
Carneiro* Doutor DE Titular 

Metodologia da Pesquisa 
Estética e Estética Musical 

Harmonia 
Estruturação Musical 

Graduação em Música 
(Composição e Regência) DLA 

Poliana Marina Mascarenhas Doutora 40h Substituta Didática Licenciatura em Pedagogia DEDU 

Rosa Eugênia Vilas Boas M. de 
Santana* Mestre 40h Assistente 

Regência 
Canto Coral 

Coral Universitário 

Graduação em Música 
(Composição e Regência) DLA 

Rosane Santos Gueudeville Mestre 40h Substituta Política e Gestão Graduação em Pedagogia DEDU 

Sandra Nivia Soares Doutora DE Assistente Relações étnico-raciais Licenciatura em Pedagogia DEDU 

Simone Marques Braga* Doutora DE Adjunta 

Pedagogia do Instrumento 
Teclado 
Regência 

Canto Coral 
Tópicos Especiais 

Licenciatura e Bacharelado em 
Música (Piano) DLA 
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Suely dos Santos Souza Mestre 40h Substituta Política e Gestão 
Relações étnico-raciais Graduação em Pedagogia DEDU 

Sineide C. Estrela Especialist
a 40h Substituta Política e Gestão Graduação em Pedagogia DEDU 

Taís Dantas da Silva* Doutora DE Adjunta 
Prática de Conjunto 

Tópicos Especiais – Prática de Orquestra 
Educação Musical 

Bacharelado em Música 
(Violoncelo) DLA 

Vinícius Borges Amaro Mestre 40h Auxiliar 
Estruturação Musical 

Teoria e Percepção Musical 
Arranjo e Composição 

Bacharelado em Música 
(Composição e Regência) DLA 

 

° Os componentes são ministrados alternadamente de acordo com a oferta semestral. Todos os professores também ministram o componente 
Pesquisa Musical I, II e III 
*Professores da Área de Música. 

**Distribuição de componentes curriculares por professor (somente aqueles da Área de Música) 
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No quadro a seguir, apresentamos o perfil acadêmico de cada um dos professores que 

atuam no Curso de Licenciatura em Música, de acordo com o currículo Lattes: 

 

Quadro 06 – Experiência acadêmica e profissional dos docentes da Área de Música 

 

PROFESSOR IDENTIFICAÇÃO 

 

 

 

 

 

Aaron Roberto de 

Mello Lopes 

Etnomusicólogo, Flautista e Compositor, é bacharel em Composição e Regência 

pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Mestre e Doutor em 

Etnomusicologia pela mesma instituição. É atualmente Professor Substituto do 

curso de Licenciatura em Música da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS), onde ministra disciplinas teóricas de História da Música - ocidental e 

Brasileira -, Etnomusicologia, Apreciação Musical, Iniciação Musical e Mitologias 

e práticas Afro-brasileiras. Foi também Professor Substituto da Escola de Música 

da UFBA (2009-2011), onde ministrou disciplinas de Percepção Musical, 

Apreciação Musical e Prática de Conjunto. Além da Experiência em Docência nos 

cursos de Graduação, também foi professor da extensão universitária do curso de 

Música da UFBA, nos projetos de Musicalização Infantil e do Curso Básico de 

música, além de também ter experiência em docência de música para crianças de 

uma instituição do terceiro setor – O Espaço Cultural Pierre Verger. Como 

Flautista, participou de diversos grupos musicais de música popular e erudita, com 

destaque para o conjunto Armorial Severina, Os Romeus, Grupo Camaraberta e o 

Grupo de compositores Unidade De, além de participar de rodas de choro em 

Salvador. Desenvolve também trabalhos em Performance Cênico/Musical, Tendo 

trabalhado em peças e espetáculos teatrais como diretor e/ou intérprete musical. 

Como pesquisador e etnomusicólgo, tem participado e publicado trabalhos em 

periódicos e em anais de seminários de pesquisa em todo país. Mais informações 

emhttp://lattes.cnpq.br/5139896729142482. 
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Bruno 

Westermann 
 

Doutorando em Música (Educação Musical) e mestre em Música (Educação 

Musical) pela Universidade Federal da Bahia (2010). Graduado em Licenciatura 

em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2008). Atua desde o 

ano de 2006 com pesquisa e desenvolvimento de materiais para o ensino de violão 

através da educação a distância, vinculado ao Centro de Artes e Educação 

Física/UFRGS (2006-2012), programa Pró-Licenciatura (2008-2012) e atualmente 

ao Grupo de Pesquisa em Educação Musical e Ensino de Instrumentos Musicais. 

Foi tutor do curso de Licenciatura em Música - modalidade a distância da UFRGS 

(PROLICENMUS) entre os anos de 2008 e 2012, professor do Curso de 

Licenciatura em Música - Modalidade à Distância da UnB/UAB. Ocupa o cargo de 

Professor Auxiliar na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)., 

ministrando disciplinas na área de Educação Musical, Estágio Supervisionado, 

Tecnologias da Informação Aplicadas à Educação Musical e Prática de Conjunto. 

Atua como Professor Pesquisador e Coordenador de Tutoria do Curso de 

Licenciatura em Letras - Modalidade a Distância UAB/UEFS. Mais informações 

em http://lattes.cnpq.br/0144237770350384. 

 

 

Cláudia Elisiane 

Ferreira dos Santos 

Doutorado em Música - Educação Musical pela Universidade Federal da Bahia 

(2014-). Bacharel em Musica (habilitação Regência Coral) pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (2005), Especialista em Educação a Distância pela 

PUCRS (2012) e Mestre em Música - Educação Musical pela Universidade 

Federal da Bahia (2014). Foi tutora do curso de Licenciatura em Música - 

modalidade a distância da UFRGS (PROLICENMUS/2008-2012) e desde este 

período é integrante da equipe de pesquisa e desenvolvimento de materiais para o 

ensino de teclado através da educação a distância. Atua como professora na 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) nas áreas de Regência e 

Educação Musical. Mais informações emhttp://lattes.cnpq.br/1509213335473422. 

 

 

Doraneide Tosta de 

Santana Limeira 

Possui graduação em Licenciatura em Música pela Universidade Federal da Bahia 

- UFBA (1989), Especialização em Arte Educação pela Faculdade São Luís de 

França (SE) (2010) e Mestrado Acadêmico em Educação Musical pela 

UFBA(2016). Foi presidente da comissão de implantação do Curso de Licenciatura 

em Música da Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS e Coordenadora 

deste Colegiado até fevereiro de 2014. É professora Auxiliar e Funcionária 

Analista Universitária na Universidade Estadual de Feira de Santana (BA) e atua 

como vice-coordenadora da Área de Artes do Departamento de Letras e Artes da 

UEFS lecionando as disciplinas de Teoria e Percepção Musical, Educação Musical 

e Estágio Supervisionado no Curso de Licenciatura em Música desta Universidade. 

