
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CURSO DE MÚSICA DA UFPR - 2016-2018 

1  APRESENTAÇÃO 

O curso de Música da UFPR oferece habilitações em licenciatura e bacharelado. A formação musical básica é a 

mesma para a licenciatura e o bacharelado, e se distribui entre tópicos de teoria musical, história da música e 

prática musical. A licenciatura também inclui disciplinas de educação, didática e metodologia de ensino, 

direcionadas para música, quase todas na segunda metade do curso de quatro anos. O bacharelado inclui 

disciplinas de criação e produção musical, com grande ênfase na prática de uso de equipamentos e software de 

gravação, edição e tratamento sonoro. 

No currículo vigente de 2008 a 2013 os alunos cursavam um grande bloco de disciplinas comuns, disciplinas 

específicas para licenciatura e disciplinas específicas para o bacharelado em produção musical. Além do bloco 

comum, com 80% da carga horária, os alunos cursavam 300 h de disciplinas optativas, quase todas de música, 

com opção de oito disciplinas da comunicação e quatro de ciências sociais. Também compunham o currículo 

mais 330 horas de atividades formativas. 

A vocação fundamental de nosso curso, que testemunha sua criação e amadurecimento ao longo de sua 

existência de quase vinte anos, é a de construir, em processo de constante avaliação e aprofundamento, um 

curso de Música voltado ao futuro, sempre dedicado a oferecer programas e disciplinas de criação e educação 

musical em plena interação com as novas tecnologias. Nosso olhar atento para o futuro tem o firme propósito 

de atender a formação profissional de nossos bacharéis e licenciados no que diz respeito à sua inclusão no 

mercado de trabalho. Nessa perspectiva cidadã, inclusiva e compromissada com a atualidade, nosso curso 

atenta para a grande responsabilidade de construírem-se as condições necessárias para a apropriação crítica e 

expressiva do mundo concreto que nos cerca. Dessa maneira, tanto nosso bacharelado quanto nossa licenciatura 

são aparelhados, por meio das diversas disciplinas reflexivas e criativas oferecidas, no ensino, na extensão e na 

pesquisa, acerca da importante tarefa de despertar-se no jovem sua missão e consequente atuação criativa e 

modificadora da realidade que o faz e o orienta. 

2  MISSÃO 

Aprimorar a formação dos licenciados e bacharéis em Música, ampliando a oferta de disciplinas em várias 

áreas de formação, dentro de pelo menos três linhas distintas. 

Adequar a formação dos licenciados às necessidades das escolas de nível fundamental e a formação dos 

bacharéis à rápida evolução tecnológica que ocorre nos meios de produção e difusão musical. 

Ampliar as áreas de formação oferecidas, oferecendo (a partir de 2014) o bacharelado nas linhas de criação 

musical e produção musical e cada vez mais instrumentos na linha de performance musical. 

Aumentar a oferta de atividades de extensão, ampliando a participação dos membros da comunidade em geral, 

acadêmica e civil. 

3  REFORMA CURRICULAR COMO ESTRATÉGIA DE APRIMORAMENTO 

Nesses termos, foi formulada uma reforma curricular que passou a vigorar em fevereiro de 2014. Para 

viabilizar a realização adequada do conteúdo curricular do curso, desde 2009 foram adquiridos instrumentos 

musicais, equipamentos diversos e livros. Para este triênio pretendemos continuar a aquisição de bibliografia, 

agora que contamos com uma biblioteca no campus do Batel, até conseguirmos contemplar adequadamente as 

disciplinas dentro da estrutura do novo currículo, ampliar as atividades de extensão além dos dois programas 

atuais e de diversos eventos, e disponibilizar mais instrumentos para práticas dos alunos. 

A reforma curricular se pautou pelos pontos principais de: 

3.1 Redução de carga horária e flexibilização da formação 



As principais mudanças no currículo 2014 foram a redução da carga horária atual dentro dos parâmetros 

exigidos pelo MEC, o aumento das práticas musicais, a redução do núcleo de disciplinas comuns obrigatórias 

para 855 horas, aumentando a liberdade do aluno, com orientação, de escolher sua linha de formação entre uma 

grande oferta de disciplinas optativas e concentrar todas as disciplinas obrigatórias e quase todas as optativas 

no período da tarde. Com mais flexibilidade no currículo, esperamos reduzir mais ainda a evasão do curso, que 

está abaixo de 10%, e reduzir o empo de integralização médio, que está em 5 anos pois muitos alunos precisam 

conciliar as atividades acadêmicas com atividades profissionais, e o número de bolsas disponíveis, nas diversas 

modalidades (PIBID, PIC) vêm caindo nos últimos anos. 

Licenciatura 
Carga horária: 2820 horas 

núcleo comum TCC educação musical atividades complementares formativas optativas 

855 h 120 h 915 h 300 h 630 h 

 

Bacharelado 
Carga horária: 2415 h 

núcleo comum TCC estágio atividades complementares formativas optativas 

855 h 120 h 120 h 300 h 1020 h 

Os alunos interessados podem cursar mais disciplinas além do mínimo exigido, pois as grades distribuem as 

disciplinas optativas de mesma área em alguns horários coincidentes com as de outras áreas, mas diferenciados 

dentro da mesma área. E as grades dos dois semestres são publicadas on-line no final do ano anterior, 

facilitando o planejamento acadêmico. 

