
OA821 – História da música II 

A partir da Resolução No.65/2020-CEPE – Ciclo 4 

 

Início das atividades: 9/11/2020 

 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, carga horária 

semanal e total e ementa) 

OA821 – História da música II 

Créditos – 3 

Vagas – 40 alunos 

Carga horária total: 45 h ERE 

- 28 h atividades síncronas – audição musical crítica e avaliações 

- 17 h atividades remotas assíncronas – audição musical, leitura de textos 

Carga horária semanal: 3 h 

Ementa: Reconhecimento e identificação dos aspectos socioculturais e estético-filosóficos da música 

ocidental, com destaque para estilos e formas musicais na música da Renascença e do Barroco. 

 

II. objetivos 

Objetivo geral: conhecer as obras representativas da Renascença e do Barroco, em seus contextos musicais, 

culturais e históricos. 

Objetivos específicos: 

 - Levar o discente a ouvir detidamente, com senso crítico e estético, repertórios musicais vinculados a 

determinados períodos históricos. 

- Desenvolver, aprimorar e ampliar a cultura musical do estudante, e a compreensão do contexto histórico e 

cultural das obras. 

- Desenvolver no discente a capacidade de identificar os compositores das músicas e suas peculiaridades; as 

épocas aproximadas em que foram compostas e locais geográficos, bem como gêneros, estilos, formas, 

linguagens musicais e formações instrumentais. 

 

 

III. desdobramento da área de conhecimento em unidades 

Unidade 1 – Audição crítica das seguintes obras musicais: 

-1 B.Cordier - 'Tout par compas' (cânone circular); 

-2 J.Ciconia - ‘Le ray al soleil’ (cânone de prolação); 

-3 Anônimo sécXIII - 'Summer is icumen in' (cânone estrito); 

-4 Anônimo sécXIV - 'J'ay mis ce rondelet' (cânone retrógrado duplo - estrutura de canção); 

-5 C.Gesualdo - 'Madrigais' (Livro 6); 

-6 G.Dufay - Missa 'L'Homme Armé'; 

-7 G.P.Palestrina - ‘Missa ‘Papae Marcelli’; 

-8 J.Dowland - 'Flow my tears' (canção em inglês); 

-9 J.Dowland - 'Frog Galliard' (dança estilizada - alaúde); 

-10 J.Encina - ‘Senora de hermosura (vilancico); 

-11 J.Prez – ‘Deploração sobre a morte de Ockeghem’; 

-12 J.Prez - 'Missa Hercules dux Ferrariae'; 

-13 J.P.Sweelinck - Duas Fantasias (para grande órgão); 

-14 T.Morley – ‘Now is the month of maying’ (madrigal inglês) 

-15 T.Tallis - 'If ye love me' (Madrigal inglês) 

 

Unidade 2 – Audição crítica das seguintes obras musicais: 

-1 Corelli - Concerto Grosso Op6 n8 (Concerto de Natal) 

-2 Couperin - 'Les Baricades Misterieuses' (cravo) 

-3 D.Scarlatti - Sonata K517 (cravo) 

-4 G.Gabrielli - ‘Canzon a quatro’ (Trompetes-trompa-trombone) 

-5 Haendel - 'Piangerò la sorte mia' (Recitativo-Aria da Capo) ópera ‘Giulio Cesare’ 

-6 Haendel - Suíte orquestral ‘Música aquática’ 

-7 JSBach - BWV 1066 - Suíte Orquestral 1 

-8 JSBach - BWV 1048-1049 - Concertos Brandenburgueses 3 e 4 

-9 Lully - Tragédia lírica ‘Psyché’ - Prólogo (1671) 

-10 Monteverdi - ópera L’Orfeo (trecho 1) 



-11 Monteverdi - ópera L’Orfeo (trecho 2) 

-12 Monteverdi - ópera L’Orfeo (trecho 3) 

-13 Schultz - oratório ‘História de Natal’ (trecho 1) 

-14 Schultz - oratório ‘História de Natal’ (trecho 2) 

-15 Vivaldi - '4 concerti grossi' (‘As 4 estacoes’) 

 

IV. procedimentos didáticos, incluindo o sistema de comunicação, observando: os princípios de interação 

entre docente e discentes, seja qual for o meio tecnológico utilizado; a relação numérica entre docente e 

discentes de forma a permitir condições de comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer informação 

sobre a disciplina. 

a) caracterização: esta disciplina ofertada em período especial e de modo 100% remoto será desenvolvida 

mediante atividades síncronas e assíncronas, já que cabe ao discente ouvir, apreciar músicas e compreender os 

contextos culturais e históricos sobre compositores desses períodos. 

b) princípios de interação: a comunicação docente-discente será por intermédio de ambientes virtuais de 

aprendizagem, como UFPR Virtual ou Microsoft Teams, minimizando as chances de o discente ser prejudicado 

por problemas de acesso a informações, materiais e/ou falha de comunicação com o professor. Ementa 

detalhada da disciplina, cronograma e acervos musicais ficarão permanentemente disponíveis ao discentes em 

locais específicos da internet. 

c) material didático para as atividades de autoaprendizado: o acervo musical a ser apreciado estará 

disponível em local específico da internet. 

d) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: acesso à internet e à 

bibliografia aqui referida. 

e) identificação do controle de frequência das atividades: entende-se a necessidade de que os discentes se 

acostumem a respeitar os horários das atividades síncronas, se organizem acessando o ambiente virtual se 

necessitar de esclarecimentos ou orientações. O discente deve acessar a plataforma de comunicação também 

nos dias e horários fixados para provas e exame final. 

 

V. formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação: as avaliações se darão de forma remota, consistindo 

de duas provas e um exame final. Cada prova terá peso 100 e o processo avaliativo seguirá os critérios vigentes 

nesta universidade, fazendo exame final apenas o discente que não obtiver nota 70 ou superior a partir da média 

das duas provas anteriores. 

 

 

VI. bibliografia 

Bibliografia básica 

BURKHOLDER, J. Peter. History of Western Music. W.W. Norton, 9ª ed, 2014. 

ATLAS, A. W. Renaissance Music: Music in Western Europe, 1400-1600. W.W.Norton, 1998. 

SADIE, Julie Anne, Ed. Companion to Baroque Music. California University, 1998. 

 

Bibliografia complementar 

MICHELS, Ulrich. Atlas de música, I (1982) / II (1992), Lisboa: Gradiva. 

SEVCENKO, Nicolau. O renascimento, 4.ed., São Paulo:  Atual, 1986 BURKHOLDER, J. Peter, and 

Claude PALISCA, ed. Norton Anthology of Western Music. Vol. 1, Ancient to Baroque, 7th ed. New York: 

W.W. Norton, 2014. 

TARUSKIN, Richard. Music in the Seventeenth and Eighteenth Centuries: The Oxford History of Western 

Music. Oxford University, 2009. 

HARNONCOURT, Nikolaus. O diálogo musical: Monteverdi, Bach e Mozart. Rio de Janeiro: J. Zahar, 

1993. 

STOLBA, K. Marie. The Development of Western Music. Boston: McGraw-Hill, 1988. 

NESTROVSKI, Arthur Rosenblat. Notas musicais: de barroco ao jazz. São Paulo: Publifolha, 2000. 

 

VII. docente responsável 

Álvaro Carlini 

  



Cronograma – segundas 17:30 a 19:30 

 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 9/11 

Música vocal franco-flamenga (I) (séc.XV): 

-Escola de Borgonha: G.Dufay: Missa Se la face ay pale; 

-processos canônicos (a): estrito; retrógrado; inversão; 

retrógrado da inversão; prolação; 

audição musical 

crítica, síncrona 

2 16/11 

Música vocal franco-flamenga (II) (sécs.XV-XVI): 

Josquin Dés Préz; Musica reservata; 

Processos canônicos (b): estrito; retrógrado; inversão; 

retrógrado da inversão; prolação (considerações sobre JSBach - 

Oferenda Musical BWV 1079); 

audição musical 

crítica, síncrona 

3 23/11 

Surgimento dos ‘estilos nacionais’ (séc.XVI): Música vocal 

profana na Península Itálica: Frottola, Laudes - Falsebordone; 

Alemanha e França: Lied e Chansons; Espanha: Romances e 

Villancicos; Inglaterra: Ayres e Songs 

audição musical 

crítica, síncrona 

4 30/11 

Música na Reforma e Contra-Reforma (séc.XVI): Concílio de 

Trento e Palestrina; Lutero e o coral luterano; Igreja Anglicana 

Inglaterra e Henrique VIII; Jean Calvino (França). 

audição musical 

crítica, síncrona 

5 7/12 

Madrigal do séc.XVI: Península Itálica: Carlo Gesualdo 

(cromatismo, texto prosaico); madrigalistas ingleses: 

T.Morley, T.Tallis, W.Byrd, J.Dowland 

audição musical 

crítica, síncrona 

6 14/12 

Música instrumental (final do séc.XVI): Ricercari, Canzona, 

Fantasia e Toccata, Música de dança: Pavana  e Galharda, 

Processos de estilização 

audição musical 

crítica, síncrona 

7 16/12 1ª avaliação prova, síncrona 

8 1/2/2021 

Sobre o Barroco musical (séc.XVII): História e teoria, 

linguagem e estruturas  musicais; simbolismo musical, música 

poética e a doutrina dos afetos; 

audição musical 

crítica, síncrona 

9 8/2 
Ópera I: Camerata Fiorentina e L’Orfeo, de C.Monteverdi; 

Escola Napolitana: A. Scarlatti (ária da capo) 

audição musical 

crítica, síncrona 

10 22/2 

Ópera II: França: opera-ballet e J.B.Lully (ouverture, ritmo 

pontuado, estrutura tripartida); Inglaterra: masque; 

Alemanha: H.Schütz 

audição musical 

crítica, síncrona 

11 1/3 

Música instrumental: primeiros agrupamentos; Música de 

câmara e os instrumentos de sopro: Schütz e G. Gabrieli;  

Música Orquestral 1: Origens e generalidades (Orquestra da 

corte, da ópera e da Igreja; Collegium Musicum) 

audição musical 

crítica, síncrona 

12 8/3 
Música orquestral 2: gêneros e formas musicais I - ópera, 

ballet e dança: obertura, sinfonia, ritornello, danças 

audição musical 

crítica, síncrona 

13 15/3 

Música orquestral 3: gêneros e formas musicais II - Igreja: 

Canzona e sonatas; Suítes francesas para orquestra: Lully, 

Rameau, J.S.Bach e Häendel 

audição musical 

crítica, síncrona 

14 22/3 

Música orquestral 4: gêneros e formas musicais III (Concerto 

grosso, concerto orquestral e concerto solista: Corelli, Vivaldi, 

J. S. Bach) 

audição musical 

crítica, síncrona 

15 25/3 2ª avaliação. prova, síncrona 

 29/3 Exame final  
 

As aulas síncronas são encontros via plataforma (Moodle, Teams da UFPR...). São duas horas on-line, uma 

vez por semana. A terceira hora é para ouvirem músicas completas 

  



OA823 – Apreciação musical II 

A partir da Resolução Nº 65/2020-CEPE – Ciclo 4 

 

Início das Atividades: 10/11/2020 

 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, carga horária 

semanal e total e ementa). 

OA823 – Apreciação musical II 

Créditos – 2 

Vagas – 40 alunos 

Carga horária total: 30h ERE 

- 06 h atividades síncronas – provas e exame 

- 24 h atividades remotas – atendimento para orientações ou esclarecimentos 

Carga horária semanal: 2 h 

Ementa: Audição crítica de repertório musical de repertório apresentado no início do semestre, integrada a 

disciplinas da graduação. 

 

II. objetivos 

Objetivo geral: ao discente cabe ouvir na íntegra, apreciar e analisar criticamente o acervo musical 

disponibilizado. 

Objetivos específicos: 

 - Levar o discente a ouvir detidamente, com senso crítico e estético, repertórios musicais vinculados a outras 

disciplinas do curso de música. 