Atuou como Coordenadora do Seminário de Música da UEFS por 13 anos com 

experiência nas áreas de educação musical, teoria e percepção musical, regência 
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coral e apreciação musical. Atualmente, é presidente da Comissão de 

Reformulação do Curso Básico de Música do Centro Universitário de Cultura e 

Arte - CUCA/UEFS e responsável pela implantação dos Cursos Livres de Música 

neste Centro. http://lattes.cnpq.br/0731745538204751. 

 

 

 

Josinaldo Gomes 

Batista 

Graduado (1999) e mestre (2004) em Composição musical pela Universidade 

Federal da Bahia . Até agosto de 2015 lecionou no ensino superior, curso de 

Licenciatura em Música da Faculdade Evangélica de Salvador (FACESA), 

disciplinas de História de Música: Estética; Literatura e Estruturação Musical; 

Informática Aplicada à Música; Arranjo e Composição. Lecionou piano e teoria 

musical pelo Centro Estadual de Educação Profissional em Artes (Sec. de Ed. da 

Bahia). Licenciou-se em Educação Musical, EAD, na Faculdade Claretiano.Tem 

experiência na área de Artes com ênfase em Composição Musical, atuando 

principalmente nos seguintes temas: composição, música do século XX, música 

com proposição teatral, composição e educação musical. Atualmente, leciona 

disciplinas de Harmonia, Composição,Percepção Musical, Apreciação e Estágio 

Supervisionado no curso de Licenciatura em Música da UEFS (Universidade 

Estadual de Feira de Santana).http://lattes.cnpq.br/6074160915175624 

 

 

 

Luan Sodré de 

Souza 

Luan Sodré de Souza é músico, violonista e educador musical. É licenciado em 

Música pela Universidade Federal da Bahia - UFBA, mestre e atualmente 

doutorando em Educação Musical pelo Programa de Pós-Graduação em Música da 

mesma instituição - PPGMUS/UFBA. Foi professor de música em escolas de 

educação básica da rede privada de Salvador-Bahia-Brasil, atuando principalmente 

na educação infantil e no ensino fundamental I. Além de ministrar aulas 

particulares de violão, trabalhou em escolas especializadas de música, projetos 

sociais e na extensão da Escola de Música da UFBA: nas oficinas de violão, e nos 

projetos de musicalização infantil e musicalização de adultos. Enquanto músico, 

integrou a Orquestra de Violões da UFBA, além de atuar como violonista, 

guitarrista e flautista no cenário musical de Salvador. Também têm feito trabalhos 

na área de áudio. Atualmente, como doutorando, integra o grupo de pesquisa 

VIEMUS (Violão e Educação Musical), que sob a coordenação da Professora 

Doutora Cristina Tourinho, têm reunido investigações sobre Educação musical e, 
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ensino e aprendizagem do violão. É colaborador do ITES/UFBA (Incubadora 

Tecnológica de Economia Solidária), no projeto ECOSMAR, contribuindo com 

questões ligadas a música, educação musical e cultura. Foi professor de música da 

rede municipal de São Francisco do Conde-Ba no ano de 2017. Luan tem 

experiência na área de música, com ênfase em Educação Musical e têm se 

debruçado em temas ligados a: Ensino e aprendizagem do violão; Música, cultura e 

sociedade; e Formação de professores de 

música.http://lattes.cnpq.br/7205688410799251 

 

 

 

Luciano André da 

Silva Almeida 

Possui graduação em Composição e Regência pela Universidade Federal da Bahia 

(1998) e Doutorado em Etnomusicologia pela mesma instituição (2010), com 

período de doutorado sandwich (abril de 2008 a março de 2009) no Instituto de 

Etnomusicologia da Universidade Nova de Lisboa, orientado pela Profa. Salwa El-

Shalwan Castelo-Branco, com apoio do CNPq. Atualmente é professor assistente 

do Departamento de Letras e Artes da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS), atuando também como Coordenador do Colegiado do Curso de 

Licenciatura em Música. Tem experiência na área de música, onde desenvolve 

atividades como professor, pesquisador, compositor, arranjador e diretor musical. 

Suas pesquisas têm abordado os seguintes temas: etnomusicologia no ciberespaço, 

processos criativos e de disseminação de música, juventudes, educação e práticas 

culturais, mapeamento e estudo de práticas musicais em Feira de Santana e 

recursos eletrônicos para pesquisa em música. Mais informações em 

http://lattes.cnpq.br/2724820740454317. 

 

Marcianna Costa 

Sousa* 

Possui Graduação em Licenciatura Plena em Música pela Universidade Estadual 

do Ceará (2011) e Especialização em Neuropsicologia pelo Unichristus(2013) com 

trabalho que contempla a relação Música e Memória. Atualmente é Tutora 

Presencial no curso de Licenciatura em Música no Centro Universitário Claretiano 

Polo Feira de Santana, professora de Educação Musical no Colégio Asas e Escola 

Ruy Barbosa. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Música, atuando 

principalmente nos seguintes temas: música, educação musical, memória, 

neurociências, comportamento e 

aprendizagem.http://lattes.cnpq.br/2218776743856266 
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Mônica Cajazeira 

Santana 

Vasconcelos 

Mestre em Educação Musical pela UFBA, Especialista na área de Arte Educação 

pela Faculdade São Luís de França (2010) e graduada em Piano pela Universidade 

Católica do Salvador (1993). Atualmente é analista universitário e professora 

auxiliar da Universidade Estadual de Feira de Santana - BA, atuando na área de 

ensino coletivo de piano/teclado e coordenadora de área do Subprojeto Musicando 

a Escola do Programa Institucional de bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da 

UEFS. Participa do Grupo de pesquisa Estudos Contemporâneos em Música. Tem 

experiência na área de Artes, com ênfase em Instrumentação Musical, atuando 

principalmente nas seguintes áreas: educação musical, musicalização infantil, 

iniciação a flauta doce, prática de piano, pedagogia do piano, música de câmara e 

correpetição. Mais informações emhttp://lattes.cnpq.br/0709539050557942. 

 

 

Pedro Antônio de 

Oliveira Carneiro 

Possui graduação em Composição e Regência pela Universidade Federal da Bahia 

(1988), mestrado em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade 

Federal da Bahia (1996), doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (2003) e Pós Doutorado pela Escola de 

Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (2010). Atualmente é 

professor titular do Departamento de Letras e Artes da Universidade Estadual de 

Feira de Santana. Tem experiência nas áreas de humanas e artes (música), com 

ênfase em teoria e análise musical, estética e filosofia da música, sociologia da 

música e metodologia da pesquisa em artes, atuando principalmente com os 

seguintes temas: processos composicionais, teoria e análise, estética musical, 

relações intersemióticas na literatura e nas artes. Mais informações 

emhttp://lattes.cnpq.br/5902160973846686. 