O curso de licenciatura atende às diretrizes do MEC vigentes em 2013. Para 2019 termos de voltar a aumentar a 

carga horária pois o MEC mudou o tempo mínimo para 3200 h, e já iniciamos as discussões com om Setor de 

Educação para aumentar a oferta em Didática, uma área atualmente com conteúdo muito resumido. E para que 

os alunos possam concluir toda a carga exigida também termos de oferecer mais optativas, o que demandará 

conseguir mais docentes. 

No curso de bacharelado foram oferecidas inicialmente duas linhas de formação: Produção Musical e Criação 

Musical, que os alunos podem seguir a partir do 5º semestre, com uma formação mais sólida em disciplinas 

com foco em criação musical e tecnologias aplicadas à música, o que, junto com a redução da carga horária 

total, busca reduzir o tempo de integralização da maioria dos alunos para os quatro anos do curso. 

No currículo várias disciplinas foram redistribuídas pelos semestres do curso de forma a integrar mais a prática 

com a teoria e oferecer mais oportunidades de extensão. Não se tratou de criar um novo curso em 2014, mas de 

uma melhor distribuição de conteúdos com a introdução de disciplinas novas que orientem melhor a formação 

dos alunos nas linhas propostas. 

A formatação da grade prevista permite, com a contratação de mais docentes, a oferta de uma terceira linha de 

formação no bacharelado, a de performance, com ampliação na oferta de vagas, desde que tenhamos 

necessariamente mais algumas salas de aula (que já estão previstas no projeto do novo prédio no campus 

Cabral). Além disso, com mais docentes e salas, poderemos vir a oferecer linhas adicionais de formação no 

bacharelado. Com um docente a mais, a partir de 2015, pudemos passar a oferecer algumas disciplinas de 

performance, em dois instrumentos, piano e violino. Mas temos apenas 13 docentes DE e um 20h, número 

insuficiente para uma oferta adequada também dessa terceira linha de formação. 

A vocação natural do curso de Música é contribuir para com o amadurecimento da sociedade civil buscando 

sempre garantir sua melhor educação e o compromisso com a inovação e a inclusão social, respondendo à 

configuração atual da Universidade baseada na associação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Deste modo, 

várias mudanças significativas marcaram o novo currículo. 



Disciplinas voltadas à performance permitem ao aluno uma formação mais profunda em interpretação musical. 

Projetos de extensão como o Laboratório de Criação de Música Contemporânea Grupo Nova Camerata e 

disciplinas optativas como Ópera Barroca, foram criadas com este intuito. Dentro desta perspectiva, as 

atividades artísticas desenvolvidas no curso de Música, na forma de recitais e concertos foram ampliadas nos 

últimos dois anos e deverão ser incrementadas nos próximos anos. 

Destaca-se também a criação do Coral Lunaire-DeArtes, dedicado a repertórios de música contemporânea 

(séculos 20 e 21), e incentivando a prática de composições dos próprios alunos, e que é aberto a alunos de 

outros cursos e cantores de toda a comunidade. As duas disciplinas de Preparação ao Canto Coral no 1º ano são 

parte da formação regular dos músicos, mas um grupo de optativas de Coral, do 3º ao 8º semestres, com horário 

fixo, permitirá a formação de um Coro Universitário estável, com atividades de ensaio e apresentações 

regulares. O Coral está implantado como projeto de extensão. 

Outro projeto que vem crescendo é a produção radiofônica do Musicaos. EM 2015 foram produzidos 42 

programas de uma hora de duração, sobre variados temas em música, divulgados por estações FM e no site do 

programa são disponibilizados três programas, semanalmente alterados, entre os mais de 210 já produzidos. 

3.2  Integração entre disciplinas 

Os conteúdos de cada disciplinas têm definição precisa e são integrados. Embora muitos nomes tenham 

permanecido — o que contribuiu para simplificar os três anos de transição entre os currículos, com tabelas de 

equivalências de disciplinas — o conteúdo das disciplinas, em muitos casos, mudou. Um exemplo são os 

conteúdos diferenciados de cada Treinamento Auditivo, que não têm pré-requisitos. Outro exemplo é a 

preparação dos alunos para a escrita acadêmica se dá com a sequência de Introdução à Pesquisa (histórico e 

conteúdo), Metodologia Científica (forma), Seminário de Projeto de Pesquisa (sistematização), TCC (pesquisa 

documentada). 

Essa definição implica a retirada de muitos pré-requisitos. Só há pré-requisitos em disciplinas que realmente 

exigem o conhecimento prévio para ser cursadas. Isso amplia as opções de escolha de formação pelos alunos e 

reduz o tempo de integralização, porque atualmente, por contarmos com apenas 14 docentes, as disciplinas 

geralmente só são oferecidas no semestre previsto no currículo (ou seja, as disciplinas de 1º semestre só são 

oferecidas no 1º semestre, e as do 2º, no 2º semestre). 