- Levar o discente a conhecer repertórios musicais que muito provavelmente não ouviria por iniciativa própria. 

- Desenvolver, aprimorar e ampliar a cultura musical do estudante, levando-o a ter contato com compositores, 

gêneros e estilos diversificados e considerados essenciais à sua formação como futuro profissional da música. 

- Desenvolver no discente a capacidade de identificar os compositores e títulos das músicas e suas 

peculiaridades; as épocas aproximadas em que foram compostas e locais geográficos, bem como gêneros, 

estilos, formas, linguagens musicais e formações instrumentais as mais diversificadas. 

 

 

III. desdobramento da área de conhecimento em unidades 

 

Unidade 1 – Audição crítica das seguintes obras musicais: 

Anônimo – Carol: Salve, sancta parens 

Guillaume Dufay – Ballade: Resvellies vous et faites chiere lye 

Josquin de Prez – Missa Pange língua: Kyrie 

 

Unidade 2 

Jacob Arcadelt – Madrigal: Il bianco e dolce cigno 

Cipriano de Rore – Madrigal: De le belle contrade d’oriente 

Luca Marenzio – Madrigal: Solo e pensoso 

 

Unidade 3 

William Bird – Pavana Lachrimae 

William Byrd – Full Anthem: Sing joyfully unto God 

Giulio Caccini – Madrigal: Vedrò ‘l mio sol 

 

Unidade 4 

Jacopo Peri – Le musiche sopra L’Euridice 

a. Dafne: Per quel vago bosquetto 

b. Arcetro: Che narri, ohimè 

c. Orfeo: Non piango e non sospiro 

 

Unidade 5 

Giovanni Gabrieli – Grand concerto:  In ecclesis 

Claudio Monteverdi – Madrigal: Cruda Amarilli 



Claudio Monteverdi – L’Orfeo 

a. Prologo, La Musica: Dal mio permesso amato 

b. Ato II: Orfeu: Vi recorda 

c. Messageira:  In un fiorito prato 

d. Orfeu: Tu sei morta 

e. Coro: Ahi caso acerbo 
 

AVALIAÇÃO I 
 

Unidade 6 

Claudio Monteverdi: L’incoronazione di Poppea 

Barbara Strozzi – Cantata: Lagrime mie 

Giacomo Carissimi – Historia di Jephte (trechos escolhidos) 

Henrich Schütz – Grand Concerto: Saul, was verfolgst du mich 
 

Unidade 7 

Arcangelo Corelli – Trio Sonata, Op. 3, no. 2 

Dieterich Buxtehude – Preludium en Mi maior Bux 141 

François Couperin – Vingt-cinquième ordre 

Johann Sebastian Bach – Praeludium et Fuga em La menor, BWV 543 
 

Unidade 8 

Jean-Baptiste Lully – Armide (trechos escolhidos) 

Henry Purcell – Dido and Aeneas (final) 
 

Unidade 9 

Jean-Philippe Rameau – Hippolyte et Aricie (trechos escolhidos) 

Johann Sebastian Bach – Missa em Si Menor, BWV, 232 (trechos escolhidos) 
 

Unidade 10 

Johann Sebastian Bach – Paixão segundo São João BWV 245 (trechos escolhidos) 
 

AVALIAÇÃO II 

 

IV. procedimentos didáticos, incluindo o sistema de comunicação, observando: os princípios de 

interação entre docente e discentes, seja qual for o meio tecnológico utilizado; a relação 

numérica entre docente e discentes de forma a permitir condições de comunicação efetiva; e o 

acesso a toda e qualquer informação sobre a disciplina. 

a) caracterização: esta disciplina ofertada em período especial e de modo 100% remoto será 

desenvolvida mediante atividades majoritariamente assíncronas, já que cabe ao discente ouvir, 

apreciar músicas e absorver as informações disponibilizadas sobre compositores, épocas e estilos. A 

atividade prática será desenvolvida onde e da maneira que desejar. 

b) princípios de interação: a comunicação docente-discente, \ dar-se-á por intermédio de ambientes 

virtuais de aprendizagem, como UFPR Virtual ou Microsoft Teams, minimizando as chances de o 

discente ser prejudicado por problemas de acesso a informações, materiais e/ou falha de comunicação 

com o professor. Ementa detalhada da disciplina, cronograma e acervos musicais ficarão 

permanentemente disponíveis ao discentes na UFPR Virtual. O aluno receberá uma tarefa de fixação 

de conteúdo a cada semana. As respostas deverão ser postadas em local virtual a ser determinado na 

primeira aula em web-conferência. 

c) material didático para as atividades de autoaprendizado: o acervo musical a ser apreciado e 

guia de escuta estará sempre disponível na UFPR Virtual. Além de ouvir o acervo detidamente, o 

discente deve responder às atividades propostas semanalmente, e em seguida postá-la em local virtual 

indicado. Será criado um fórum virtual em que os alunos poderão interagir com as atividades 

propostas para este fim. 

d) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: além do acesso à 

internet e à bibliografia aqui referida ou equivalente, o discente precisa dispor de condições técnicas 



para ouvir música com boa fidelidade de som, como fones de ouvido estereofônicos ou aparelhagem 

de som. 

e) identificação do controle de frequência das atividades: o controle de frequência será feito pela 

postagem semanal das atividades propostas. O discente deve acessar a plataforma de comunicação 

nos dias e horários fixados para provas e exame final. 
 

V. formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação: as avaliações se darão de forma remota, 

consistindo em duas provas, atividades semanais e um exame final. As avaliações terão como base o 

repertório musical disponibilizado e a finalidade será a de constatar se o discente ouviu todo o 

repertório e fixou as informações essenciais a respeito de cada obra musical e seu compositor; a nota 

final será a média das notas de todos as atividades semanais (a) somada às duas provas presenciais (b 

e c): a + b + c dividido por 3. Durante as provas, o professor apresentará trechos musicais e os 

estudantes responderão questões objetivas acerca do repertório, baseado na informação 

disponibilizada no guia de escuta. Os critérios das notas são aqueles vigentes nesta universidade, 

fazendo exame final apenas o discente que não obtiver nota 70 ou superior a partir da média das duas 

provas anteriores. O exame final consistirá na elaboração de um trabalho escrito, conforme orientação 

do professor. 
 

VI. Bibliografia 

Bibliografia básica 

BURKHOLDER, J. Peter. History of Western Music. W.W. Norton, 9ª ed, 2014. 

BURKHOLDER, J. Peter, and Claude PALISCA, ed. Norton Anthology of Western Music. Vol. 1, Ancient to 

Baroque, 6th ed. New York: W.W. Norton, 2010. 

BURKHOLDER, J. Peter, and Claude PALISCA, ed. Norton Recorded Anthology of Western Music. Vol. 1, 

Ancient to Baroque, 6th ed. New York: W.W. Norton, 2010. (6-CD) 

Bibliografia complementar 

HARNONCOURT, Nikolaus. O diálogo musical: Monteverdi, Bach e Mozart. Rio de Janeiro: J. Zahar, 

1993. 

MICHELS, Ulrich. Atlas de música, I (1982) / II (1992), Lisboa: Gradiva. 

SEVCENKO, Nicolau. O renascimento, 4.ed., São Paulo: Atual, 1986. 

SADIE, Julie Anne, Ed. Companion to Baroque Music. California University, 1998. 
 

VII. docente responsável 

Silvana Ruffier Scarinci 
 

Cronograma: terças, 20:00-22:00 

 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 10/11 Apresentação da disciplina  
Acesso conjunto ao 

ambiente virtual 

2 17/11 
Soluções de dúvidas e eventuais orientações 

(acesso opcional por parte do discente) 
idem 

3 24/11 idem idem 

4 01/12 idem Avaliação 

5 08/12 
Avaliação sobre as unidades 1 a 5 do repertório e 

divulgação das notas da primeira prova 
Divulgação de notas 

6 15/12 
Soluções de dúvidas e eventuais orientações 

(acesso opcional por parte do discente) 

Atendimento ao 

discente 

8 02/02/21 idem idem 

9 09/02/21 idem idem 

10 23/02/21 idem Avaliação 

11 02/03/21 
Avaliação sobre as unidades 6 a 10 do repertório 

e divulgação das notas da segunda prova 
Divulgação de notas 

11 16/03/21 Avaliação (exame) final Exame 

12 23/03/21 Divulgação das notas finais Divulgação de notas 
 

  



OA825 – Música e cultura popular 

A partir da Resolução Nº 65/2020-CEPE – Ciclo 4 

 

Início das atividades: 4/11/2020 

 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, carga horária 

semanal e total e ementa). 

OA825 – Música e cultura popular 

Créditos – 2 

Vagas – 40 alunos 

Carga horária total: 30 h ERE 

-26 h atividades síncronas, aulas, atendimento, avaliação 

- 4 h atividades remotas 

Carga horária semanal: 2,0 h 

Ementa: Estudo da música em sua articulação com aspectos étnicos, socioculturais e socioambientais, com 

ênfase na música popular brasileira e hispano-americana, envolvendo conceitos de cultura popular, folclore, 

comunidades de práticas e paisagem sonora. 

 

II. objetivos 

OBJETIVO GERAL 

Capacitar o aluno para interpretar como a Música está inserida no contexto da Cultura Popular. O 

conhecimento deste processo pode ajuda no melhor entendimento de sua atitude, desempenho e 

posicionamento como profissional de Arte. 

O aluno deverá ser capaz argumentar e se colocar diante qualquer situação em que tenha que defender os 

conceitos como o de Cultura Popular. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Refletir e criar uma consciência crítica diante debates ou desafios epistemológicos sobre a Cultura Popular. 

Seu desempenho deve ser acompanhado, observado e mensurado. 

 

III. desdobramento da área de conhecimento em unidades 

Conhecimento de conceitos da Cultura nas instâncias: filosóficas, antropológicas, sociológicas, 

comunicacionais e artísticas das práticas populares. A música dentro do contexto cultural nas suas diversas 

localidades na atualidade. Os teóricos da Cultura na América Latina, das Práticas musicais e da Comunicação. 

 

IV. procedimentos didáticos, incluindo o sistema de comunicação, observando: os princípios de 

interação entre docente e discentes, seja qual for o meio tecnológico utilizado; a relação numérica entre 

docente e discentes de forma a permitir condições de comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer 

informação sobre a disciplina. 

a) caracterização: esta disciplina ofertada em período especial e dividida em atividades síncronas. Aulas que 

serão gravadas no Teams. 

b) princípios de interação: a comunicação docente-discente, quando ocorrer, dar-se-á por intermédio de 

ambientes virtuais de aprendizagem, como Moodle, Microsoft Teams. Ementa detalhada da disciplina, 

cronograma e vídeos ficarão permanentemente disponíveis ao discentes na UFPR Virtual. 

c) material didático para as atividades de autoaprendizado: os vídeos estão disponíveis no Youtube e na 

nuvem do Google. Os trechos de livros são disponibilizados na UFPR Virtual. 

d) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: além do acesso à internet 

e à bibliografia aqui referida ou equivalente, o discente precisa dispor de condições técnicas para participar 

de videoconferência nas plataformas citadas. Pode-se também criar um grupo no Whattsapp para uma 

integração mais dinâmica em tempo real. 

e) identificação do controle de frequência das atividades: entendemos que o controle de frequência nas 

atividades síncronas não será eficaz, pois não é possível controlar o grau de atenção que cada um está dando 

ao conteúdo, pois nem nas aulas presenciais há participação (perguntas/comentários) de todos. É uma nova 

realidade que exige de cada um a responsabilidade para sua própria evolução. O discente deve acessar a 

plataforma de comunicação nos dias e horários fixados para atividades síncronas. O primeiro contato, antes 

da primeira aula, será um e-mail com instruções. 

 

V. formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação: as avaliações se darão de forma remota, em 

atividades previstas para 16/12 e 1/4. 