 

 

Rosa Eugênia Vilas 

Boas Moreira de 

Santana 

Doutoranda em Regência pela Universidade Federal da Bahia. Mestre em 

Regência pela UFBA (2015). Especialização em Metodologia do Ensino das Artes, 

pela FACINTER (2011). Possui graduação em Composição e Regência pela 

Universidade Federal da Bahia, com ênfase em Regência (2006). Atualmente é 

Diretora do Centro Universitário de Cultura e Arte e Vice Diretora do 

Departamento de Letras e Artes da Universidade Estadual de Feira de Santana, 

onde é professora auxiliar na área de Regência. Participa do Grupo de Pesquisa 

Estudos Contemporâneos em Música. É coordenadora do Programa Música nas 

Escolas na Secretaria Municipal de Educação de FEira de Santana. Tem 

experiência na área de Artes, com ênfase em Regência, atuando principalmente nos 

seguintes temas: regência, regência coral e de grupo de câmara, ensino coletivo de 

instrumentos, educação musical, piano e música popular. Mais informações 

emhttp://lattes.cnpq.br/3596673555684433. 



	

	

140	

 

 

 

Simone Marques 

Braga 

 

Possui Bacharelado em Piano (Habilitação em Piano - Conservatório Brasileiro de 

Música Centro Universitário-1994), Licenciatura em Educação Artística (Hab. em 

Música - Conservatório Brasileiro de Música Centro Universitário-1996), 

Especialização em Artes (UNEB/IAT - 2004), Especialização em Regência Coral e 

Docência Superior (UNASP Centro Universitário - 2006), Mestrado em Educação 

Musical (UFBA - 2009) e Doutorado em Educação Musical (UFBA - 2014). 

Professora adjunta da Universidade Estadual de Feira de Santana e coordenadora 

do Subprojeto de Música PIBID da UEFS. Uma das líderes do Grupo de Pesquisa 

Estudos Contemporâneos em Música, atua principalmente nos seguintes temas: 

formação inicial e continuada de professores de música, ensino de música escolar, 

ensino de instrumentos (tutorial e coletivo), canto-coral, regência coral, educação a 

distância e interdisciplinaridade em Artes. Mais informações 

emhttp://lattes.cnpq.br/9255918788752985. 

 

 

 

Taís Dantas da 

Silva 

 

Doutorado em Educação Musical pela Universidade Federal da Bahia (2014), 

mestre em educação Musical (2010) e Bacharel em Instrumento violoncelo (2004) 

pela mesma universidade. Realizou doutorado sanduíche na Escola Superior de 

Educação do Instituto Polítécnico do Porto, sob a orientação da Professora Dra. 

Graça Boal Palheiros. Professora do Curso de Licenciatura em Música da 

Universidade Estadual de Feira de Santana, responsável pelos componentes  

Educação Musical, Prática de Conjunto, Estágio Supervisionado e Pesquisa 

Musical. É lider do Grupo de Pesquisa Estudos Contemporâneos em Música. 

Desenvolve projeto de pesquisa sobre motivação no contexto do ensino superior de 

música. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em educação musical e 

execução musical, atuando nos seguintes temas: formação de professores, cognição 

musical, performance musical, ensino coletivo de instrumentos musicais, ensino de 

violoncelo, formação e criação de grupos musicais. Mais informações 

emhttp://lattes.cnpq.br/0857398758698090. 

 

 

 

 

 

Vinícius Borges 

Amaro 

Professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Bacharel e mestre 

em composição musical pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Como 

compositor, colaborou com grupos como OSUFBA (Orquestra Sinfônica da 

Universidade Federal da Bahia), Camará Ensemble, Abstrai Ensemble, Percantus, 

Janela Brasileira, Quarteto Radamés Gnattali, e junto a Grupo Quiáltera, com 

Pedro Lyra e Vitor Rios, atuou na direção e criação da trilha musical do espetáculo 

teatral infanto-juvenil A Gema do Ovo da Ema (2008), indicado ao Prêmio 

Brasken de Teatro (2008) como melhor espetáculo da categoria. Participou da 

composição musical feita para o documentário Nanook do Norte, que foi executada 

ao vivo pelo grupo Nanook Ensemble, na abertura do Primeiro Festival de 

Documentários de Cachoeira, em 2010, e no I Seminário Internacional Ouvir o 
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Documentário (música, vozes e ruídos), em 2012, sob regência do maestro José 

Maurício Brandão. Teve três músicas anexadas ao Banco Digital Sesc Partituras 

em 2012 e 2013. Em 2014 foi selecionado como bolsista (composição) para 

participar do 45º Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão e foi 

contemplado com o Prêmio Lindembergue Cardoso de Composição. Em 2016, 

com a obra Ritual Ifá, venceu o Concurso para Jovens Compositores, realizado 

pela OSPA (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre), e com a obra Mandinga Nº 4 

(Besouro Mangangá), foi contemplado com o Prêmio Funarte de Composição 

Clássica. É membro da OCA ? Oficina de Composição Agora ?, regente e 

conselheiro artístico do Camará Ensemble, e atualmente desenvolve uma pesquisa 

em nível de doutorado pela UFBA, com área de concentração em composição 

musical, sob orientação do Prof. Dr. Paulo Costa Lima. 

http://lattes.cnpq.br/7808832925454575 
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 Quadro 07 – Resumo da Experiência Profissional dos Professores da Área de Música  

 

Professor Lotação Experiência em ensino 
superior (anos) 

Experiência na escola 
básica (anos) 

Experiência fora do 
magistério (anos) 

Publicação nos 
últimos 3 anos 

1. Bruno Westermann DLA 8 2 15 4 
2. Simone Marques Braga DLA 11 16 26 16 
3. Doraneide Tosta de 
Santana Limeira DLA 23 2 36 3 

4. Tais Dantas da Silva  DLA 7 2 23 7 
5. Cláudia Elisiane Ferreira 
dos Santos DLA 3 - 25 5 

6. Josinaldo Gomes Batista DLA 11 9 1 - 
7. Luciano André da Silva 
Almeida DLA 11 - 25 5 

8. Luan Sodré de Souza DLA - 6 16 4 
9. Rosa Eugênia Vilas Boas 
Moreira de Santana DLA 8 3 20 3 

10. Aaron Roberto de Mello 
Lopes DLA 4 2 16 4 

11. Mônica Cajazeira Santana 
Vasconcelos DLA 9 - 28 11 

12. Vinicius Borges Amaro DLA 1,5 - 12 4 
13. Marcianna Costa Sousa DLA 3 6 7 2  
14. Pedro Antonio de Oliveira 
Carneiro DLA 22 - 3 2 
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A capacitação docente é fator preponderante para a qualificação de qualquer curso, 

especificamente em um curso superior. Com essa visão, o Colegiado de Licenciatura em 

Música tem apoiado o Departamento de Letras e Artes no incentivo de seu quadro docente a 

buscar capacitações em diversas instâncias, da pós-graduação stricto sensu, sobretudo ao 

doutorado e pós-doutorado, à participação em eventos técnico-científicos. Por parte da UEFS, 

há a diretriz de aprofundamento de ações mais específicas de apoio à formação continuada do 

corpo docente, bem como da formação dos gestores acadêmicos da Universidade. Esta 

diretriz está materializada em seu Plano de Desenvolvimento Institucional 2011-2015, e no 

novo Plano em fase de finalização, na forma do Programa de Formação Acadêmica e 

Contextualização de Experiências Educacionais (PROFACE). Este Programa tem como metas 

principais “implementar um programa de apoio à formação continuada do corpo docente da 

UEFS, com vistas à qualificação das atividades pedagógicas e à capacitação de gestores 

acadêmicos” e “envolver o corpo docente da UEFS em ações críticas e formativas no âmbito 

da prática pedagógica, bem como em processos de socialização e integração de experiências 

acadêmicas”. 