Com a integração de conteúdos afins em algumas disciplinas, e a redução da carga horária total, foi reduzido o 

número de disciplinas a cursar em cada semestre, de 11 ou 12 para, em média 7 ou 8 por semestre. Cursando 

menos disciplinas de cada vez, os alunos devem ter um rendimento maior. 

A oferta de disciplinas optativas de outros cursos foi definida em função dos conteúdos complementares aos de 

música, e das disciplinas que mais de um aluno de Música cursou nos últimos anos. Mas o currículo, e uma 

grade projetada a partir do mesmo, permitem a formação dos alunos, que assim o desejarem, cursar apenas 

disciplinas do curso de Música, com a quase totalidade das disciplinas no turno da tarde. É possível integralizar 

o curso só com disciplinas da música sendo apenas 8 disciplinas (ao longo dos quatro anos) no horário de 

17:30-19:30. 

Foi ampliada a integração de oferta de disciplinas entre os cursos de Artes Visuais, Comunicação, Design e 

Música. São oferecidas semestralmente, aos alunos dos outros cursos disciplinas obrigatórias ou optativas no 

curso de origem, principalmente na área de conteúdo audiovisual (História do Cinema  /  Análise da Música na 

Mídia  /  Música de Cinema  /  Animação I  /  Animação II  /  Cinema I  /  Composição de Trilha Sonora  / 

Criação de projetos em arte sonora  /  Edição de Áudio  /  Música e Inovação  /  Música e Multimeios  / Projeto 

A. Cinema  /  Tópicos Especiais em Cinema) mas também de formação básica, como Acústica, Rítmica, Áudio 

Básico, História da Arte entre outras, além das disciplinas de Comunicação já indicadas no currículo de música. 

3.3  Linhas de formação 

Não se pode obrigar os alunos a seguirem determinada linha de formação, pois elas estão distribuídas por 

disciplinas optativas. Mas as três linhas de formação orientam os alunos os alunos e a definição dos pré-



requisitos dá coerência à formação. Coincidências de horários na grade em disciplinas específicas de linhas 

diferentes também ajudam a “direcionar” a formação. 

Os alunos têm liberdade de se inscrever no que puderem. Repetindo, as únicas obrigatórias são as do núcleo 

comum, estágio e TCC (e as específicas da licenciatura na área de Educação Musical). O vestibular continua 

oferecendo duas habilitações: Licenciatura em Música e Bacharelado em Música, que são os reconhecidos pelo 

MEC, sem alteração da oferta atual de vagas. 

a) A linha de produção musical, que é a mais procurada no curso (com relação candidato/vaga sempre acima da 

licenciatura), agora dá mais opções de escolha de conteúdos na formação do produtor musical, ampliando as 

práticas, sem descuidar da sua formação como músico. 

b) A linha de criação musical inclui a composição de música de concerto e para a indústria musical, mas deve 

abranger atividades musicais já existentes, como a criação musical publicitária, trilhas para jogos, de música 

para cinema, vídeo, teatro, eletroacústica, com ênfase em poéticas musicais contemporâneas. 

c) A linha de performance, de formação de intérpretes, depende para sua implantação integral da contratação de 

mais quatro docentes DE. Com esta condição, poderemos oferecer mais vagas no vestibular, e ampliar a oferta 

formativa (como ocorreu nos novos cursos de Museologia e Biblioteconomia). Os alunos cursam nos 4 

primeiros semestres as mesmas disciplinas da criação musical, e nos 4 últimos disciplinas optativas que servem 

de embasamento teórico para a performance. Além disso, cursam nos oito semestres uma disciplina específica 

do instrumento escolhido. 

3.4  Administração 

Todas as disciplinas passaram a ser semestrais, o que simplificou a administração via SIE. Os pré-requisitos 

foram restritos aos didaticamente necessários em função dos conteúdos. As disciplinas que não podem ser 

objeto de adiantamento de conhecimentos também foram restritas às de cunho eminentemente prático (além de 

TCC e estágio). 

3.5  Projeto pedagógico 

As ementas foram reescritas em função de todo o exposto aqui. Houve a preocupação com a integração de 

conteúdos de disciplinas obrigatórias oferecidas no mesmo semestre. Noções de cidadania, sustentabilidade, 

respeito ao meio ambiente estão incluídas em disciplinas da Licenciatura e do Bacharelado, em função de cada 

temática. As disciplinas de Música e Cultura Popular, Projeto Cultural em Artes, e parte dos conteúdos em 

Tópicos Especiais em História da Música I a IV incluem temáticas indígenas, africanas e asiáticas. Tópicos 

Especiais em Músicas do Mundo I e II tratam especificamente da cultura musical africana e latino-americana. 

A bibliografia foi reavaliada, procurando utilizar ao máximo os títulos já existentes na biblioteca. Alguns títulos 

foram alterados por existirem agora alguns livros considerados mais adequados e porque alguns títulos usados 

eram muito antigos (mais de 30 anos) e são de difícil aquisição ou seu conteúdo está desatualizado. E vários 

textos clássicos, não mais disponíveis para aquisição, são disponibilizados aos alunos em PDF. 