 



VI. Bibliografia 

Bibliografia básica 

ARANTES, Antônio Augusto. O que é cultura popular. Brasiliense, 1983. 

CASCUDO, Luís da Câmara. Antologia do folclore brasileiro. Global, 2003. 

SCHAFER, Murray. A afinação do mundo. São Paulo: UNESP, 2001 

Bibliografia complementar 

ANDRADE, Mário de. Ensaio sobre a música brasileira (págs 54-61). 3ª ed., São Paulo: Livraria Martins, 

Brasília, INL, 1972. 

COUCHE, Denys. A Noção de Cultura nas Ciências Sociais. Bauru, SP: EDUSC, 2002. 

FERREIRA, Luzia Aparecida. Políticas Públicas para a Cultura: teoria e prática. Curitiba: Appris, 2017. 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009. 

PITRE-VÁSQUEZ, Edwin. “Etnomusicologia Midiática: Tropicana musical: dejala que siga y no la pares...”. 

Anais do II° Colóquio em Música do Brasil e América Latina/ Etnomus UFRGS: Etnomusicologia no rádio: 

tecnologias da informação e etnomusicologia aplicada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 

UFRGS, Porto Alegre: UFRGS, 2020. 

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995. 

TUGNY, Rosangela; QUEIROZ, Rubens. Músicas africanas e indígenas no Brasil. Belo Horizonte. UFMG, 

2006. 

 

VII. docente responsável 

Edwin Pitre-Vasquez 

 

Cronograma – quartas-feiras, 13:30-15:30 

 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 4/11 

Apresentação do Curso, leitura e discussão do artigo 

“Cultura Popular: Um conceito e várias histórias” (Martha 

Abreu) 

Aula expositiva 

2 11/11 

Conceitos origens e elementos básicos da cultura, como 

opera a cultura, etnocentrismo, produção cultural, 

diversidade cultural. 

Aula expositiva 

3 18/11 

Multiculturalismo, relativismo cultural, diversidade, 

globalização, pós modernismo, a cultura como coerção, 

racionalização e tempo, consumismo.  

Aula expositiva 

4 25/11 
Definições de folclore, fato folclórico, folclorização e suas 

características, manifestações folclóricas.  
Aula expositiva 

5 2/12 Cultura popular Aula expositiva 

6 9/12 Música e cultura popular na mídia Aula expositiva 

7 16/12 Avaliação I Avaliação pela Internet 

8 3/2/21 Côco, Caboclinho e Ciranda Aula expositiva / prática 

9 10/2 Frevo Aula expositiva / prática 

10 24/2 Maracatu Aula expositiva / prática 

11 3/3 Bumba-meu-boi Aula expositiva / prática 

12 10/3 Carnaval Aula expositiva / prática 

13 17/3 Fandango caiçara Aula expositiva / prática 

14 24/3 Manifestações do Centro Oeste/Sul Aula expositiva / prática 

15 1/4 Apresentação final e exame final Avaliação pela Internet 

 

  



OA828 – Acústica para música 

A partir da Resolução Nº 65/2020-CEPE – Ciclo 4 

 

Início das atividades: 3/11/2020 

 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, carga horária 

semanal e total e ementa). 

OA828 – Acústica para música 

Créditos – 4 

Vagas – 40 alunos 

Carga horária total: 60 h ERE 

- 40 h atividades síncronas, aulas, atendimento, avaliação 

- 20 h atividades remotas, discentes assistem vídeos, leem documentos, redigem textos, fazem prova e 

exame, ambos escritos e objetivos. 

Carga horária semanal: 6,0 h 

Ementa: Natureza física do som. Características da audição humana. Interação e relações com o meio. 

Decibéis. Medições. Efeitos. Banda crítica. Mascaramento. Materiais usados em isolamento e tratamento 

acústico. Efeitos no meio ambiente e descarte adequado. Isolamento acústico. Portas, janelas. 

Condicionamento de ar. Tratamento acústico. Isoladores, absorvedores, ressonadores, difusores. Análise 

acústica. Sonorização em espaços fechados (teatros, igrejas, auditórios etc.). Equipamentos utilizados. 

 

II. objetivos 

Objetivo geral: 

- capacitar os discentes a realizar projetos simples de tratamento acústico de home estúdio. 

Objetivos específicos: 

- compreender as características da audição humana. 

 - compreender as características de materiais de isolamento acústico. 

- compreender as características de materiais de tratamento acústico 

- saber utilizar planilhas básicas de cálculo acústico. 

- saber planejar um tratamento acústico adequado de pequenos e médios ambientes. 

 

III. desdobramento da área de conhecimento em unidades 

Unidade 1 – audição humana 

Unidade 2 – isolamento acústico 

Unidade 3 – tratamento acústico 

 

IV. procedimentos didáticos, incluindo o sistema de comunicação, observando: os princípios de 

interação entre docente e discentes, seja qual for o meio tecnológico utilizado; a relação numérica entre 

docente e discentes de forma a permitir condições de comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer 

informação sobre a disciplina. 

a) caracterização: esta disciplina ofertada em período especial e dividida em atividades síncronas e 

assíncronas. Vídeos, discussões sobre os conteúdos, leitura de arquivos PDF. 

b) princípios de interação: a comunicação docente-discente dar-se-á por intermédio de ambientes virtuais de 

aprendizagem, como Moodle, Microsoft Teams. Ementa detalhada da disciplina, cronograma e vídeos 

ficarão permanentemente disponíveis ao discentes na UFPR Virtual. 

c) material didático para as atividades de autoaprendizado: os links para os vídeos estão disponíveis na 

UFPR Virtual. 

d) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: além do acesso à internet 

e à bibliografia aqui referida ou equivalente, o discente precisa dispor de condições técnicas para participar 

de videoconferência nas plataformas citadas. Pode-se também criar um grupo no Whattsapp para uma 

integração mais dinâmica em tempo real. 

e) identificação do controle de frequência das atividades: entendemos que o controle de frequência nas 

atividades síncronas não será eficaz, pois não é possível controlar o grau de atenção que cada um está dando 

ao conteúdo, pois nem nas aulas presenciais há participação (perguntas/comentários) de todos. É uma nova 

realidade que exige de cada um a responsabilidade para sua própria evolução. O discente deve acessar a 

plataforma de comunicação nos dias e horários fixados para atividades síncronas. O primeiro contato, antes 

da primeira aula, será um e-mail com instruções. 

 



V. formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação: três avaliações de forma remota, consistindo de 

questões discursivas curtas e de múltipla escolha (valendo 60% da nota). Um trabalho final (projeto de 

isolamento e tratamento acústico valendo 40% da nota). O exame final será feito por meio de prova escrita 

com questões discursivas curtas e de múltipla escolha, no Moodle, sobre todo o conteúdo. 

 

VI. Bibliografia 

Bibliografia básica 

VALLE, Sólon do. Manual prático de Acústica. Rio de Janeiro, Música e Tecnologia, 2009. 

GALLAGHER, Mitch. Acoustic design for the home studio. Course Technology, 2007. 

MURGEL, Eduardo Mascarenhas. Fundamentos de acústica ambiental. São Paulo: SENAC, 2007 

Bibliografia complementar 

BENADE, Arthur H. Fundamentals of musical acoustics. Dover, 1990. 

EVEREST, F. Alton. The master handbook of accoustics. McGraw-Hill, 2001. 

EVEREST, F. Alton. Sound studio construction on a budget. McGraw-Hill, 1997. 

NEWELL, PHILIP. Recording Studio Design. Focal, 2007. 

 

VII. docente responsável 

Hugo de Souza Melo 

 

Cronograma – terças e quintas de 17:30 às 19:30, sábados de 10:00 às 12:00 

 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 3/11 Sentidos 
síncrona, vídeos comentados 

e discussões 

2 5/11 Audição humana 
síncrona, vídeos comentados 

e discussões 

3 7/11 Audição humana 
assíncrona, leitura individual 

e vídeos 

4 10/11 Audição humana 
síncrona, vídeos comentados 

e discussões 

5 12/11 Percepção – loudness - escalas 
síncrona, vídeos comentados 

e discussões 

6 14/11 Percepção – loudness – escalas 
assíncrona, leitura individual 

e vídeos 

7 17/11 
Banda crítica – timbre – percepção binaural 

Avaliação 1 

síncrona, vídeos comentados 

e discussões 

8 19/11 
Ondas sonoras, localização sonora, efeito Haas, efeito 

Doppler 

síncrona, vídeos comentados 

e discussões 

9 21/11 Banda crítica – timbre – percepção binaural 
assíncrona, leitura individual 

e vídeos 

10 24/11 Perdas auditivas, poluição sonora, legislação 
síncrona, vídeos comentados 

e discussões 

11 26/11 Isolamento acústico     Avaliação 2 
síncrona, vídeos comentados 

e discussões 

12 28/11 Isolamento acústico 
assíncrona, leitura individual 

e vídeos 

13 1/12 Absorção acústica 
síncrona, vídeos comentados 

e discussões 

14 3/12 Reverberação, ondas estacionárias 
síncrona, vídeos comentados 

e discussões 

15 5/12 Absorção, reverberação 
assíncrona, leitura individual 

e vídeos 

16 8/12 Difusores 
síncrona, vídeos comentados 

e discussões 

17 10/12 Materiais para tratamento acústico 
síncrona, vídeos comentados 

e discussões 

18 12/12 Difusores e materiais 
assíncrona, leitura individual 

e vídeos 



19 15/12 Monitoração 
síncrona, vídeos comentados 

e discussões 

20 17/12 Avaliação 3 síncrona 

21 2/2/21 Cálculos de reverberação, critérios de Bonello síncrona, discussões 

22 4/2 Cálculos de tratamento acústico síncrona, discussões 

23 6/2 Projetos de tratamento acústico assíncrona, leitura individual 

24 9/2 Projetos de tratamento acústico síncrona, discussões 

25 11/2 Projetos de tratamento acústico síncrona, discussões 

26 13/2 Projetos de tratamento acústico assíncrona, leitura individual 

27 23/2 Projetos de tratamento acústico síncrona, discussões 

28 25/2 Projetos de tratamento acústico síncrona, discussões 

29 27/2 Projetos de tratamento acústico assíncrona, leitura individual 

30 2/3 Entrega da Avaliação 4  

 9/3 Exame final (todo o conteúdo)  

  



 

OA826 - Fundamentos da Educação Musical I 

A partir da Resolução Nº 65/2020-CEPE – Ciclo 4 

 

Início das Atividades: 4/11/2020 

 

I. Identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, Carga 

horária semanal e total e ementa) 

OA826 - Fundamentos da Educação Musical I 

Créditos – 2 

Vagas – 20 alunos 

Carga horária total: 30 h ERE 

- 14h atividades síncronas: aulas, atendimento, avaliação 

- 16h atividades remotas: discentes assistem vídeos, leem documentos, redigem textos, fazem prova e 

exame, ambos escritos e objetivos. 

Carga horária semanal: 4 h 

Ementa: Estudo de conceitos fundamentais da educação musical; abordagem histórica da Educação Musical 

no Brasil e no mundo; reflexo sobre os problemas e os caminhos da Educação Musical no Brasil; visão geral 

dos procedimentos didático-pedagógicos na Educação Musical forma/informal, tradicional/ contemporânea, 

etc. em música em diferentes contextos educacionais. 

 

II. Objetivos 

Apresentar conceitos e fundamentos que permeiam a Ed. Musical no Brasil por meio do estudo da História 

da Ed. Musical mundial, da história da Educação Musical no Brasil e do aprofundamento nas questões legais 

que orientam este ensino no País. 

 

III. Desdobramento da área de conhecimento em unidades 

UNIDADE I – Aulas 1- 9 - História da Educação Musical da Antiguidade até o início do séc. XX no Brasil. 

UNIDADE II – Aulas 10-15 – Educação Musical no Brasil, legislação e o contexto atual. 