3.1 Política e Cronograma de Contratação de Docentes 

 

A fim de garantir a exequibilidade do Curso de Licenciatura em Música é 

indispensável que a Universidade Estadual de Feira de Santana e as demais instâncias 

competentes assegurem a efetivação do plano de contratação de docentes, para a composição 

do quadro permanente do Curso. O Departamento de Letras e Artes tem se empenhado em 

manter os professores associados, o máximo possível, aos componentes de seus interesses de 

pesquisa e formação. 

Como já mencionado, para a correta implementação do curso as contratações para o 

corpo docente da graduação em Licenciatura em Música da UEFS não devem ser provisórias, 

mas sim por concursos, condição imprescindível para que a qualidade pedagógica do Curso 

seja mantida. Por outro lado, é preciso também considerar que as previsões orçamentárias da 

UEFS são sempre finitas e, dessa forma, as condições de contratação nem sempre estão de 

acordo com a demanda docente do Curso. Desde início, o cronograma vem levando em 

consideração entre outros aspectos, a necessidade de contratação de professores com 
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formação para ministrar os componentes curriculares, na medida em que estes são oferecidos 

pela primeira vez. Tendo esses condicionantes como guias, o Departamento vem estruturando 

a cada semestre quadros de demanda de contratação de professores através de concursos. Os 

perfis necessários normalmente referem-se a um grupo de disciplinas afins, que dão conta de 

uma determinada área de conhecimento musical. Dessa forma, disciplinas de caráter mais 

amplo podem ser ministradas por diferentes professores, dependendo da demanda de trabalho 

a cada semestre. 

Desde o início de sua oferta, 09 (nove) professores já foram contratados como 

docentes efetivos, somados a 02 (dois) professores que já pertenciam ao quadro docente da 

universidade antes da criação do curso e 01 (um) que não pertence ao DLA mas possui 

formação em Música e por este motivo faz parte do quadro docente. Para o cumprimento 

efetivo das atividades, o curso também conta atualmente com 04 (quadro) professores 

substitutos. Entretanto, o Departamento tem trabalhado para que este número seja cada vez 

mais reduzido e que o quadro seja completado com professores efetivos para todos os 

componentes. 

3.2 Política de Distribuição das Atividades Docentes 

 

A UEFS tem em seu Regimento as seguintes opções de regime de trabalho para os 

docentes: 20 horas semanais, 40 horas semanais ou 40 horas com dedicação exclusiva. A 

política do Departamento de Letras e Artes UEFS, no que tange à distribuição dos encargos 

docentes, têm procurado atender as especificações da área formativa de cada professor, no 

intuito de otimizar o fazer acadêmico. Como resultado, há um equilíbrio entre as atividades 

em classe e extraclasse, num intercâmbio positivo entre os pilares da Universidade: ensino - 

pesquisa e extensão. Em segundo lugar, formalizou-se como meta do curso favorecer a 

ampliação do número de docentes com dedicação exclusiva (entendendo que esse regime 

propicia ao professor um maior comprometimento e envolvimento com as atividades). 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DO CORPO DISCENTE 

 

A partir do Processo Seletivo de 2017.2, por meio da resolução CONSEPE 016/2017 

(Anexo 18), as condições de ingresso no Curso de Licenciatura em Música da UEFS foram 

alteradas, sendo  eliminado o Teste de Habilidades Específicas (THE). Essa alteração se deve 
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a um entendimento de que os conhecimentos musicais anteriormente exigidos no THE, não 

são de fácil acesso a uma parte significativa da sociedade brasileira, visto que tais 

conhecimentos não são ofertados na educação básica.  

Apesar da  Lei 13.278/2016 estabelecer a obrigatoriedade da inserção dos conteúdos 

música, artes visuais, dança e artes cênicas no componente curricular Arte, ainda há uma  

carência da oferta da música como conteúdo no referido componente curricular. 

Consequentemente, apesar do direito à aprendizagem da música assegurado legalmente, 

poucos são aqueles que têm acesso a este ensino.   Assim, com essa forma de ingresso, busca-

se não só aumentar a procura de candidatos pelo curso, como também possibilitar maior 

acessibilidade. 

Sobre a acessibilidade a universidade, vale destacar que a educação é direito de todos 

cidadãos brasileiros e dever do Estado. Nessa perspectiva é que o Sistema de Seleção 

Unificada (Sisu), do Governo Federal, foi concebido. Este busca ampliar e democratizar e o 

acesso de jovens à educação superior.  

A recente adesão da UEFS ao Sisu, reafirma a escolha pela eliminação do Teste de 

Habilidades Específicas voltados para a área de música, ao possibilitar ampliar e democratizar 

o acesso ao curso. Assim, a partir do Processo Seletivo de 2019.1, 100% das vagas da UEFS 

serão preenchidas através da avaliação do desempenho dos candidatos no Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem).  

Todavia, além dessa forma de ingresso, havendo vaga, há outras formas de ingresso ao 

curso de Licenciatura em Música da UEFS, quais sejam: 1) transferência interna: para alunos 

da UEFS que desejam se transferir de um curso para outro, dentro de uma mesma área ou área 

afim; 2) transferência externa: para alunos de instituições de ensino superior, nacionais ou 

estrangeiras, reconhecidas, cujo curso seja autorizado, que pretendam ingressar em curso da 

mesma área ou áreas afins; 3) matrícula de portador de diploma de nível de curso superior: 

poderá matricular-se na Universidade, independente do processo seletivo, desde que se 

verifique a existência de vaga remanescente do processo seletivo; 4) reintegração: poderá ser 

reintegrado ao curso, através de processo seletivo, o estudante que tenha cursado, pelo menos, 

um período letivo na UEFS. 

Quanto aos concluintes, o fluxo de egressos foi acompanhando a consolidação do 

curso, como exemplo, o aumento do quadro docente e, consequentemente as ofertas em sua 

íntegra de componentes do fluxograma. Assim, em 2016 foi apenas um concluinte, em tendo 

cinco formados em 2017.1 sendo que em 2017.2 a quantidade aumenta, passando para quinze 

o número de concluintes. E se o índice da evasão era um dado sem grande representatividade, 
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em detrimento a quantidade de concluintes, este dado não acompanha o aumento da 

quantidade de concluintes.  

Todavia, quanto a reprovação em disciplinas, é importante salientar que neste índice 

estão inclusos abandono e trancamento dos discentes em componentes curriculares nos quais 

eventualmente estejam matriculados. O índice de evasão é registrado com um total de 

23alunos, desde o inicio do curso até o semestre 2017.2. 