3.6  Acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico 

O Núcleo Docente Estruturante conta com sete professores, dos 14 docentes do curso de música no DeArtes. 

Os docentes conseguem acompanhar bem o desenvolvimento dos alunos, pois lecionam para a maioria dos 

alunos, oferecendo disciplinas na maioria dos oito semestres do currículo. Esta proposta de reforma curricular 

teve a formatação a cargo do Núcleo Docente Estruturante, mas as discussões abrangeram todos os docentes, 

cada qual elaborando conteúdos nas disciplinas de sua área e reorganizando os conteúdos para uma melhor 

integração dos temas que são abordados, com diferentes perspectivas. A bibliografia foi revisada e, em muitos 

casos, atualizada. 

A distribuição de conteúdos entre as duas linhas de formação propostas no bacharelado mereceu especial 

atenção. Foi realizado um estudo completo da grade para viabilizar a maior possibilidade de opções de 



disciplinas para cada aluno, inclusive nos horários definidos para optativas que podem ser cursadas por alunos 

da licenciatura e do bacharelado. 

O NDE avalia, a cada ano, o desempenho, disciplina a disciplina, dos alunos de 1º ano (1º e 2º semestres) para 

identificar as dificuldades e traz essa discussão para o colegiado. Os docentes de disciplinas complementares 

são convidados a discutir e adequar conteúdos específicos para complementar e/ou reforçar cada tema 

apresentado nas disciplinas de formação básica. A reforma curricular redistribuiu vários conteúdos para 

semestres diferentes dos atuais, visando um melhor aproveitamento do conteúdo pelos alunos e o NDE vem 

acompanhando os alunos em cada ano, discutindo com o colegiado, e sugerindo adequações e/ou alterações. 

Uma alteração que começou a ser implantada em 2014 foi dividir turmas muito grandes (mais de 45 alunos) em 

duas turmas, o que se revelou produtivo, com melhor aproveitamento dos discentes, embora aumentando a 

carga dos docentes. 

A coordenação do curso orienta os alunos na escolha de disciplinas optativas e solicita ao departamento a 

abertura de algumas turmas de disciplinas que tenham apresentado muitos alunos reprovados, mesmo fora do 

semestre regular, para não prejudicar a integralização. E há uma atenção específica aos alunos de 3º e 4º ano, 

quanto à integralização, principalmente para aqueles que, por motivo de trabalho, não conseguirem concluir o 

curso em quatro anos, orientando-os quanto às matrículas. 

3.7  Infraestrutura 

O curso de Música, desde 2011, equipou todas as salas de aula com recursos audiovisuais (computador, som, 

data-show) e piano ou teclado, além de conexão à Internet. O CCE instalou um sistema wireless no campus. A 

Biblioteca conta com um espaço de estudos, com três computadores conectados à Internet. E o curso conta com 

uma Empresa Jr., a Amplificar, que vem promovendo cursos e eventos há três anos O curso conta com um 

pequeno Auditório, um Estúdio de Ensaios e Gravação, um Laboratório de Pianos, com piano um mecânico e 

seis digitais, um Laboratório de Produção Musical, com programas para acústica, gravação, edição e pós-

produção musical, um Laboratório de Criação de Música Contemporânea, e o Laboratório de Cognição, com 

fomento do CNPq (bolsa produtividade). Além disso, conta com um Laboratório de Música Antiga, com 

instrumentos dedicados, que também é aproveitado para atividades de estudo de musicalização infantil e ainda 

com um Almoxarifado (para controle de uso e guarda de equipamentos, microfones, instrumentos musicais). 

Faltam melhores condições no estúdio, que é insalubre, e o piano do auditório necessita de uma climatização 

mais adequada. Não dispomos de uma área adequada para o ensaio coral. A sala de pianos precisa de um 

sistema de monitoração e interação com os alunos. O prédio tem todas as suas salas ocupadas para salas de 

aula, laboratórios e poucos espaços para administração, faltam salas para atendimento aos alunos, salas de 

professores. Todos esses espaços foram previstos no novo prédio. 

As futuras instalações no campus Cabral contarão, além disso, com auditório para ensaios de nosso Coral 

Universitário, dois auditórios para apresentações musicais, dois estúdios de gravação, um estúdio de ensaios, 

Laboratório de Criação Música Contemporânea, Laboratório de Música Antiga, Núcleo de Etnomusicologia e 

oito salas de estudos com piano. Todas essas salas e as salas de aula terão isolamento e tratamento acústico. 

O projeto do novo prédio que abrigará o curso de Música, no Campus Cabral, inclui rampas de acesso, dois 

elevadores centrais, e três grupos de escadas, para acessibilidade e segurança. Além de uma Biblioteca para o 

novo setor, com acervo atualizado, em livros e partituras, além de mídias digitais. 