 

IV. Procedimentos didáticos, incluindo o sistema de comunicação, observando: os princípios de 

interação entre docente e discentes, seja qual for o meio tecnológico utilizado; a relação numérica entre 

docente e discentes de forma a permitir condições de comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer 

informação sobre a disciplina. 

a) Caracterização: esta disciplina ofertada em período especial e de modo 100% remoto será desenvolvida 

mediante atividades síncronas e assíncronas. 

b) Princípios de interação: a comunicação docente-discente será por intermédio de ambientes virtuais de 

aprendizagem, como Moodle, web conferência, e-mail e/ou Microsoft Teams, minimizando as chances de o 

discente ser prejudicado por problemas de acesso a informações, materiais e/ou falha de comunicação com o 

professor. Ementa detalhada da disciplina, cronograma e acervos ficarão permanentemente disponíveis ao 

discentes em locais específicos da internet. 

c) Material didático para as atividades de autoaprendizado: Textos indicados pelos professores 

d) Infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: acesso à internet e à 

bibliografia aqui referida. 

e) Identificação do controle de frequência das atividades: entende-se a necessidade de que os discentes se 

acostumem a respeitar os horários das atividades síncronas, se organizem acessando o ambiente virtual se 

necessitar de esclarecimentos ou orientações. O discente deve acessar a plataforma de comunicação também 

nos dias e horários fixados para provas e exame final. 

 

V. Formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação: as avaliações se darão de forma remota, 

consistindo de duas provas e um exame final. Cada prova terá peso 100 e o processo avaliativo seguirá os 

critérios vigentes nesta universidade, fazendo exame final apenas o discente que não obtiver nota 70 ou 

superior a partir da média das duas provas anteriores. 

 

VI. Bibliografia 

Bibliografia básica 

SCHAFER, R. Murray. O ouvido pensante. São Paulo: Ed. UNESP, 2012. 

ILARI, Beatriz; MATEIRO, Teresa. Pedagogias Brasileiras em Educação Musical. Curitiba: Intersaberes, 

2016. 



ILARI, Beatriz S.; MATEIRO, Teresa (orgs). Pedagogias em Educação Musical. Curitiba: Ibpex, 2009. 

Bibliografia complementar 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MUSICAL. Revistas da Abem. Porto Alegre: UFRGS. 

FONTERRADA, M. T. O. De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação. São Paulo: Unesp. 2005. 

PAZ, Ermelinda.  Pedagogia musical brasileira no século XX: metodologias e tendências. Brasília: Musimed 

2000. 

HENTSCHKE, L.; DEL BEN, L.(orgs). Ensino de música: propostas para pensar e agir em sala de aula. São 

Paulo: Moderna 2003. 

HENTSCHKE, Liane; SOUZA, Jusamara. (orgs.). Avaliação em música: reflexões e práticas. São Paulo: 

Moderna, 2003 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (1961, 1971, 1996). 

CONTIER, Arnaldo. Passarinhada do Brasil: canto orfeônico, educação e getulismo. São Paulo: Edusc, 1998. 

 

 

VII. Docentes responsáveis 

Rafael Stefanichen Ferronato 

Rosane Cardoso de Araújo 

 

Cronograma – segundas e quartas-feiras, de 15:30 a 17:30 

 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 04/11 Música na Escola - Introdução 
Atividade assíncrona – leitura de 

texto e atividade complementar 

2 09/11 Educação Musical na Antiguidade Síncrona - Aula Expositiva 

3 11/11 Educação Musical na Antiguidade 
Atividade assíncrona: leitura de texto 

e atividade complementar 

4 16/11 Ed. Musical na idade média Síncrona - Aula Expositiva 

5 18/11 Ed. Musical na idade média 
Atividade assíncrona: leitura de texto 

e atividade complementar 

6 23/11 Ed. Musical após o renascimento Síncrona - Aula Expositiva 

7 25/11 Ed. Musical após o renascimento 
Atividade assíncrona: leitura de texto 

e atividade complementar 

8 30/11 

História da Ed. Musical no Brasil: 

Jesuítas e período pombalino, Família 

Real e início do séc. XX 

Síncrona - Aula Expositiva 

9 02/12 

História da Ed. Musical no Brasil: 

Jesuítas e período pombalino, Família 

Real e início do séc. XX 

Atividade assíncrona: leitura de texto 

e atividade complementar 

10 
4/12 

(Sexta-feira) 
Avaliação 1 Atividade assíncrona 

11 07/12 
História da Ed. Musical no Brasil: o 

canto orfeônico 
Síncrona - Aula Expositiva 

12 09/12 
História da Ed. Musical no Brasil: o 

canto orfeônico 

Atividade assíncrona:  leitura de texto 

e atividade complementar 

13 14/12 
História da Ed. Musical no Brasil: o 

canto orfeônico 
Síncrona - Aula Expositiva 

14 16/12 

LDBs e ed. Musical. Leis de 1961, 

1971, 1996 e legislação atual: Lei 

11.769 (BRASIL, 2008) e Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) 

Atividade assíncrona: leitura de texto 

e atividade complementar 

15 
18/12 

(sexta-feira) 

Avaliação 2: Entrega de trabalho 

final 
Atividade assíncrona 

16 
19/12 

(sábado) 

FINAL: atividade para alunos que 

não alcançarem média 
Atividade assíncrona 

 



OA031 - Fundamentos da Educação Musical II 

A partir da Resolução No.65/2020-CEPE – Ciclo 4 

 

Início das atividades: 4/11/2020 

 

I. Identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, Carga 

horária semanal e total e ementa) 

OA031 - Fundamentos Educação Musical II 

Créditos – 2 

Vagas – 20 alunos 

Carga horária total: 30 h ERE 

- 14h atividades síncronas: aulas, atendimento, avaliação 

- 16h atividades remotas: discentes assistem vídeos, leem documentos, redigem textos, fazem prova e 

exame, ambos escritos e objetivos. 

Carga horária semanal: 4 h 

Ementa: Estudo teórico-prático das técnicas e métodos da Educação Musical desenvolvidos nos séculos XX 

e XXI. Elaboração de planejamentos de cursos de planos de aula. Introdução às atividades práticas na Educação 

Musical. 

 

II. Objetivos 

Apresentar conceitos e fundamentos que permeiam a Ed. Musical no Brasil por meio do estudo da História da 

Ed. Musical mundial, da história da Educação Musical no Brasil e do aprofundamento nas questões legais que 

orientam este ensino no País. 

 

III. Desdobramento da área de conhecimento em unidades 

UNIDADE I – Aulas 1- 9 – Métodos ativos em educação musical com base em autores até a metade do séc. 

XX. 

UNIDADE II – Aulas 10-15 – Métodos ativos em educação musical com base em autores após a metade do 

séc. XX. 

 

IV. Procedimentos didáticos, incluindo o sistema de comunicação, observando: os princípios de 

interação entre docente e discentes, seja qual for o meio tecnológico utilizado; a relação numérica entre 

docente e discentes de forma a permitir condições de comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer 

informação sobre a disciplina. 

a) Caracterização: esta disciplina ofertada em período especial e de modo 100% remoto será desenvolvida 

mediante atividades síncronas e assíncronas   . 

b) Princípios de interação: a comunicação docente-discente será por intermédio de ambientes virtuais de 

aprendizagem, como Moodle, web conferência, e-mail e/ou Microsoft Teams, minimizando as chances de o 

discente ser prejudicado por problemas de acesso a informações, materiais e/ou falha de comunicação com o 

professor. Ementa detalhada da disciplina, cronograma e acervos ficarão permanentemente disponíveis ao 

discentes em locais específicos da internet. 

c) Material didático para as atividades de autoaprendizado: Textos indicados pelos professores 

d) Infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: acesso à internet e à 

bibliografia aqui referida. 

e) Identificação do controle de frequência das atividades: entende-se a necessidade de que os discentes se 

acostumem a respeitar os horários das atividades síncronas, se organizem acessando o ambiente virtual se 

necessitar de esclarecimentos ou orientações. O discente deve acessar a plataforma de comunicação também 

nos dias e horários fixados para provas e exame final. 

 

V. Formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação: as avaliações se darão de forma remota, 

consistindo de duas provas e um exame final. Cada prova terá peso 100 e o processo avaliativo seguirá os 

critérios vigentes nesta universidade, fazendo exame final apenas o discente que não obtiver nota 70 ou 

superior a partir da média das duas provas anteriores. 

 

VI. Bibliografia 

 

Bibliografia básica 



FONTERRADA, M. T. O. De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação. São Paulo: Unesp. 

2005SILVA, W.M. Zoltán Kodály: idéias e concepções sobre a educação musical. In: Revista EM PAUTA, 

Porto Alegre, v.5, n.8, pgs. 59-70, 1993. 

ILARI, Beatriz S.; MATEIRO, Teresa (orgs) Pedagogias em Educação Musical Curitiba: Ibpex, 2009. 

SCHAFER, R. Murray. O ouvido pensante. São Paulo: Ed. UNESP, 2012 

Bibliografia complementar 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MUSICAL. Revistas da Abem. Porto Alegre: UFRGS. 

LOPES, C. T. M. A pedagogia musical de Carll Orff. Revista EM PAUTA, Porto Alegre, v. 1, n.1, pgs. 47-

56, 1989. 

FREGA, A.L. Metodologia comparada de la educacion musical. Buenos Aires: Centro de Investigación em 

Educación Musical, 1997. 

ILARI, Beatriz; MATEIRO, Teresa. Pedagogias Brasileiras em Educação Musical. Curitiba: Intersaberes, 

2016. 

PAZ, Ermelinda.  Pedagogia musical brasileira no século XX: metodologias e tendências. Brasília: Musimed 

2000. 

HENTSCHKE, L.; DEL BEN, L.(orgs). Ensino de música: propostas para pensar e agir em sala de aula. São 

Paulo: Moderna 2003. 

HENTSCHKE, Liane; SOUZA, Jusamara. (orgs.). Avaliação em música: reflexões e práticas. São Paulo: 

Moderna, 2003 

 

VII. Docentes responsáveis 

Rafael Ferronato 

Rosane Cardoso de Araújo 

 

Cronograma – síncronas: segundas e quartas-feiras, de 13:30 a 15:30 

 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 04/11 Métodos ativos em Ed. Musical 
Atividade assíncrona – leitura de 

texto e atividade complementar 

2 09/11 Método Martenot / Método Kodaly Síncrona - Aula Expositiva 

3 11/11 Método Martenot / Método Kodaly 
Atividade assíncrona: leitura de 

texto e atividade complementar 

4 16/11 Método Orff e Método Orff /Wuytack Síncrona - Aula Expositiva 

5 18/11 Método Orff e Método Orff /Wuytack 
Atividade assíncrona: leitura de 

texto e atividade complementar 

6 23/11 Método Suzuki e Willens Síncrona - Aula Expositiva 

7 25/11 Método Suzuki e Willens 
Atividade assíncrona: leitura de 

texto e atividade complementar 

8 30/11 Método Dalcroze Síncrona - Aula Expositiva 

9 02/12 Método Dalcroze 
Atividade assíncrona: leitura de 

texto e atividade complementar 

10 
4/12 

(Sexta-feira) 
Avaliação 1 Atividade assíncrona 

11 07/12 Método O Passo Síncrona - Aula Expositiva 

12 09/12 Método O Passo 
Atividade assíncrona:  leitura de 

texto e atividade complementar 

13 14/12 Murray Schafer Síncrona - Aula Expositiva 

14 16/12 Murray Schafer 
Atividade assíncrona: leitura de 

texto e atividade complementar 

15 
18/12 

(sexta-feira) 
Avaliação 2: Entrega de trabalho final Atividade assíncrona 

16 
19/12 

(sábado) 

FINAL: atividade para alunos que não 

alcançarem média 
Atividade assíncrona 

  



OA843 – Apreciação musical IV 

A partir da Resolução Nº 65/2020-CEPE – Ciclo 4 
 

Início das Atividades: 1/2/2021 
 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, carga horária 

semanal e total e ementa) 

OA843 – Apreciação musical IV 

Créditos – 2 

Vagas – 40 alunos 

Carga horária total: 30h ERE 

- 14h Atividades remotas síncronas – conversas com o professor e provas (via Teams e Moodle) 

- 16h Atividades remotas assíncronas – audições musicais e estudo individual do discente 

Carga horária semanal: 4h 

Ementa: Audição crítica de repertório musical de repertório apresentado no início do semestre, integrada a 

disciplinas da graduação. 
 