OColegiado de Música tem discutido mecanismos que visam a diminuição destes 

índices, especialmente aqueles que se relacionam com a formação básica dos estudantes, tais 

como deficiências de leitura e escrita musicais. Outra questão observada é o fato de que 

grande parte dos estudantes desenvolvem atividades profissionais na área de música 

(filarmônicas, orquestras, projetos sociais, etc.), o que compromete a realização de atividades 

acadêmicas no período diurno. 

 Sobre a matrícula de 2018.1, o Curso de Licenciatura Música possui 82 alunos ativos 

(Anexo19). Como já mencionado anteriormente, Feira de Santana está situada em uma região 

de fácil acesso e é considerada um importante pólo econômico. Por este e outros fatores, 

moradores de cidades vizinhas também frequentam o Curso. Neste momento, do quadro total 

de estudantes do Curso, 57% das vagas estão preenchidas por alunos de escolas públicas, 

cotistas negros, membros de comunidade indígena e, 43% por não não-cotistas (Anexo 20).  

Uma das razões para o aumento na quantidade de concluintes e a diminuição da 

evasão pode ser atribuída à oferta de bolsas ofertadas aos estudantes, de acordo com quadro 

abaixo que registra as bolsas existentes em 2017.2: 

 

 

Quadro 07 – Relação de alunos/bolsa. 

Tipo de Bolsa Qtd 

PIBID 24 

Monitoria 3 

Iniciação Científica 1 

Extensão  9 

Total 37 

 

Outro dado a ser considerado e o retorno do PIBID, em uma nova dinâmica, voltada 

para licenciandos da primeira metade do curso   a implantação do Programa de Residência 
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Pedagógica, destinado para os licenciandos da segunda metade do curso. Previstos para 

iniciar em agosto de 2018,  também representa aumenta na oferta de bolsas aos estudantes. 

 

 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

O cargo de Técnico Universitário foi criado pela Lei 8.889 de 1º de dezembro de 

2003, fazendo parte do Grupo Ocupacional Técnico-específico (SEÇÃO XII, Arts. 82 e 83), 

que designa como funções inerentes a este grupo a execução de atividades de suporte técnico 

nos projetos e ações, manutenção de processos administrativos, acompanhamento dos 

processos de automação de rotinas, atendimento aos usuários, elaboração de relatórios e 

pareceres e suporte aos sistemas de controle e de informações direcionados aos diversos 

órgãos ou entidades a que pertença cada um dos cargos. 

Numa perspectiva mais específica, caracterizam-se como atividades desenvolvidas por 

servidores técnicos universitários num colegiado: atender e dar apoio a docente e discentes, 

elaborar de horários; fazer abertura e acompanhamento de processos acadêmicos; zelar pelo 

patrimônio do setor; dar apoio na realização de eventos acadêmicos; fazer acompanhamento, 

ajustes e orientação do processo de matrícula, elaborar ofícios, comunicações internas, entre 

outros; e possuir conhecimentos técnicos específicos para manusear os softwares utilização 

pela instituição, a saber: SAGRES acadêmico e SITIENS. 

Atualmente, o Colegiado do Curso de Música da UEFS dispõe de uma servidora que 

trabalha em regime de 30 horas semanais, no período diário de 07:00 às 13:00, na sede do 

campus atende, Diana Dias da Silva, técnica universitária da UEFS desde 2012. 

É de grande relevância salientar que o trabalho dos servidores técnicos administrativos 

é fundamental para o bom funcionamento do Curso de Licenciatura em Música da UEFS. Sua 

importância cumulativa, agregando alguns conhecimentos e procedimentos específicos de um 

curso de música, deve ser aqui reconhecida na busca de uma qualificação cada vez melhor 

desses profissionais, que irá refletir, indubitavelmente, numa melhora significativa do 

funcionamento do nosso curso. 
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6. INFRAESTRUTURA 

6.1 Infraestrutura Física 

 

O Curso de Licenciatura em Música utiliza as instalações do Campus e do CUCA para 

o desenvolvimento de suas atividades. Todos os espaços utilizados pelo curso são adequados 

para o desenvolvimento de atividades práticas e teóricas. 

O módulo II abriga uma parte significativa das atividades do DLA e do curso de 

Licenciatura em Música. O módulo administrativo abrange a recepção, a secretaria do 

departamento, a secretaria de áreas e sala dos professores, atendendo às demandas 

administrativas com disponibilidade de funcionários. O curso conta com uma sala de 

Colegiado localizada no mesmo módulo, para os atendimentos administrativos e pedagógicos 

do curso. 

Parte das aulas práticas do curso é realizada no CUCA, que possui nove salas de aula 

(com tamanho entre 25 e 60 m2) que são usadas de acordo com as demandas de cada 

semestre. Em algumas salas são disponibilizados instrumentos musicais, como piano e 

teclados. Também estão disponíveis a sala de vídeo e o Laboratório de Informática e 

Comunicação -  LIC. O Teatro do CUCA, com capacidade para 224 pessoas, e um teatro de 

arena para cerca de 150 pessoas, apoiam regularmente as atividades didáticas e artísticas do 

curso de Licenciatura em Música. 

As salas utilizadas pelo Curso de Licenciatura em Música no Campus, em sua maioria, 

contam com recursos audiovisuais. Para as demais salas, o Departamento (DLA) possui 

laptops, data shows e caixas de som para uso eventual dos professores. Estão disponíveis as 

seguintes salas do departamento para aulas extras e reuniões: ITAN I, II e MT 24. As demais 

salas de aulas, se necessário, são disponibilizadas e distribuídas pelo DAA (Divisão de 

Assuntos Acadêmicos) da UEFS de acordo com a necessidade no semestre. No módulo 

administrativo, o curso conta com uma sala específica do curso para orientações e aulas em 

pequenos grupos, ao lado do colegiado. 

A demanda crescente da utilização dos espaços do campus universitário pelo curso, 

visando o acesso dos estudantes aos recursos de permanência estudantil e infraestrutura 

oferecidos, proporcionou ao curso a utilização de espaços específicos, adequados ao 

desenvolvimento de atividades práticas, projetos de pesquisa e extensão. Assim sendo, o 

auditório I localizado no módulo I passou a ser utilizado exclusivamente para o curso de 

Licenciatura em Música. O Auditório, onde funcionam as instalações do Laboratório do 

Curso de Música, possui equipamentos de audiovisual, como projetores, sonorização e telão, 
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instrumentos musicais, como teclados, bateria, percussão, violões, guitarra e contrabaixo, e 

instrumentos de sopro diversos. 

O Curso de Licenciatura em Música utiliza o Laboratório de Informática localizado no 

Módulo 2 do Campus universitário. Os computadores estão preparados para dar suporte aos 

softwares utilizados nos componentes que relacionam música e tecnologia. O Laboratório 

Interdisciplinar de Formação de Educadores (LIFE), localizado no prédio dos programas 

institucionais, no Campus, também está disponível para atividades dos componentes 

curriculares que requerem o uso de tecnologias no ensino de música. 