Em função do forte verão de 2013/2014, buscamos soluções ecológicas para reduzir a temperatura dentro do 

prédio, e o prof. Aloisio Schmid, do curso de arquitetura, projetou estruturas de brise-solei, em madeira e 

alumínio, a serem instaladas na face noroeste do prédio do DeArtes, reduzindo a insolação sem afetar a 

ventilação natural. No momento está sendo avaliada a viabilidade de construir esses painéis na UFPR. É uma 

solução que também poderá atender outros prédios da UFPR com forte insolação no lado voltado para o norte. 

Enquanto isso não é realizado, adquirimos mais ventiladores de teto, para serem instalados em todas as salas 

que ainda não têm esse recurso. 

3.8 Acesso ao curso 



Para um aproveitamento consistente das duas habilitações oferecidas pelo curso, recomenda-se enfaticamente 

que os alunos busquem por uma formação musical anterior à universidade, de preferência acompanhada de 

atividades regulares e significativas no campo da música. Lembramos que nosso curso é um curso de nível 

superior e não um curso de nível fundamental ou básico na área. A Música é uma forma de linguagem 

particular e muito especializada. É obviamente necessário que o futuro profissional inicie sua formação de nível 

superior dominando os fundamentos da linguagem musical. 

Os candidatos realizam a primeira fase do vestibular da UFPR (Conhecimentos Gerais). Os classificados 

realizam a Compreensão e Produção de textos na segunda fase e, no dia seguinte, uma prova objetiva de música 

com 16 questões, pela manhã. E à tarde, a segunda prova específica, que é a prova prática de música, pode ser 

aplicada no DeArtes (onde temos pianos e outros instrumentos). 

A prova da primeira fase, constituída de 80 questões, valerá 80 pontos. A prova de Compreensão e Produção de 

Textos, da segunda fase, valerá 60 pontos. Cada uma das provas específicas valerá 40 pontos. 

Para a Prova Prática de Música, constam no site do Departamento de Artes, e no site do Núcleo de Concursos, 

antes do início da inscrição ao vestibular: 

Três partituras, em PDF, uma fácil, uma de média dificuldade e uma difícil, de peças musicais simples e curtas 

(60 a 90 segundos), para: Piano erudito, Piano Popular, Violão, Guitarra elétrica, Contrabaixo elétrico, Violino, 

Viola, Violoncelo, Contrabaixo acústico, Flauta Doce, Flauta Transversa, Clarineta, Saxofone, Trompete, 

Trombone, Acordeão, Bateria, Percussão e Voz; 

Três exemplos de trechos musicais curtos, do mesmo grau de dificuldade do solfejo que será avaliado. 

A aplicação dessa avaliação específica, com formato objetivo, busca reduzir o número de ingressos no curso 

sem nenhum conhecimento formal de música, para redução dos pouco abandonos que ainda ocorrem (um ou 

dois por ano), redução de cancelamentos de disciplinas e de reprovações, elevando o nível de formação dos 

alunos. 

 

4  ESTRATÉGIAS APLICADAS E PREVISTAS 

4.1 Aquisição de instrumentos e equipamentos 

Nos dez primeiros anos do curso, foram adquiridos alguns pianos mecânicos, mesas de áudio analógicas, 

microfones, seis teclados e sistemas domésticos de áudio para uso nas salas de aula. Até 2011 o Departamento 

contava com apenas três sistemas de data-show. As aulas práticas dependiam na sua maioria dos alunos 

trazerem seus instrumentos. Havia apenas um laboratório de informática, para aulas e uso dos alunos, com 12 

computadores. 

4.1.1 Aquisição de instrumentos musicais 

Em 2011, um esforço conjunto dos programas de pós-graduação do setor permitiu a aquisição de um piano de 

concerto. De 2011 a 2015 foram adquiridos 5 pianos digitais, uma bateria e alguns instrumentos pequenos de 

percussão, oito violinos, um contrabaixo acústico. 

E os foi firmado um contrato de afinação periódica dos pianos, com validade até 2017. 

Precisamos adquirir mais violinos e alguns instrumentos de percussão. 

4.1.2 Aquisição de equipamentos para estúdio 

De 2010 a 2015 foram adquiridas duas mesas de áudio digital, oito mesas analógicas, oito teclados 

controladores, um amplificador de baixo e dois de guitarra, oito caixas profissionais de monitoração (seis em 



salas de aula, duas no estúdio), 4 caixas multiuso, 24 microfones profissionais, fones de ouvido, cabos, tripés e 

estantes de música. Além de oito processadores de áudio via Receita Federal. 

Isso que permitiu ampliar as práticas no bacharelado, as atividades de gravação dentro e fora do DeArtes e as 

apresentações externas. 

Futuramente será necessário adquirir mais 12 teclados controladores (para aulas de síntese, trilha sonora e 

diversas disciplinas de composição), quatro caixas de monitoração e mais microfones. 