II. objetivos 

Objetivo geral: ao discente cabe ouvir na íntegra, apreciar e analisar criticamente o acervo musical 

disponibilizado. 

Objetivos específicos: 

- Levar o discente a ouvir detidamente, com senso crítico e estético, repertórios musicais vinculados a outras 

disciplinas do curso de música. 

- Levar o discente a conhecer repertórios musicais que muito provavelmente não ouviria por iniciativa própria. 

- Desenvolver, aprimorar e ampliar a cultura musical do estudante, levando-o a ter contato com compositores, 

gêneros e estilos diversificados e considerados essenciais à sua formação como futuro profissional da música. 

- Desenvolver no discente a capacidade de identificar os compositores das músicas e suas peculiaridades; as 

épocas aproximadas em que foram compostas e locais geográficos, bem como gêneros, estilos, formas, 

linguagens musicais e formações instrumentais as mais diversificadas. 
 

III. desdobramento da área de conhecimento em unidades 
 

Unidade 1 – Audição crítica das seguintes obras musicais: 

- Chega de saudade (Antonio Carlos Jobim; Vinicius de Moraes) 

       https://www.youtube.com/watch?v=rZ13bQvvHEY 

- Corrente (Chico Buarque) 

       https://www.youtube.com/watch?v=jKRCsaA7I3A 

- Deusa do cassino (Newton Teixeira) 

       https://www.youtube.com/watch?v=7JXzS5K5Ux8 

- Disritmia (Martinho da Vila) 

       https://www.youtube.com/watch?v=2SJOZlWdRlg 

- Doce de coco (Jacob do Bandolim) 

       https://www.youtube.com/watch?v=UIIsVSe0ESE 

- A good man is hard to find (Eddie Green) 

       https://www.youtube.com/watch?v=IvS1S2IiLLg 

- Jumpin’ at the woodside (Peterson; Count Basie) 

       https://www.youtube.com/watch?v=XIs1vcoPQbw 

- Take the A train (Billy Strayhorn) 

       https://www.youtube.com/watch?v=94ARm_- E24U 

- Epistrophy (Thelonious Monk; Kenny Clarke) 

       https://www.youtube.com/watch?v=K_h1geOaLvY 

- Hamp’s boogie woogie (Lionel Hampton) 

       https://www.youtube.com/watch?v=pUWu0ba5qDU 

- All blues (Miles Davis) 

       https://www.youtube.com/watch?v=uRBgy43gCoQ 

- Giant steps (John Coltrane) 

       https://www.youtube.com/watch?v=30FTr6G53VU 

- Sweet Georgia Brown (Brown Ben Bernie) 

       https://www.youtube.com/watch?v=7ylTB9ZEdE0 

- Amalgame (Michel Petrucciani) 

       https://www.youtube.com/watch?v=- pfn10h6xV8 
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- Blues for Big Scotia (Oscar Peterson) 

       https://www.youtube.com/watch?v=mJvcj_7HGWo 

- Rhapsody in blue (George Gershwin) 

       https://www.youtube.com/watch?v=ie- TS- BitnQ 

- Piano concerto em fá (George Gershwin) 

       https://www.youtube.com/watch?v=i0ZLl3SkRw8 

- Eleanor Rigby (Paul McCartney) 

       https://www.youtube.com/watch?v=aGoGyGSnVuA 

- Close to the edge (álbum completo) (Yes) 

       https://www.youtube.com/watch?v=GNkWac- Nm0A 

- Great balls of fire (Otis Blackwell; Jack Hammer) 

       https://www.youtube.com/watch?&v=ZD8YPY8RBQc 

- Ária de Fígaro – O barbeiro de Sevilha (Gioachino Antonio Rossini) 

       https://www.youtube.com/watch?v=- ipb9xbXSAY 

- Carmen -  L'amour est un oiseau rebelle (Bizet) 

       https://www.youtube.com/watch?v=K2snTkaD64U 

- Lago dos cisnes – Finale (Tchaikovsky) 

       https://www.youtube.com/watch?v=uauwx- cBd0s 

- Sinfonia 6 (Tchaikovsky) 

       https://www.youtube.com/watch?v=SVnF3x44rvU 

- Suite Peer Gynt (Grieg) 

       https://www.youtube.com/watch?v=Zj- 3dBjUtPU 

- Humoresque No 7 in G flat major (Dvorak) 

       https://www.youtube.com/watch?v=TohQ4yRjKCs 

- Sinfonia 9 -  do novo mundo (Dvorak) 

       https://www.youtube.com/watch?v=JEpe5Sm0mfU 

- Quarteto de cordas em Lá menor Opus 29 (Schubert) 

       https://www.youtube.com/watch?v=QcBvdcf5XDQ 

- A morte e a donzela (Schubert) 

       https://www.youtube.com/watch?v=279HwPGlN6U 

- Quarteto A morte e a donzela II movimento (Schubert) 

       https://www.youtube.com/watch?v=6qa5R7QKxOk 

- Rapsódia húngara nº 2 (Franz Liszt) 

       https://www.youtube.com/watch?v=m6xWGVhZl1g 

- Os prelúdios (Franz Liszt) 

       https://www.youtube.com/watch?v=jb2bkVQwtBs 

- A cavalgada das valquírias (Richard Wagner) 

       https://www.youtube.com/watch?v=xeRwBiu4wfQ 

- O pássaro de fogo ( Igor Stravinsky) 

       https://www.youtube.com/watch?v=kd1xYKGnOEw 

- O voo do besouro (Rimsky- Korsakov) 

       https://www.youtube.com/watch?v=vtAu7xkwNjQ 

- Piano concerto N. 2 em dó menor, Op. 18 (Sergey Rachmaninov) 

       https://www.youtube.com/watch?v=rEGOihjqO9w 
 

Unidade 2 – Audição crítica das seguintes obras musicais: 

- Danças húngaras (Brahms) 

       https://www.youtube.com/watch?v=YXT42ghiuZ4 

- Don Juan (Richard Strauss) 

       https://www.youtube.com/watch?v=XG4uBRBMdzY 

- O morcego (abertura) (Johann Strauss Jr.) 

       https://www.youtube.com/watch?v=fxuZ5uj13E0 

- The carnival of the animals (Camille Saint- Saëns) 

       https://www.youtube.com/watch?v=5LOFhsksAYw 

- Noturno Op. 9 n. 1 (Chopin) 

       https://www.youtube.com/watch?v=kzLGcNwDJW8 

- Fantasie- impromptu op. 66 (Chopin) 

       https://www.youtube.com/watch?v=2HVQYZe1dtQ 

- Nimrod (Elgar) 

       https://www.youtube.com/watch?v=iPlW4pAFMOM 
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- Sinfonia n.1 (Mahler) 

       https://www.youtube.com/watch?v=4XbHLFkg_Mw 

- Prélude à l'après- midi d'un faune (Claude Debussy) 

       https://www.youtube.com/watch?v=43rzoDrD4e0 

- Pedro e o lobo (Sergei Prokofiev) 

       https://www.youtube.com/watch?v=jhXPOPU5aCc 

- Os planetas, Op. 32, I- Marte (Gustav Holst) 

       https://www.youtube.com/watch?v=Jmk5frp6- 3Q 

- Os planetas, Op. 32, IV- Jupiter (Gustav Holst) 

       https://www.youtube.com/watch?v=BUM_zT3YKHs&list=RDmp5gksq_OEI&index=2 

- Carmina Burana – Fortuna imperatrix mundi (Carl Orff) 

       https://www.youtube.com/watch?v=4QPU1VpPn2s 

- Mysteries of the macabre (György Sándor Ligeti) 

       https://www.youtube.com/watch?v=sFFpzip- SZk 

- Álbum Clara Crocodilo (Arrigo Barnabé) 

       https://www.youtube.com/watch?v=co17YM3fVVE 

- Álbum Beleléu, Leléu, Eu (Itamar Assumpção) 

       https://www.youtube.com/watch?v=IENJvrL54ks 

- Álbum Premeditando o Breque (Premeditando o Breque) 
       https://www.youtube.com/watch?v=9PnkkhsAOhM&list=OLAK5uy_nw5xwmPHZJmtvrWZ855SEwj21WZtZBbUY 

- Álbum Rumo (Grupo Rumo) 

       https://www.youtube.com/watch?v=z2yUvTv0_Sg 

- Álbum Língua de Trapo (Língua de Trapo) 

       https://www.youtube.com/watch?v=fns8sguU0uA 
 

IV. procedimentos didáticos, incluindo o sistema de comunicação, observando: os princípios de 

interação entre docente e discentes, seja qual for o meio tecnológico utilizado; a relação numérica entre 

docente e discentes de forma a permitir condições de comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer 

informação sobre a disciplina. 

a) caracterização: esta disciplina ofertada em período especial e de modo 100% remoto será desenvolvida 

mediante atividades majoritariamente assíncronas, já que cabe ao discente ouvir, apreciar músicas e coletar 

informações básicas sobre compositores, épocas e estilos, atividade prática que ele desenvolverá 

individualmente, onde e da maneira que desejar. 

b) princípios de interação: a comunicação docente-discente, quando ocorrer, dar-se-á por intermédio de 

ambientes virtuais de aprendizagem, como UFPR Virtual ou Microsoft Teams, minimizando as chances de o 

discente ser prejudicado por problemas de acesso a informações, materiais e/ou falha de comunicação com o 

professor. Ementa detalhada da disciplina, cronograma e acervos musicais ficarão permanentemente 

disponíveis ao discentes na UFPR Virtual. 

c) material didático para as atividades de autoaprendizado: a lista com o acervo musical a ser apreciado 

estará sempre disponível na UFPR Virtual, contendo nomes das obras e seus autores e locais da internet onde 

se encontram interpretações/execuções sugeridas. Caso algum link não mais exista, o discente deve procurar 

outro. Além de ouvir o acervo detidamente, o discente deve buscar informações básicas sobre cada obra 

musical ouvida, preenchendo fichas específicas que contenham: 1) nome da obra; 2) nome do compositor e 

dados biográficos essenciais; 3) local e época da composição; 4) breve descrição da obra contendo gênero, 

estilo, forma, linguagem composicional (tonal, modal, serial, aleatória etc.), instrumentação ou outros detalhes; 

5) peculiaridades da obra, opinião ou observação do estudante. Essas fichas de apreciação não precisam ser 

entregues ao professor, servem apenas como ferramentas de aprendizado de cada discente, cabendo a este 

adaptá-las e realizá-las ao seu modo. 

d) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: é preciso ter acesso à 

internet e condições técnicas para ouvir música com boa fidelidade sonora, como fones de ouvido 

estereofônicos ou aparelhagem de som. A bibliografia abaixo listada é apenas referencial. Caso não tenha 

acesso a ela, o discente pode dispor de qualquer outra fonte de informações básicas sobre compositores e obras 

das Unidades 1 e 2. 

e) identificação do controle de frequência das atividades: assim como ocorre com esta disciplina quando é 

ministrada em regime normal, em modo remoto tampouco haverá controle de frequência, devendo o aluno 

acessar o ambiente virtual semanal apenas se necessitar de esclarecimentos ou orientações. O discente deve 

necessariamente acessar a plataforma de comunicação nos dias e horários fixados para provas e exame final. 
 

V. formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação: as avaliações se darão de forma remota, 

consistindo de duas provas e um exame final. As avaliações terão como base o repertório musical 
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disponibilizado e a finalidade será a de constatar se o discente ouviu todo o repertório e buscou informações 

essenciais a respeito de cada obra musical e seu compositor. Não serão solicitados trabalhos escritos 

dissertativos. Durante as provas, o professor apresentará trechos musicais e os estudantes responderão questões 

objetivas acerca dos compositores, das obras (formas, gêneros, estilos, correntes composicionais, 

instrumentação etc.) e períodos históricos nos quais se inserem os exemplos ouvidos. Cada prova terá peso 

100 e o processo avaliativo seguirá os critérios vigentes nesta universidade, fazendo exame final apenas o 

discente que não obtiver nota 70 ou superior a partir da média das duas provas anteriores. 
 

VI. Bibliografia 

Bibliografia básica 

RIFFITHS, Paul. Enciclopédia da Música do Sec. XX. Martins Fontes, 1995. 

TARUSKIN, Richard. Music in the Early Twentieth Century: The Oxford History of Western Music. Oxford 

University 2009. 

TARUSKIN, Richard. Music in the Late Twentieth Century: The Oxford History of Western Music. Oxford 

University, 2009. 

Bibliografia complementar 

BURKHOLDER, J. Peter. History of Western Music. W.W. Norton, 9ª ed, 2014. 

GRIFFITHS, Paul. A Música Moderna: uma história concisa e ilustrada de Debussy a Boulez. Zahar, 2017. 

MICHELS, Ulrich. Atlas de música, I (1982) / II (1992), Lisboa: Gradiva. 

BURKHOLDER, J. Peter, and Claude PALISCA, ed. Norton Anthology of Western Music. Vol. 3, The 

Twentieth Century and After, 7th ed. New York: W.W. Norton, 2014. 
 

VII. docente responsável 

José Estevam Gava 
 

Cronograma – segundas e quartas, 20:00-22:00 a partir de fevereiro 

 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 
01/02 

Apresentação da disciplina, solução de dúvidas 

e eventuais orientações  

atendimento ao discente pela 

plataforma Teams - síncrona 

2 
03/02 

Solução de dúvidas + audição das obras 

musicais da Unidade 1 

atendimento ao discente pela 

plataforma Teams - síncrona 

3 
08/02 Audição das obras musicais da Unidade 1 

audição musical crítica - 

assíncrona 

4 10/02 (idem) (idem) 

5 22/02 (idem) (idem) 

6 24/02 (idem) (idem) 

7 

01/03 

Avaliação sobre a Unidade 1 

Não haverá encontro com o professor pela 

plataforma Teams 

prova objetiva pela UFPR virtual 

(Moodle) - síncrona 

8 
01/03 

Solução de dúvidas + audição das obras 

musicais da Unidade 2 

atendimento ao discente pela 

plataforma Teams - síncrona 

9 
03/03 Audição das obras musicais da Unidade 2 

audição musical crítica - 

assíncrona 

10 08/03 (idem) (idem) 

11 10/03 (idem) (idem) 

12 15/03 (idem) (idem) 

13 

17/03 

Avaliação sobre a Unidade 2 

Não haverá encontro com o professor pela 

plataforma Teams 

prova objetiva pela UFPR virtual 

(Moodle) - síncrona 

14 
22/03 

Solução de dúvidas de discentes e eventuais 

orientações sobre o exame 

atendimento ao discente pela 

plataforma Teams -síncrona 

15 

24/03 

Exame final sobre as duas Unidades 

Não haverá encontro com o professor pela 

plataforma Teams 

prova objetiva pela UFPR virtual 

(Moodle) - síncrona 

  



OA835 – Contraponto I 

A partir da Resolução No.65/2020-CEPE – Ciclo 4 

 

Início das atividades: 5/11/2020 

 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, carga horária 

semanal e total, e ementa); 

OA835 – Contraponto I 

Pré-requisito: OA822 

Créditos – 2 

Vagas – 25 alunos 

Carga horária total: 45 h ERE 

20 h de atividades síncronas 

25 h de atividades assíncronas 

Carga horária semanal: 3 h 

 

Ementa: 

Contraponto da Alta Renascença: construção melódica; contraponto em duas vozes no estilo de Josquin Des 

Prez (nota contra nota, elementos de polifonia, fórmulas cadenciais, ornamentos, moteto em duas vozes); e 

contraponto em três vozes no estilo de G.P. Palestrina e T.L. de Victoria (harmonia, imitações, retardos, 

fórmulas ornamentais, contraponto reversível, fantasia coral). 

 

II. objetivos 

Os alunos aprovados na disciplina serão capazes compor pequenas peças contrapontísticas. 

 

III. desdobramento da área de conhecimento em unidades; 

Unidade 1 – Introdução e composição de melodias. 

Unidade 2 – Primeira e segunda espécies: iniciação à escrita polifônica. 

Unidade 3 – Quarta espécie: retardos. 

Unidade 4 – Terceira espécie: ornamentação; e o moteto a duas vozes. 

Unidade 5 – As quatro espécies a três vozes. 

Unidade 6 – Fantasia coral e moteto a três vozes. 

 

IV. procedimentos didáticos, incluindo: 

a. o sistema de comunicação, observando: os princípios de interação entre docente e discentes, seja qual for o 

meio tecnológico utilizado; a relação numérica entre docente e discentes de forma a permitir condições de 

comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer informação sobre a disciplina; 

As atividades serão feitas de maneira remota, com atividades síncronas, através de Webconferência. As 

atividades síncronas contarão com videoconferências onde os 28 alunos da disciplina poderão interagir entre 

si e com o professor. Tais atividades serão gravadas e disponibilizadas para acesso após a realização, junto 

com o restante do material didático. Os materiais estarão disponíveis nas plataformas. As atividades 

assíncronas serão aulas expositivas gravadas e disponibilizadas. 

 

b. os materiais didáticos para as atividades de ensino; e c. as mídias e os recursos tecnológicos. 

Os materiais didáticos incluem aulas por videoconferência, leituras e discussões sobre os temas, e realização 

de trabalhos práticos em software de edição de partituras. 

 

V. formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação; 

- quatro trabalhos práticos de composição contrapontístico (10 pontos cada). Nestes trabalhos, os alunos 

deverão demonstrar os conhecimentos trabalhados nas Unidades 1, 2, 3 e 5. 

- composição de um moteto a duas vozes (30 pontos) – Unidade 4 

- composição de uma fantasia coral a três vozes (30 pontos) – Unidade 6. 

 

VI. Bibliografia 

Bibliografia básica 

Owen Swindale, The polyphonic composition. Oxford: Oxford University Press, 1980. 

MOTTE, Diether de la. Contrapunto. Madri: Idea Books, 1999. 

PROUT, Ebenezer. Fugue. Londes: Algener, 1898. 

Bibliografia complementar 



KENNAN, Kent. Counterpoint. Nova York: Prentice Hall, 1998. 

_______. Counterpoint Workbook. Nova York: Pearson, 1999. 

OWEN, Harold. Modal and tonal counterpoint: from Josquin to Stravinsky. Nova York: Schirmer, 1992 

GREEN, Douglass. The Principles and Practice of Counterpoint. Routledge, 2011. 

SCHUBERT, Peter. Modal Counterpoint, Renaissance Style. Nova York: Oxford. 

 

VII. docente responsável 

Prof. Mauricio Dottori 

 

Cronograma. Síncronas, quintas 15:30-17:30, de novembro a março (exceto janeiro) 

 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 

UNIDADE 1 
5/11 Introdução ao Contraponto 

Apresentação de exemplos, 

discussão com discentes. 

2  
12/11 A melodia renascentista 

Apresentação de exemplos, 

discussão com discentes. 

 19/11  assíncrona 

3 UNIDADE 2 
26/11 

Contraponto de primeira espécie – 2 

vozes 

Apresentação de exemplos, 

discussão com discentes. 

4  
3/12 Contraponto de segunda espécie 

Apresentação de exemplos, 

discussão com discentes. 

 10/12  assíncrona 

5 

UNIDADE 3 
17/12 Contraponto de quarta espécie 

Apresentação de exemplos, 

discussão com discentes. 

6 

UNIDADE 4 
4/2/21 Contraponto de terceira espécie 

Apresentação de exemplos, 

discussão com discentes. 

7 
11/2 Moteto a duas vozes 

Apresentação de exemplos, 

discussão com discentes. 

8 

UNIDADE 5 
25/2 

Primeira e segunda espécies — 3 

vozes 

Apresentação de exemplos, 

discussão com discentes. 

 4/3  assíncrona 

9  
11/3 Quarta e terceira espécies 

Apresentação de exemplos, 

discussão com discentes. 

10 

UNIDADE 6 
18/3 Fantasia coral e Moteto polifônico 

Apresentação de exemplos, 

discussão com discentes. 

 25/3 Exame final  

  



OA859 – Contraponto II 

A partir da Resolução No.65/2020-CEPE – Ciclo 4 

 

Início das atividades: 5/11/2020 

 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, carga horária 

semanal e total, e ementa); 

OA859 – Contraponto II 

Pré-requisito: OA835 Contraponto I 

Créditos – 2 

Vagas – 20 alunos 

Carga horária total: 45 h ERE 

20 h de atividades síncronas 

25 h de atividades assíncronas 

Carga horária semanal: 3 h 

 

Ementa: 

Contraponto tonal do século XVIII: funções tonais; composição de contraponto melódico; contraponto em 

duas vozes (prelúdio coral, monodia acompanhada, invenção); exposição de fuga em três vozes. 

 

II. objetivos 

Os alunos aprovados na disciplina serão capazes compor pequenas peças contrapontísticas. 

 

III. desdobramento da área de conhecimento em unidades; 

Unidade 1 – monodia e as funções tonais básicas; as notas melódicas não-acentuadas 

Unidade 2 – notas melódicas acentuadas; funções tonais substitutivas, maiores e menores; 

Unidade 3 – modulações para os tons vizinhos; e a forma das danças monódicas barrocas; 

Unidade 4 – o sujeito da fuga; a resposta da fuga, tonal e real; 

Unidade 5 – o contra-sujeito e a exposição da fuga; harmonia a três vozes no barroco; 

Unidade 6 – as demais partes da fuga. 

 

IV. procedimentos didáticos, incluindo: 

a. o sistema de comunicação, observando: os princípios de interação entre docente e discentes, seja qual for o 

meio tecnológico utilizado; a relação numérica entre docente e discentes de forma a permitir condições de 

comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer informação sobre a disciplina; 

As atividades serão feitas de maneira remota, com atividades síncronas, através de Webconferência. As 

atividades síncronas contarão com videoconferências onde os 28 alunos da disciplina poderão interagir entre 

si e com o professor. Tais atividades serão gravadas e disponibilizadas para acesso após a realização, junto 

com o restante do material didático. Os materiais estarão disponíveis nas plataformas. As atividades 

assíncronas serão aulas expositivas gravadas e disponibilizadas. 

 

b. os materiais didáticos para as atividades de ensino; e c. as mídias e os recursos tecnológicos. 

Os materiais didáticos incluem aulas por videoconferência, leituras e discussões sobre os temas, e realização 

de trabalhos práticos em software de edição de partituras. 

 

 

V. formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação; 

– quatro trabalhos práticos de composição contrapontístico (10 pontos cada). Nestes trabalhos, os 

alunos deverão demonstrar os conhecimentos trabalhados nas Unidades 1, 2, 3 e 5. 

– composição de uma peça monódica (30 pontos) – Unidade 3. 

– composição de uma exposição de fuga (30 pontos) – Unidade 6. 
 

VI. Bibliografia 

Bibliografia básica 

MOTTE, Diether de la. Contrapunto. Madri: Idea Books, 1999. 

PROUT, Ebenezer. Fugue. Londes: Algener, 1898. 

KENNAN, Kent. Counterpoint. Nova York: Prentice Hall, 1998. 

_______. Counterpoint Workbook. Nova York: Pearson, 1999. 

Bibliografia complementar 



OWEN, Harold. Modal and tonal counterpoint: from Josquin to Stravinsky. Nova York: Schirmer, 1992. 