 A UEFS possui ainda um conjunto de espaços destinados ao desenvolvimento de 

atividades acadêmicas e culturais de seus cursos que apoiam as atividades do Curso de 

Licenciatura em Música. Trata-se de 04 (quatro) auditórios, dispostos nos módulos I, IV, VI e 

VII, com capacidade média para 130 pessoas cada; 01 anfiteatro (localizado no módulo II) 

com capacidade para aproximadamente 450 pessoas e o Auditório Central, com capacidade 

para 1.000 pessoas. 

No que se refere às condições de acessibilidade, destacam-se as seguintes ações: 

compra e instalação bebedouros para portadores de necessidades especiais; construção rampas 

de acesso na entrada da biblioteca; espaço preferencial para portadores de necessidades 

especiais na seção de referência da biblioteca central; aquisição de acervo de livros em braille 

e livros sonoros, com demandas para novas compras; capacitação do corpo docente sobre 

educação inclusiva e em libras; adaptação da entrada da universidade com rampas de acesso e 

piso tátil, dentre outros. 

Estão previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade as 

seguintes ações: adequar os pontos de transportes coletivos; Disponibilizar funções de 

instrutor, tradutor/intérprete de LIBRAS/Braille; Disponibilizar recursos de tecnologias 

assistivas às pessoas com necessidades especiais; Instituir reservas de vagas no PROSEL para 

pessoas com necessidades especiais; ampliar equipe multiprofissional que possa contribuir 

com a inclusão de pessoas com necessidades especiais; Adaptar o espaço físico-arquitetônico, 

em cada Módulo, de uma sala de aula, para atender as pessoas com necessidades especiais; 

entre outras ações 

 

6.2 Sistema Integrado de Bibliotecas 

 

O Sistema Integrado de Bibliotecas é constituído pela Biblioteca Central e sete 

bibliotecas setoriais, quais sejam: Biblioteca Setorial Monsenhor Renato Galvão, localizada 
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na Casa do Sertão; Biblioteca Setorial Observatório Antares; Biblioteca Setorial Monteiro 

Lobato; Biblioteca Setorial Pierre Klose, do CUCA; Biblioteca Setorial Chapada Diamantina, 

localizada no campus avançado de Lençóis; Biblioteca Centro de Educação Básica, no 

Campus e Biblioteca Setorial Ernesto Simões Filho, pertencente ao Museu Regional de Arte, 

localizado no CUCA.      

A setorização dos serviços bibliotecários se deu em decorrência do processo de 

descentralização das atividades da UEFS – como a implantação de campi avançados, 

instalação de serviços e programas fora da área do Campus, incorporação de órgãos públicos 

e convênios com outras instituições e expansão das atividades de pesquisa e extensão, o que 

tornou necessária a ampliação da capacidade de atendimento dos serviços de informação com 

a especialização de determinadas áreas, dando maior dinamismo e funcionalidade aos 

serviços. 

A Biblioteca Central teve seu início a partir do acervo da Faculdade de Educação. 

Incorporada à UEFS, seu acervo foi acrescido de doações de pessoas ligadas à cultura de 

Feira de Santana. Sua implantação deu-se a partir de outubro de 1975. Funcionou durante 10 

anos em uma área total de 576 m² enquanto aguardava a construção do prédio próprio, o que 

se consolidou em 1986, numa área de 3.220 m². 

Em termos operacionais, a Biblioteca Central preenche todos os requisitos de uma 

biblioteca universitária. Com seus serviços totalmente informatizados, funciona como centro 

gerenciador da informação, estabelecendo política de aquisição, processamento técnico dos 

acervos, gerenciamento dos recursos humanos, distribuição de materiais, além de estar 

interligada à Internet e a várias outras redes de comunicação e informação local, nacionais e 

internacionais. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 7:30 às 22:45 e aos 

sábados das 9:00 às 17:00.  Ela presta serviços como: 

● Acesso à base da UEFS com consulta, reserva  e renovação eletrônica; 

● Disseminação Seletiva da Informação (DSI) pela base da UEFS; 

● Acesso à base de dados em CD-ROM e on-line; 

● Acesso à Internet; 

● Acesso ao Portal de Periódicos da Capes; 

● Empréstimo automatizado; 

● Comutação Bibliográfica; 

● Normalização de publicações; 

● Orientação ao usuário (uso da biblioteca e do acervo através de treinamentos, visitas 

orientadas, etc.). 
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O material bibliográfico disponível para os alunos do curso de Música, está localizado 

na Biblioteca Setorial Pierre Klose e na Biblioteca Central Julieta Carteado. O acervo de 

Música está em constante atualização por solicitação dos professores via coordenação do 

Colegiado de Música e direção do DLA. O acervo atual de livros, partituras e gravações em 

áudio para o curso de Licenciatura em Música pode ser acessado através do endereço 

eletrônico:  pergamum.uefs.br. 

 
7. PRÁTICA DE FORMAÇÃO E ESTÁGIOS 

 

As atividades de Estágio na UEFS se dividem em dois tipos: estágios obrigatórios e 

não obrigatórios. Os estágios obrigatórios (doravante referidos como EstágiosCurriculares, 

referindo-se ao nome do componente curricular no qual é desenvolvido) são aqueles definidos 

no Projeto Pedagógico do Curso, como requisito para a obtenção do diploma e com carga 

horária definida. Já os estágios não obrigatórios são aqueles desenvolvidos como atividade 

facultativa, acrescida à carga horária regular e obrigatória do currículo do curso. 

Os componentes curriculares de Estágio Curricular, obrigatórios no Curso de 

Licenciatura em Música, foram organizados levando em consideração o perfil de egresso 

deste curso, as demandas de formação já mencionadas no texto deste projeto pedagógico e 

também o contexto atual do ensino de música no Brasil e, principalmente, na região de Feira 

de Santana. Dividido em quatro semestres, o componente Estágio Curricular tem como 

objetivo viabilizar a construção, assimilação e integração dos conhecimentos teórico-práticos 

por meio da vivência profissional, atuação e interações com os campos de trabalho do 

professor de música. Concebe-se, dessa forma, o Estágio como uma atividade 

instrumentalizadora da prática, envolvendo conhecimento, fundamentação, diálogo e 

intervenção na realidade, reflexão e criação de novos conceitos. Acredita-se que, desta 

maneira, colabora-se para a formação do professor de música reflexivo, em constante diálogo 

com o campo de atuação, capaz intervir de forma efetiva na sua realidade. 

Cada semestre de Estágio Curricular conta com Carga Horária Total de 100 horas, 

divididas em dois blocos. Um bloco de 60h de atividades teórico-reflexivas a serem 

desenvolvidas na UEFS ou nas instituições de ensino e outro bloco de 40 horas de atividades 

de campo. São consideradas atividades de campo as atividades de visita às instituições de 

ensino, observação, planejamento, elaboração de relatório e realização de atividades de ensino 

na Educação Básica ou outros contextos de ensino. 
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O componente Estágio Curricular I envolve observação, planejamento, intervenção e 

avaliação em contextos de ensino de música não escolares, tais como filarmônicas, escolas 

especializadas, projetos sociais, projetos de extensão dentre outros. Também é aberta a 

possibilidade de realização deste estágio em escolas da educação básica da Rede Pública de 

Ensino, contanto que sejam desenvolvidas como atividades extracurriculares, no formato de 

oficinas. 