4.1.3 Aquisição de equipamentos audiovisuais 

No período do segundo semestre de 2011 até o primeiro semestre de 2013 as salas de aula foram todas 

equipadas com sistemas de computador, com Internet, data-show, tela móvel, quadros com pentagrama 

revestidos de vidro, e sistemas de sonorização um pouco melhores em cinco salas. Em 2013 foram instaladas 

mesas analógicas em cinco salas de aula, com caixas acústicas profissionais em três salas, ou seja, todas as 

salas com aulas de música que necessitam de reprodução musical de qualidade, agora contam com a opção de 

conexão de microfones e instrumentos, além do computador, atendendo às diversas disciplinas e permitindo o 

registro para um futuro projeto de EAD. No FDA setorial de 2013 foram adquiridas câmeras de vídeo, 

microfones, fones e acessórios para integrar e viabilizar as práticas de diversas disciplinas de produção 

audiovisual oferecidas nos cursos de Artes, Comunicação, Design e Música, e que também virão a somar 

recursos para uso futuro em EAD. As aquisições têm sido feitas em projetos separados, em função das verbas 

disponíveis, mas seu conjunto está integrado ao mesmo projeto de equipamentos padronizados e adequação de 

salas de aula e laboratórios. 

4.1.4 Aquisição de computadores 

Em 2011 foi ampliado o Laboratório de Produção Musical, com apoio da PRAE e verbas do DeArtes. Em 2012 

e desde então foram adquiridos novos computadores para substituir os antigos (com seis a dez anos de uso). 

Atualmente o Laboratório conta com onze máquinas novas e onze máquinas com até quatro anos de uso. 

Todas as salas de aula atualmente contam com computadores rápidos com no máximo dois anos de uso (além 

de internet, data-show ou TV, sistema de som estéreo e Wi-Fi). 

As onze máquinas mais antigas deverão ser substituídas até 2017. 

Foram adquiridos em 2013 dois computadores iMac, o que permitiu atualizar o conteúdo das disciplinas de 

síntese e composição com recursos digitais. 

O novo prédio prevê dois amplos laboratórios de informática, além dos específicos para redação, criação, 

produção, publicidade, design. Esta é uma área em que todos os anos há investimento, pois a evolução 

tecnológica é muito acelerada. 

O Deartes conta com pontos de internet em todas as salas e laboratórios. O CCE instalou em 2013 uma rede 

Wi-FI, e uma rede na casa anexa, para uso da Empresa Jr e dos alunos. 

4.2 Aquisição de bibliografia 

A partir de 2011, com Editais com verba REUNI, foi possível adquirir parte da bibliografia básica do curso de 

música. Em 2013 foram adquiridos mais alguns títulos restantes da bibliografia básica de todo o curso. Com a 

reforma curricular, desde 2014 estamos adquirindo mais títulos e exemplares. 

Foi implantada no campus do DeArtes uma biblioteca, o que facilitou o acesso dos alunos e ela tem registrado 

média de uso acima da anterior, quando os títulos estavam na Biblioteca do HL. 

4.3 Integração com a pós-graduação 



A integração com a pós-graduação tem sido realizada por meio da participação cada vez maior de alunos nos 

grupos de pesquisas vinculados às linhas de pesquisa do programa: Processos de criação musical; Processos 

cognitivos da música; Processos de ensino, aprendizagem e formativos em música; Processos históricos e 

etnográficos da música; Processos teóricos e analíticos da música e de sua performance. Agora, com a 

implantação do Doutorado em Música, essa integração tem se ampliado. 

4.3.1 Implementação de Laboratório de Etnomusicologia 

O Laboratório de Etnomusicologia, vinculado ao Grupo de Pesquisa em Etnmusicologia da UFPR  e certificado 

pelo CNPq, realiza pesquisa nas áreas de Música e Cultura Popular, Políticas Públicas de Música e 

Etnomusicologia aplicada. O resultado destes trabalhos são reflexões e publicações em Revistas, Anais de 

Congressos nacionais e internacionais e levantamento de acervos e repertórios para serem interpretados pelos 

integrantes do grupo. 

Conta ainda com um corpo de pesquisadores e alunos da graduação e pós-graduação da USP, UnB, Kent State 

University, UFPB, UFPI e UFPR. Participam também pesquisadores associados da UNESPAR e da 

comunidade, onde é realizada a integração universidade e comunidade. 

Já com instalação adequada prevista no novo prédio, por enquanto o Laboratório de Etnomusicologia está 

instalado provisoriamente. Estamos aguardando a revisão da rede elétrica para essa realocação. 

4.3.2 Implementação de Laboratório de Cognição 

Um projeto de pesquisa permitiu a aquisição de computadores e acessórios e as pesquisas que atualmente 

compartilham o Laboratório de Produção Musical terão seu próprio espaço, embora ainda não adequado, e que 

atendem também a duas disciplinas da graduação no novo currículo. Conseguimos reformar uma das salas do 

campus para sua instalação, que será concluída no segundo semestre de 2016. No novo prédio foi projetado um 

espaço adequado, com três salas, para o pleno funcionamento do Laboratório de Cognição. Este laboratório 

visa o desenvolvimento de projetos de pesquisa sobre expressividade e motivação na prática musical, este 

último, dirigido por uma docente que tem bolsa produtividade junto ao CNPq. O desenvolvimento destas 

pesquisas visa a integração entre graduação e pós-graduação por meio da criação de grupos de estudo, com o 

objetivo também de divulgar o conhecimento científico por meio da publicação dos estudos em periódicos 

renomados na área de Cognição Musical e da participação de docentes e alunos nos principais congressos da 

área (nacionais e internacionais). 