JEPPESEN, Knud. The Style of Palestrina and the Dissonance. Nova York: Dover, 1970. 

GREEN, Douglass. The Principles and Practice of Counterpoint. Routledge, 2011. 

SCHUBERT, Peter. Modal Counterpoint, Renaissance Style. Nova York: Oxford, 2007. 

 

VII. docente responsável 

Prof. Mauricio Dottori 

 

Cronograma. Síncronas, quintas 17:30-19:30, de novembro a março (exceto janeiro) 

 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 

UNIDADE 1 
5/11 Introdução ao Contraponto tonal 

Apresentação de exemplos, 

discussão com discentes. 

2  12/11 
As monodia e as funções tonais 

básicas 

Apresentação de exemplos, 

discussão com discentes. 

3 19/11 As notas melódicas não-acentuadas assíncrona 

4 

UNIDADE 2 
26/11 As notas melódicas acentuadas 

Apresentação de exemplos, 

discussão com discentes. 

5 3/12 
As funções tonais substitutivas, 

maiores e menores 

Apresentação de exemplos, 

discussão com discentes. 

6 

UNIDADE 3 
10/12 

As modulações para os tons vizinhos; 

e a forma das danças monódicas 

barrocas 

assíncrona 

7 17/12 
Primeiro exame: a composição de uma 

peça monódica 
Síncrono 

8 

UNIDADE 4 
4/2/21 O sujeito da fuga 

Apresentação de exemplos, 

discussão com discentes. 

9 11/2 A resposta da fuga, tonal e real 
Apresentação de exemplos, 

discussão com discentes. 

10 

UNIDADE 5 
25/2 O contra-sujeito e a exposição da fuga 

Apresentação de exemplos, 

discussão com discentes. 

11 4/3 A harmonia a três vozes no barroco assíncrona 

12 

UNIDADE 6 
11/3 As demais partes da fuga 

Apresentação de exemplos, 

discussão com discentes. 

13 19/3 
Segundo exame: composição de fuga a 

três vozes. 
Síncrono 

14 25/3 Exame final  

  



OA845 – Harmonia I 

A partir da Resolução No.65/2020-CEPE – Ciclo 4 

 

Início das atividades: 11/11/2020 

 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, carga horária 

semanal e total e ementa) 

OA845 – Harmonia I 

Créditos – 3 

Vagas – 30 alunos 

Carga horária total: 45 h ERE 

21h dedicadas a atividades assíncronas – aulas sequenciais pré-gravadas, audições musicais, leituras de textos, 

exercícios práticos; 

10h dedicadas a atividades síncronas de discussão/atendimento; 

10h dedicadas a preparação de trabalhos avaliativos; 

4h dedicadas a avaliações síncronas 

 

Carga horária semanal: 3 h 

Ementa: Estudo do sistema tonal enfatizando a harmonia. Concepções básicas, condução de vozes. Harmonias 

diatônicas, modelos cadenciais. Acordes alterados com função secundária. Tonicização, região tonal e 

modulação. 

 

II. objetivos 

Objetivo geral: 

Prover o aluno com conhecimento teórico e prático para um bom entendimento do sistema tonal. 

Objetivos específicos: 

1. Harmonização de linhas melódicas simples, com os elementos conceituais explorados durante o curso; 

2. Análise de trechos da literatura musical ocidental, dos períodos barroco, clássico e romântico. 

 

III. desdobramento da área de conhecimento em unidades 

Unidade 1: 

Tríades, nomenclatura e reconhecimento em trechos selecionados; tríades diatônicas nos modos maior e 

menor; acordes de sétima, nomenclatura e reconhecimento em trechos selecionados; acordes de sétima 

diatônicos nos modos maior e menor. 
 

Unidade 2: 

Elementos de escrita de tríades e tétrades a 4 vozes; tessitura vocal; duplicações, posição e densidade 

harmônica; elementos de condução de vozes  (por movimento direto ou paralelo, contrário, e oblíquo). 
 

Unidade 3: 

Modelos cadenciais nos modos maior (I-V-I; I-V7-I); (IV-V[V7]-I); (I-IV-V[V7]-I) e menor (i-V-i; i-V7-i); 

(iv-V[V7]-i); (i-iv-V[V7]-i). 
 

Unidade 4: 

Notas estranhas à harmonia: notas de passagem, bordadura, antecipação, apojatura, retardo, escapada; tríades 

na primeira inversão: I6 e V6; tríades na segunda inversão: 6/4 cadencial e 6/4 de passagem; casos especiais: 

o acorde do VII7 dos modos maior e menor, o acorde de sétima diminuta vii°7; o acorde de subdominante com 

sétima (IV7, iv7); o acorde de submediante com sétima (vi7, VI7); o acorde de tônica com sétima (I7, i7); o 

acorde de mediante com sétima (iii7, III7). 
 

Unidade 5: 

 

Cromatismo e acordes transformados; dominantes secundárias em modo maior (V/ii, V/iii, V/IV, V/V, V/vi) 

e as variantes com acordes de sétima; dominantes secundárias em modo menor (V/iii, V/iv, V/V, V/VI, V/VII) 

e as variantes com acordes de sétima; dominantes diminutas nos modos maior e menor, e suas variantes com 

acordes de sétima. 
 

Unidade 6: 

Acordes secundários de função subdominante; empréstimos modais, acordes alterados; elementos de harmonia 

cromática estendida (modal e atonal). 

 



IV. procedimentos didáticos, incluindo o sistema de comunicação, observando: os princípios de 

interação entre docente e discentes, seja qual for o meio tecnológico utilizado; a relação numérica entre 

docente e discentes de forma a permitir condições de comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer 

informação sobre a disciplina. 

a) caracterização: esta disciplina é ofertada em período especial e de maneira 100% remota. Ela será 

desenvolvida especialmente mediante atividades assíncronas, que serão complementadas por atividades 

síncronas de revisão e consulta. 

b) princípios de interação: a comunicação docente-discente será por intermédio de ambientes virtuais de 

aprendizagem, como UFPR Virtual ou Microsoft Teams, e Google Classroom, minimizando as chances de o 

discente ser prejudicado por problemas de acesso a informações, materiais e/ou falha de comunicação com o 

professor. A ementa detalhada da disciplina, cronograma e acervos musicais ficarão permanentemente 

disponíveis ao discentes na UFPR Virtual. 

c) material didático para as atividades de autoaprendizado: o acervo musical a ser apreciado e demais 

leituras e instruções estará disponível na UFPR Virtual. 

d) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: acesso à internet e à 

bibliografia aqui referida. 

e) identificação do controle de frequência das atividades: entende-se a necessidade de que os discentes se 

acostumem a respeitar os horários das atividades síncronas, se organizem acessando o ambiente virtual se 

necessitar de esclarecimentos ou orientações. O discente deve acessar a plataforma de comunicação também 

nos dias e horários fixados para provas e exame final. 

 

V. formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação: as avaliações se darão de forma remota, 

consistindo de dois trabalhos práticos de harmonização assíncronos, uma avaliação final síncrona e um exame 

final também síncrono. Cada trabalho prático assíncrono terá peso 50 e avaliação final terá peso 100. A nota 

final é a resultante da somatória das notas dos trabalhos e da avaliação final dividida por 2. O discente que 

obtiver nota inferior a 70 poderá realizar um exame final. 

 

VI. bibliografia 

Bibliografia básica 

KOSTKA, Stefan M; PAYNE, Dorothy. Tonal harmony, with an introduction to twentieth-century music. 4th 

ed. Boston: McGraw-Hill, 2000. 

ALDWELL, Edward; SCHACHTER, Carl. Harmony and voice leading. Thomson/Schirmer, 2003. 

DUDEQUE, Norton. Apostila de Harmonia. DeArtes UFPR, 2010. 

Bibliografia complementar 

DUNSBY, Jonathan e WHITTALL, Arnold. Análise Musical na Teoria e na Prática. Curitiba: UFPR, 2012. 

LIMA, Marisa Ramires Rosa. Harmonia: uma abordagem prática. São Paulo: Edição da Autora, 2010. Com 

CD. SCHOENBERG, Arnold. Harmonia. São Paulo: UNESP, 2001. 

PISTON, Walter. Harmony. Nova York: W.W. Norton, 1987. 

GREEN, Douglas. Form in Tonal Music. Austin: Wadsworth, 1993. 

SCHOENBERG, Arnold. Harmonia. São Paulo:  Unesp, 1999. 

 

VII. docente responsável 

Indioney Rodrigues 

 

Cronograma – quartas-feiras, 17:30-19:30 

 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 11/11 

Introdução 

Apresentação do conteúdo da disciplina, leituras 

introdutórias 

Assíncrona (3h) 

2 18/11 

Unidade 1 

Exposição, análise de exemplos e escutas, proposição de 

exercícios práticos. 

Assíncrona (3h) 

3 25/11 

Unidade 2 

Exposição, análise de exemplos e escutas, proposição de 

exercícios práticos. 

Assíncrona (3h) 

4 2/12 
Atendimento 

discussão/atendimento ao discente  
Síncrona (2h) 

5 9/12 Unidade 3 Assíncrona (3h) 



Exposição, análise de exemplos e escutas, proposição de 

exercícios práticos 

6 16/12 
Atendimento 

discussão/atendimento ao discente 
Síncrona (2h) 

7 16-18/12 1ª avaliação – Harmonização de peça dada  
Avaliação assíncrona 

(5h) 

8 3/2/2021 

Unidade 4 

Exposição, análise de exemplos e escutas, proposição de 

exercícios práticos 

Assíncrona (3h) 

9 10/2 
Atendimento 

discussão/atendimento ao discente 
Síncrona (2h) 

10 24/2 

Unidade 5 

Exposição, análise de exemplos e escutas, proposição de 

exercícios práticos 

Assíncrona (3h) 

11 3/3 
Atendimento 

discussão/atendimento ao discente 
Síncrona (2h) 

12 10/3 

Unidade 6 

Exposição, análise de exemplos e escutas, proposição de 

exercícios práticos 

Assíncrona (3h) 

13 17/3 
Atendimento 

discussão/atendimento ao discente 
Síncrona (2h) 

14 17-24/3 2ª avaliação – Harmonização de peça dada 
Avaliação assíncrona 

(5h) 

15 27/3 Prova final Avaliação síncrona (4h) 

 1/4 Exame final Avaliação síncrona (2h) 

 

  



OA855 – Harmonia II 

A partir da Resolução No.65/2020-CEPE – Ciclo 4 

 

Início das atividades: 09/11/2020 

 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, carga horária 

semanal e total e ementa) 

OA019 – Harmonia II 

Créditos – 3 

Vagas – 20 alunos 

Carga horária total: 45 h ERE 

- 26 h atividades síncronas – análise, discussão de conteúdos e atendimento ao discente. 

- 19 h atividades remotas assíncronas – leitura de textos, realização de exercícios. 

Carga horária semanal: 3 h 

Ementa: Estudo do sistema tonal enfatizando a harmonia para voz, a partir de acordes alterados e modulação. 

 

II. objetivos 

Objetivo geral: 

Prover o aluno com conhecimento teórico e prático para um bom entendimento do sistema tonal. 

Objetivos específicos: 

1. Harmonizar linhas melódicas com as ferramentas desenvolvidas durante o curso; 

2. Harmonizar baixos simples, de acordo com os conteúdos, com as mesmas ferramentas; 

3. O aluno deverá ser capaz de analisar determinados trechos da literatura musical ocidental, dos períodos 

barroco, clássico e romântico. 

 

III. desdobramento da área de conhecimento em unidades 

Unidade 1 - Região tonal e modulação – diferenças entre Região tonal, Tonicalização e Modulação; relação 

entre tonalidades e modulação por acorde comum. Acordes alterados (dominantes e sensível secundários). 

Modulação por nota comum. Empréstimo modal. Acorde Napolitano. 

Unidade 2 – Acorde de 6ª aumentada. Acorde de sétima diminuta. Acordes de 9ª dominante, dominante com 

a 6ª acrescentada e a tríade aumentada. 