Os Estágios II, III e IV são voltados exclusivamente para ações a serem realizadas em 

Escolas Públicas de Educação Básica localizadas no município de Feira de Santana, sendo 

assim organizados: 

● Estágio Curricular II – tem como foco a elaboração de uma proposta curricular de 

ensino de música no componente curricular Arte para a Educação Básica (Ensino 

Fundamental ou Médio), visando sua execução no semestre seguinte, no componente 

Estágio Curricular III. Prevê atividades de observação diagnóstica constante como 

fundamento para o planejamento. 

● Estágio Curricular III – prevê a execução do projeto de intervenção realizado no 

semestre anterior, no componente curricular Arte na Educação Básica (Educação 

Infantil, Ensino Fundamental ou Médio), por meio da regência de classe orientada 

pelo professor na universidade e supervisionada pelo professor da escola. 

● Estágio Curricular IV – prevê o planejamento, execução e avaliação de um projeto de 

intervenção no componente curricular Arte na Educação Básica (Educação Infantil, 

Ensino Fundamental ou Médio), por meio da regência de classe orientada pelo 

professor na Universidade e supervisionada pelo professor da escola. 

 

Nos parece relevante justificar aqui uma das características da estrutura dos Estágios 

II, III e IV são importantes de serem destacadas aqui. Ao contrário do Projeto Pedagógico 

anterior do Curso de Licenciatura em Música da UEFS, no qual o Estágio Curricular III 

deveria ser obrigatoriamente realizado no Ensino Fundamental e o Estágio Curricular IV, 

obrigatoriamente no Ensino Médio, optamos neste Projeto por não delimitarmos a etapa de 

ensino em função do semestre de Estágio. Esta decisão tem relação direta com a experiência 

da aplicação do PPC anterior e com a realidade de ensino da Arte em Feira de Santana. 

Atualmente, o sistema público de ensino em Feira de Santana praticamente não conta com 

professores de Arte com formação específica na área. Em sua grande maioria, os professores 

do componente Arte são formados em outras áreas do conhecimento e utilizam a Arte como 

complementação de carga horária. Dessa maneira, no contato com as escolas, constatou-se 
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que as condições para o acolhimento dos estudantes estagiários em Música é mínima, tanto 

pela ausência de professores para acompanhar e supervisionar as atividades de ensino dos 

estudantes quanto pela falta de infraestrutura física para que sejam realizadas aulas de música. 

Em contrapartida, as experiências efetivas de Estágio até o momento foram realizadas em 

escolas onde havia profissional habilitado para tal função e algum tipo de infraestrutura, mas 

nem sempre estas instituições ofertam Ensino Fundamental e Médio. Por entendermos que é 

de extrema importância que a experiência docente no Estágio ocorra com as mínimas 

condições de trabalho, optou-se por deixar em aberto a realização do Estágio na Educação 

Infantil, Ensino Fundamental ou Médio Ensino Fundamental. 

Desde a sua primeira oferta até hoje,  o componente Estágio do curso de Licenciatura 

em Música da UEFS atuou em variadas diversas escolas públicas situadas no município de 

Feira de Santana, como o  Centro Integrado de Educação Municipal Professor Joselito Falcão 

de Amorim, Escola Estadual Agostinho Fróes da Mota, Escola João Paulo II, Colégio 

Estadual Governador Luiz Viana Filho e Escola Municipal Chico Mendes. No momento da 

elaboração deste Projeto Pedagógico a Coordenação de Estágio de Licenciatura em Música 

vem trabalhando na construção de parcerias entre o Colegiado de Música e Escolas de 

Educação Básicas com infraestrutura e profissionais que permitam o desenvolvimento de 

atividades de Estágio de maneira contínua nessas escolas. Esta medida vem sendo tomada 

muito em função da experiência exitosa do subprojeto "Musicando a Escola", do PIBID, no 

qual percebeu-se que o trabalho desenvolvido a longo prazo em um mesmo ambiente cria um 

vínculo maior entre os professores da escola e da Universidade, e dos estagiários com o 

ambiente escolar e os alunos da escola, o que na prática, se efetiva em um trabalho mais 

significativo e que possui impacto tanto na formação dos estudantes quanto no ambiente 

escolar. É importante que este tipo de ação não seja abandonada, mas sim, que seja 

intensificada na implementação deste PPC.  

Os Estágios curriculares obrigatório e não obrigatório da Licenciatura em Música da 

UEFS serão coordenados por um professor efetivo do curso de Licenciatura em Música, 

definido a partir de indicação da Coordenação do Curso, aprovada em  reunião do Colegiado 

do Curso. A este professor compete a gerência da regulamentação específica dos estágios do 

Curso de Licenciatura em Música; organização do encaminhamento institucional para as 

instituições concedente; coordenação as ações de estágio no âmbito do Colegiado do Curso; 

em conjunto com os Professores Orientadores de Estágio do curso, elaborar modelos de 

Relatório e instrumentos de acompanhamento e avaliação do aluno de acordo com este 

regimento e o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Música; acompanhar e dar 
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suporte aos Professores Orientadores de Estágio; encaminhar ao Colegiado do Curso e à 

Coordenação Geral de Estágio casos e questões duvidosas e de conflito junto ao campo de 

estágio; receber e providenciar arquivamento dos Relatórios semestrais de estágio, 

exclusivamente em versão digital, em ambiente virtual de livre acesso providenciado pelo 

Colegiado do Curso. 

Considerando-se que todos os componentes curriculares de Estágio têm natureza 

teórico-prática, as atividades práticas desenvolvidas serão acompanhadas tanto pelo Professor 

Orientador, docente da UEFS que ministra o componente Estágio Curricular, quanto pelo 

Professor Supervisor, pertencente ao quadro docente da instituição na qual o estudante irá 

estagiar. É de responsabilidade do Professor Orientador conhecer a instituição concedente 

onde será realizado o estágio, para verificar se a mesma possui condições mínimas 

necessárias à realização do Estágio Curricular; avaliar o Plano de Ensino, antes do início das 

atividades de ensino do estudante; acompanhar e avaliar o aluno com base nas atividades 

desenvolvidas; acompanhar o estagiário, realizando visitas sistemáticas ao espaço de atuação 

durante a realização do estágio; manter contatos com o Supervisor e comparecer a reuniões e 

entrevistas que se fizerem necessárias; validar e encaminhar à Coordenação de Estágio do 

Curso os Relatórios semestrais digitalizados para serem arquivados; registrar as notas do 

Estágio em diário eletrônico. Os componentes de Estágio Curricular deverão estar 

organizados de tal forma que cada professor não tenha mais do que 10 orientandos. 

Ao Professor Supervisor compete acompanhar o estagiário em suas atividades, dando 

o suporte necessário; criar condições favoráveis para interação do estagiário com a equipe de 

trabalho; participar do processo de avaliação do estagiário; participar, sempre que possível, de 

reuniões planejadas com o Professor Orientador e Estagiário; contatar, sempre que necessário, 

o Professor Orientador para solucionar possíveis intercorrências no campo de estágio.  