4.3.2 Implementação de Laboratório de Criação de Música Contemporânea 

O projeto do Laboratório de Criação de Música Contemporânea alia-se ao projeto do grupo Nova Camerata 

representando um importante passo na pesquisa técnica e pedagógica, de produção e difusão da música 

contemporânea em nosso meio. Ambos projetos têm valorizado e promovido ao longo de sua existência a 

experiência, as práticas e as reflexões em música contemporânea, abrangendo formas mais convencionais e as 

novas experimentações e práticas, como expressões em eletroacústica, instalações sonoras, performance, teatro 

musical, intervenção musical em espaços variados, criações coletivas e práticas improvisatórias, além da 

aplicação dos recursos e ferramentas tecnológicas de última geração, na articulação e no compartilhamento e 

troca de saberes, na reflexão e superação das identidades — compreendidas como limitações auto-impostas do 

gosto e da mobilidade social. 

Em linhas gerais, o projeto compõe-se de um laboratório permanente de criação de música contemporânea, 

dedicado a diversas disciplinas de nossa graduação em música, e de um grupo musical experiente, de 

comprovada expertise em música nova, que atende a produção intelectual e artística do laboratório. 

Laboratório e grupo de extensão trabalham de maneira colaborativa, instigando a criação e o estudo de novos 

repertórios musicais, promovendo pesquisas de novas técnicas composicionais e instrumentais bem como de 

técnicas apropriadas ao seu ensino e difusão, além da produção continuada de concertos formais e didáticos 

em nossa comunidade. O projeto pretende estabelecer a prática da criação de novos repertórios musicais em 

nosso meio acadêmico, firmando a Universidade Federal do Paraná, a médio e longo prazos, como um dos 

mais importantes polos geradores de conhecimento e produção de música contemporânea em território 



nacional. Pretende colaborar ativamente junto a outros projetos artísticos da própria universidade e de outras 

instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais, firmando convênios e intercâmbios e também 

atuando interdisciplinarmente. Pretende ainda atingir comunidades habitualmente excluídas da reflexão e 

consumo de música nova, promovendo a geração de novos públicos e a integração de culturas e gêneros. A 

prática de nosso laboratório e grupo de extensão é de integração de inúmeras poéticas com elementos que 

abram uma janela de ambição estética na realidade social de seu público-alvo e contribuam assim para uma 

consolidação positiva da cidadania, com ênfase na diversidade cultural. Acreditamos que é possível 

transformar o ambiente universitário em polo de produção e circulação artística de ponta, em interlocução 

com a comunidade, tendo como ponto de partida a produção cultural local. 

O projeto é fortemente vinculado ao novo currículo de nossa graduação em música, complementando as 

abordagens de todas as nossas disciplinas de criação musical; também à pesquisa dando suporte técnico-

instrumental aos alunos compositores de nossos cursos de graduação em música e também aos alunos 

compositores de outras instituições em parcerias interinstitucionais; vincula-se ainda à nossa própria extensão 

universitária, colaborando em produções artísticas dos demais grupos de extensão de nossa universidade, além 

de dialogar diretamente com a comunidade por meio de concertos formativos e informativos, seminários de 

criação em centros culturais periféricos e programas radiofônicos; e ainda à pesquisa de repertórios e técnicas 

composicionais/instrumentais, de poéticas musicais inovadoras e técnicas de educação musical voltadas ao 

desenvolvimento de uma escuta crítica, criativa e inventiva. Dessa maneira, acreditamos que um trabalho 

continuado e assistido de criação e produção de música contemporânea atende ao desenvolvimento integral do 

ser, que faça parte desse desenvolvimento o acesso aos bens culturais fomentados em nossa universidade em 

seus cursos superiores. 

Já com instalação adequada prevista no novo prédio, por enquanto o Laboratório de Criação de Música 

Contemporânea será instalado provisoriamente, dividindo o espaço com o Laboratório de Etnomusicologia. 

4.3.3 Implementação de Laboratório de Música Antiga 

As atividades desenvolvidas no Laboratório de Música Antiga da UFPR, criado em 2010, promovem a 

produção teórica aliada à interpretação. A participação de musicólogos e artistas especialistas no Período 

barroco e/ou Renascentista trazem novas propostas para análise no campo científico, contribuindo para com a 

experiência artística e a pesquisa de alunos, professores e membros externos da comunidade. O Laboratório 

conta com instrumentos dedicados à prática de música antiga adquiridos através de editais internos e externos 

(teorba construída por Marcos Kaiser, cravo Rolland e cravo construído por Sebastién Nuñez). O Laboratório 

produz regularmente óperas barrocas e concertos para público numeroso, e é motivador de diversos artigos e 

livros publicados. 

Já com instalação adequada prevista no novo prédio, por enquanto o Laboratório de Música Antiga está 

instalado nas salas 202/204 do prédio principal do DeArtes. 

4.4 Ampliação da extensão 

O Projeto de Extensão “Práticas Musicais para a Comunidade no DeArtes” tem ampliado seu escopo. Criado no 

ano de 2010 tem como proposta oferecer capacitação em instrumentos como: piano, violão, baixo, canto, 

bateria, violino e aulas teóricas e de percepção musical aos alunos de DeArtes e a comunidade curitibana. O 

mesmo propiciou apresentações dentro da programação da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, nos Festivais de 

Antonina, Mostra DeArtes e UFPRTV. Tem proporcionado palestras com pesquisadores da área. Ele vem 

proporcionando aos alunos contato com um repertório diversificado, no qual apresentam arranjos e 

interpretação do mesmo. 

Além das práticas, a extensão oferece concertos e cursos regulares (como a semana Ernesto Nazareth, que foi 

realizada em abril de 2013), palestras, além da instalação do Laboratório de Criação de Música Contemporânea 

e Grupo Nova Camerata (ver item 4.3.2), a formação do Grupo de Percussão do DeArtes (ver item 4.1.1) e do 

Coral Lunaire-DeArtes (ver item 3.1). A ampliação dessas atividades depende de podermos contar com pelo 

menos mais dois docentes efetivos (quatro seria o ideal). 



Em 2013, iniciamos um projeto de extensão de cordas, que será ampliado quando conseguirmos adquirir 20 

violinos, já incluídos no pregão, e solicitados via FDA de Fluxo Programado em 2014, o que permitirá reativar 

a Musicalização Infantil no DeArtes, que atuou com sucesso durante oito anos. 

E o Musicaos está a cada ano ampliando sua produção de programas musicais radiofônicos. Visite-o em 

http://programa-musicaos-sintonize.blogspot.com.br/ 

 

4.5 Implantação de Empresa Jr. 

Com participação inicial do Centro Acadêmico, um grupo de alunos do 3º e 4º anos de música iniciou em 2013 

a implantação da Empresa Jr de Música – Amplificar, que já teve importante participação nas semanas de 

integração (calouros) de 2013 e 2014, e em atividades de extensão, trazendo palestrantes de empresas musicais 

de Curitiba para apresentação aos alunos, e a cada ano vem ampliando as atividades de extensão. 

No novo prédio há previsão de espaços para as Empresas Jr dos cursos do Setor de Artes, Comunicação e 

Design. 

4.6 Intercâmbio acadêmico 

Após um período em que apenas recebíamos alguns alunos da América do Sul, agora existe uma regularidade 

no envio de alunos de intercâmbio para dentro e fora do país, tendo recebido alunos brasileiros e também do 

Canadá, Portugal e Alemanha. 

A cada ano têm sido selecionados um ou dois alunos de Música, para intercâmbio no exterior. Esperamos 

ampliar essa integração e troca de experiências. Todo ano realizamos palestras dos alunos que voltam do 

intercâmbio para passar sua experiência aos alunos interessados, ou na semana de integração, ou na semana 

acadêmica. 

4.7 Transição otimizada para o novo currículo 

Como o novo currículo introduziu cinco novas disciplinas obrigatórias e remanejou disciplinas (e seu conteúdo) 

do 2º e 3º ano para o 1º ano, os alunos que ingressaram até 2013 têm de cumprir essas disciplinas para ter uma 

transição suave para o novo currículo. 

Para isso, além de disponibilizar todas as informações da transição curricular na página do curso, já começamos 

em 2013, nos dois semestres, a oferecer disciplinas aos alunos dos atuais 1º e 2º anos, dentro da grade regular, 

para que cursem essas disciplinas agora, facilitando o enquadramento na grade do novo currículo. 

Como já estão informados dos detalhes da transição, os veteranos fizeram as matrículas no 2º semestre de 2013 

e em 2014 considerando as novas ofertas e as linhas de formação no currículo de 2014, que assim beneficia não 

somente os futuros alunos, mas também a maioria dos atuais (que estão no 2º e 3º ano). 

Agora não são mais necessárias adaptações, a oferta foi suficiente para atender a todos os alunos. 

4.8 Ampliação do quadro de docentes 

Essa necessidade é o requisito básico para garantir qualidade e variedade na oferta de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Infelizmente, o curso de Música conta atualmente com apenas 14 docentes efetivos, que, 

sobrecarregados, são responsáveis por todas as disciplinas da graduação dos cursos de Bacharelado em Música, 

e quase todas da Licenciatura, além do Mestrado e Doutorado em Música, diversas pesquisas em andamento e 

diversas extensões. Além disso, o programa da Pós Graduação aguarda autorização de funcionamento do 

Doutorado em Música. Isso implica uma carga horária média semanal em sala de aula superior a 13 horas, 

muitíssimo superior à média de 9 horas da UFPR. 



Com o novo currículo os alunos têm uma menor carga horária, mas não os docentes. Buscamos sempre manter 

a oferta integral das disciplinas obrigatórias e da grande maioria das optativas das três linhas de formação, 

justamente para permitir uma escolha mais pessoal da formação de cada aluno e com isso melhor qualidade na 

formação e menor período de integralização.  

O Curso aguarda a concretização das propostas da administração de ir, progressivamente, realocando vagas 

em função das diversas atividades acadêmicas regularmente realizadas nos cursos. 