No caso dos estágios não obrigatórios no Curso de Licenciatura em Música da UEFS, 

estes poderão ser realizados por estudantes devidamente matriculados a partir do primeiro 

semestre letivo. Para a realização do estágio não obrigatório, também deverão ser definidas as 

figuras do professor Orientador e do Supervisor. O papel de Orientador deverá ser 

desempenhado por qualquer docente do quadro de professores que atuam em componentes 

obrigatórios do curso de Licenciatura em Música. A função de Supervisor deverá ser 

desempenhada por qualquer profissional da instituição concedente. Ao contrário do Estágio 

Curricular, no estágio não obrigatório não há, a priori, qualquer restrição quanto ao tipo de 

instituição no qual será realizado, contanto que o estagiário desempenhe funções que se 

relacionem com a formação ofertada no Curso de Licenciatura em Música. Esta avaliação 
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deverá ser realizada pelo professor Orientador em conjunto com a Coordenação de Estágio do 

Curso.  

Também é de interesse do Curso que façam parte da política de formação docente 

eventuais programas e projetos ofertados e financiados por instâncias superiores à 

Universidade, tais como secretarias de educação municipais e estaduais, ou o próprio 

Ministério da Educação. Além de serem um importante instrumento de permanência 

estudantil, estes projetos corroboram com a prática de institucionalização de políticas de 

aproximação entre Escola e Universidade, o que é sempre desejável em termos de formação 

de professores. No momento da construção deste Projeto Pedagógico, o curso de Licenciatura 

em Música prevê sua vinculação a dois programas distintos financiados pelo MEC: o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e a Residência Pedagógica. 

 

 
8. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem como objetivo posicionar os 

estudantes na dinâmica da produção científica em Educação Musical, oportunizando uma 

experiência de investigação e produção de conhecimento relacionada à sua formação e ao 

futuro campo de atuação. Seu regulamento (Resolução Consepe 051/2018) estabelece normas 

e procedimentos para a realização do TCC do Curso, calcado na dimensão da autonomia 

intelectual e profissional do estudante. 

 O TCC é desenvolvido através dos seguinte componentes curriculares: Metodologia 

da Pesquisa em Música; Pesquisa Musical I; Pesquisa Musical II; e Pesquisa Musical III, 

quando ocorre a defesa do trabalho, requisito para a Colação de Grau. A pesquisa a ser 

desenvolvida será acompanhada por um professor orientador (preferencialmente por um 

docente cuja atuação inscreva-se no domínio de saber do trabalho a ser orientado), e deverá 

versar sobre temas correlatos à formação do futuro licenciado, trazendo contribuições à área 

de educação musical. De acordo com o regimento, a avaliação de Pesquisa Musical I e 

Pesquisa Musical II, é definida pelo professor orientador, no componente Pesquisa Musical 

III a avaliação ocorrerá a partir da apresentação pública para defesa do TCC e entrega do 

trabalho em sua versão final. Cada professor poderá orientar até 05 (cinco) alunos a cada 

semestre, englobando os componentes Pesquisa Musical I, II e III. 
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Na matriz curricular do curso, estes componentes curriculares estão inseridos núcleo 

de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação profissional, atendendo 

ao disposto no artigo 12 da Resolução CNE 02/2015 

O desenvolvimento e sistematização do TCC é a oportunidade que o estudante tem 

de articular os saberes e as experiências pessoais com os conhecimentos assimilados ao longo 

de sua formação, possibilitando ao futuro licenciado contribuir, na condição de autor, para o 

aprofundamento teórico ou prático de temas e discussões que perpassam sua formação. 

O Colegiado de Música, juntamente com a Coordenação de TCC deverá manter 

organizado, em formato digital, um acervo contendo uma versão final corrigida de cada TCC, 

divulgados no site do curso, além de um cadastro atualizado de orientadores e orientandos. 

 

 

9. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

As Atividades Complementares (AC) é toda e qualquer atividade teórica ou prática 

e/ou teórico-prática não prevista, organizacionalmente no desenvolvimento regular dos 

componentes curriculares obrigatórios ou optativos da Matriz Curricular dos cursos de 

graduação. Estas atividades visam promover o aprimoramento pessoal e profissional do 

docente e devem ser adequadas à formação acadêmica do mesmo. 

 As Atividades Complementares têm como objetivo valorizar as iniciativas 

individuais e/ou coletivas dos estudantes em relação à realização de atividades 

extracurriculares. Durante o tempo em que estiver cursando integralmente sua graduação no 

Curso de Licenciatura em Música na UEFS, o estudante deve desenvolver uma programação 

que totalize a carga horária mínima determinada na Matriz Curricular do curso em que está 

matriculado. Nesta perspectiva, a carga horária de Atividades Complementares do Curso de 

Licenciatura em Música é de 200 horas desenvolvidas em diversas áreas e que serão 

computadas de acordo com o Barema aprovado pelo Colegiado do Curso e que contempla as 

indicações da Resolução CONSEPE 106/2017 (Anexo 21). 

 Em linhas gerais e tendo como referencial de fundamentação as Resoluções 

CONSEPE: 54/2001, 049/2008, 172/2010 são consideradas atividades complementares: 

 

Atividades vinculadas ao Ensino: 

● Aprovação em componentes curriculares não incluídas na Matriz Curricular do Curso 

de Licenciatura em Música em que o estudante está matriculado, desde que 
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contribuam para o aprimoramento e atualização na área de formação e subáreas afins 

(música, educação musical, psicologia, arte entre outras); 

● Exercício efetivo de monitoria na Instituição; 

● Efetivo exercício de estágio extracurricular em música a ser realizado em instituições - 

de ensino, de cultura e de arte - públicas e/ou privadas; 

● Estudos instrumentais performáticos com acompanhamento de professores.  

 

Atividades vinculadas à Pesquisa: 

● Atividades desenvolvidas em grupos de estudos e vinculadas a grupo de pesquisa 

cadastrado na Instituição ou em outra instituição educacional; 

● Estudos musicais teóricos e práticos independentes sobre determinado estilo musical, 

mediante apresentação de Projeto de Pesquisa Independente. 

 

Atividades vinculadas à Extensão: 

● Participação em cursos de extensão, congressos, seminários, simpósios, conferências, 

palestras, oficinas, workshops, semanas acadêmicas, gincanas culturais, visitas 

técnicas, entre outras. Da mesma forma, em concertos didáticos e/ou artísticos como 

ouvintes, em diversos ensaios e apresentações musicais públicas na qualidade de 

músicos/musicistas – regente, instrumentista, cantor, educador, compositor, construtor 

de instrumentos, afinador e reparador, assim como diretores, produtores de arte, assim 

como outras atividades afins. 

 

Como ações de orientação e acompanhamento, o Colegiado do curso oferece aos 

alunos quando do seu ingresso, uma oficina de Orientação sobre Atividades Complementares 

onde as resoluções e tabelas são apresentadas. Também, é disponibilizada ao aluno, pela 

secretaria do Curso, a tabela que contém o caráter e o respectivo valor das atividades. 