 

IV. procedimentos didáticos, incluindo o sistema de comunicação, observando: os princípios de 

interação entre docente e discentes, seja qual for o meio tecnológico utilizado; a relação numérica entre 

docente e discentes de forma a permitir condições de comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer 

informação sobre a disciplina. 

a) caracterização: esta disciplina ofertada em período especial e de modo 100% remoto será desenvolvida 

mediante atividades síncronas e assíncronas, já que cabe ao discente ler os textos disponibilizados, ouvir, 

apreciar músicas e compreender os contextos culturais e históricos sobre compositores desses períodos. 

b) princípios de interação: a comunicação docente-discente será por intermédio de ambientes virtuais de 

aprendizagem, como Microsoft Teams e e-mails, minimizando as chances de o discente ser prejudicado por 

problemas de acesso a informações, materiais e/ou falha de comunicação com o professor. Ementa detalhada 

da disciplina, cronograma e acervos musicais serão disponibilizados no Microsoft Teams e por e-mail. 

c) material didático para as atividades de autoaprendizado: parte do acervo musical a ser apreciado será 

disponibilizada via Teams e e-mails. 

d) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: acesso à internet e à 

bibliografia aqui referida. 

e) identificação do controle de frequência das atividades: entende-se a necessidade de que os discentes se 

acostumem a respeitar os horários das atividades síncronas e se organizem, acessando o ambiente virtual se 

necessitarem de esclarecimentos ou orientações. O discente deve acessar a plataforma de comunicação também 

nos dias e horários fixados para provas e exame final. 

 

V. formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação: as avaliações se darão de forma remota, 

consistindo de dois trabalhos, uma prova e um exame final. Cada trabalho terá peso 50 e a prova, 100. O 

processo avaliativo seguirá os critérios vigentes nesta universidade, fazendo exame final apenas o discente que 

não obtiver nota 70 ou superior a partir da média das duas provas anteriores. 

 

 

VI. bibliografia 



Bibliografia básica 

KOSTKA, Stefan M; PAYNE, Dorothy. Tonal harmony, with an introduction to twentieth-century music. 4th 

ed. Boston: McGraw-Hill, 2000. 

ALDWELL, Edward; SCHACHTER, Carl. Harmony and voice leading. Thomson/Schirmer, 2003. 

DUDEQUE, Norton. Apostila de Harmonia. DeArtes UFPR, 2010. 

Bibliografia complementar 

DUNSBY, Jonathan e WHITTALL, Arnold. Análise Musical na Teoria e na Prática. Curitiba: UFPR, 2012. 

LIMA, Marisa Ramires Rosa. Harmonia: uma abordagem prática. São Paulo: Edição da Autora, 2010. 

SCHOENBERG, Arnold. Harmonia. São Paulo: UNESP, 2001. 

PISTON, Walter. Harmony. Nova York: W.W. Norton, 1987. 

GREEN, Douglas. Form in Tonal Music. Austin: Wadsworth, 1993. 

SCHOENBERG, Arnold. Harmonia. São Paulo:  Unesp, 1999. 

 

VII. docente responsável 

Roseane Yampolschi 

 

Cronograma – atividades síncronas segundas-feiras, 10:00-12:00 

 

Aula Data Conteúdo Atividade 

  UNIDADE 1  

1 9/11 Apresentação/revisão de conteúdo síncrona 

2 16/11 Análise de exemplos e escuta; discussão/atendimento ao discente síncrona 

3 23/11 Análise de exemplos e escuta; discussão/atendimento ao discente síncrona 

4 30/11 Análise de exemplos e escuta; discussão/atendimento ao discente síncrona 

5 7/12 Análise de exemplos e escuta; discussão/ atendimento ao discente síncrona 

6 14/12 1ª avaliação – Apresentação e discussão de arranjos síncrona 

  UNIDADE 2  

7 1/2/2021 Análise de exemplos e escuta; discussão/atendimento ao discente síncrona 

8 8/2 Análise de exemplos e escuta; discussão/atendimento ao discente síncrona 

9 22/2 Análise de exemplos e escuta; discussão/atendimento ao discente síncrona 

10 1/3 Análise de exemplos e escuta; discussão/atendimento ao discente síncrona 

11 8/3 Análise de exemplos e escuta; discussão/atendimento ao discente síncrona 

12 15/3 2ª avaliação – Apresentação e discussão de arranjos síncrona 

13 22/3 3ª avaliação - Prova síncrona 

 1/4 Exame final síncrona 

  



OA841 – História da música ocidental IV 

A partir da Resolução No.65/2020-CEPE – Ciclo 4 

 

Início das atividades: 6/11/2020 

 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, carga horária 

semanal e total e ementa) 

OA841 – História da música ocidental IV 

Créditos – 3 

Vagas – 40 alunos 

Carga horária total: 45 h ERE 

- 30 h atividades síncronas. 
- 15 h atividades remotas. 

Carga horária semanal: 3,0 h 

Ementa: Reconhecimento e identificação dos aspectos socioculturais e estético-filosóficos da música 

ocidental, com destaque para estilos e formas musicais na música do fim do século XIX até a atualidade, com 

enfoque crítico de obras significativas. 

 

II. objetivos 

O aluno deverá ser capaz de formar um panorama histórico e estético aprofundado cerca da música de concerto 

do final do século XIX até os dias atuais. Ao final da disciplina, o aluno deverá estar familiarizado com as 

diversas ramificações, bem como familiarizado com os compositores, estéticas, obras mais representativas e 

principais questões sócio-político-culturais envolvidas. Uma vez aprofundada, apreciada e discutida a cena 

histórica e estética, espera-se que o futuro graduado em música possa exercer o senso crítico; inserir-se e atuar 

de forma consciente, autônoma e construtiva no campo da música, tanto no âmbito da educação quanto da 

produção musical em suas mais diversas vertentes. 
 

III. desdobramento da área de conhecimento em unidades 

Unidade 1 – Fim do Romantismo e Pós-Romantismo 
Unidade 2 – Primeira Geração Moderna 
Unidade 3 – Vanguarda Pré Iª GM 
Unidade 4 – Entre Guerras 
Unidade 5 – Pós IIª GM 
Unidade 6 – Serialismos e Eletrônicos 
Unidade 7 – Pós 1970 
 

IV. procedimentos didáticos, incluindo o sistema de comunicação, observando: os princípios de 

interação entre docente e discentes, seja qual for o meio tecnológico utilizado; a relação numérica entre 

docente e discentes de forma a permitir condições de comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer 

informação sobre a disciplina. 

a) caracterização: esta disciplina ofertada em período especial e dividida em atividades síncronas e 

assíncronas. Vídeos, discussões sobre os conteúdos, leitura de arquivos PDF. 
b) princípios de interação: a comunicação docente-discente dar-se-á por intermédio de ambientes virtuais de 

aprendizagem, como Moodle, Microsoft Teams. Ementa detalhada da disciplina, cronograma e vídeos 

ficarão permanentemente disponíveis ao discentes na UFPR Virtual. 
c) material didático para as atividades de autoaprendizado: os links para os vídeos estão disponíveis na 

UFPR Virtual. 
d) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: além do acesso à internet 

e à bibliografia aqui referida ou equivalente, o discente precisa dispor de condições técnicas para participar 

de videoconferência nas plataformas citadas. Pode-se também criar um grupo no Whattsapp para uma 

integração mais dinâmica em tempo real. 
e) identificação do controle de frequência das atividades: entendemos que o controle de frequência nas 

atividades síncronas não será eficaz, pois não é possível controlar o grau de atenção que cada um está dando 

ao conteúdo, pois nem nas aulas presenciais há participação (perguntas/comentários) de todos. É uma nova 

realidade que exige de cada um a responsabilidade para sua própria evolução. O discente deve acessar a 

plataforma de comunicação nos dias e horários fixados para atividades síncronas. O primeiro contato, antes 

da primeira aula, será um e-mail com instruções. 
 

 



V. formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação: 
Duas avaliações valendo 40 pontos cada. 

Um seminário valendo 15 pontos. 

Uma entrada em fórum sobre os seminários dos alunos, valendo 5 pontos. 

 

VI. bibliografia 

Bibliografia básica 

GRIFFITHS, Paul. Enciclopédia da Música do Sec. XX. Martins Fontes, 1995. 

TARUSKIN, Richard. Music in the Early Twentieth Century: The Oxford History of Western Music. Oxford 

University, 2009. 

TARUSKIN, Richard. Music in the Late Twentieth Century: The Oxford History of Western Music. Oxford 

University, 2009. 

Bibliografia complementar 

BURKHOLDER, J. Peter. History of Western Music. W.W. Norton, 9ª ed, 2014. 

GRIFFITHS, Paul. A Música Moderna: uma história concisa e ilustrada de Debussy a Boulez. Zahar, 2017. 

MICHELS, Ulrich. Atlas de música, I (1982) / II (1992), Lisboa: Gradiva. 

BURKHOLDER, J. Peter, and Claude PALISCA, ed. Norton Anthology of Western Music. Vol. 3, The 

Twentieth Century and After, 7th ed. New York: W.W. Norton, 2014. 

 

VII. docente responsável 

Francisco Gonçalves de Azevedo 
 

Cronograma – Sextas, das 13h30 às 15h10. 
 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 6/11 
Apresentação; O que é música? De onde viemos – Romantismo; 

P.I.Tchaikovsky; Grupo dos 5; 
Encontro síncrono 

2 13/11 
A.Dvorak e B.Smetana; E.Grieg e E.Elgar; O modernismo dentro 

da tradição clássica (Strauss, Mahler, Debussy); 
Encontro síncrono 

3 20/11 
Virada do século (Considerações gerais); Primeira geração moderna 

(Ravel, Albeniz, Granados, De Falla, Vaughan-Williams, Holst) 
Encontro síncrono 

4 29/11 
Primeira geração moderna (Janácek, Sibelius, Rachamaninov, 

Scriabin); Vanguarda no início do século XX: Satie, Russolo, 

Stravinsky, 
Encontro síncrono 

5 04/12 Vanguarda no início do século XX: Bartok, Ives Encontro síncrono 

6 11/12 

Segunda Escola de Viena; Entre guerras 1: França (Les Six + 

Cocteau), Alemanha (Nova objetividade – Krenek, Weill, 

Hindemith, Orff) 

Encontro síncrono 

7 18/12  Avaliação 1 

8 05/02 

Entre guerras 2: URSS (Prokofiev e Shostakovich), EUA (Varèse, 

Cowell, Seeger, Gershwin, Copland, Still e Thomson), México 

(Chavez e Revueltas); Segunda Guerra Mundial (Considerações 

Gerais) 

Encontro síncrono 

Entrega Seminário 

9 12/02 Pós II GM (Messiaen, Britten, Cage, Stockhausen) 
Encontro síncrono 

Data Limite Fórum 

10 26/02 
Serialismos (Stockhausen, Babbit, Boulez); Nova Virtuosidade 

(Berio, Carter); Novos sons e texturas (Crumb, Takemitsu) 
Encontro síncrono 

11 05/03 
Música Eletrônica (musique concrète, elektronische musik, Varèse, 

Berio, Subotnick e Carlos); Texturas e Processos (Xenakis, 

Penderecki, Ligeti) 

Encontro síncrono 

12 12/03 
Colagens e Protesto; Pós 1970 – Minimalismo (Young, Riley, Reich, 

Glass, Adams) 
Encontro síncrono 

13 19/03 
Nova acessibilidade e significados extra-musicais (Pärt, Gorecky, 

Gubaidulina); Pós-modernismo (Rachberg, Schnittke, Corigliano); 

Neoromantismo e conexões com o pop; Século XXI 
Encontro síncrono 

14 26/03  Avaliação 2 

 29/03  Exame Final 

  



OA832 – Percepção musical III   (duas turmas, de novembro a março, uma para Lic, outra para Bac) 

A partir da Resolução No.65/2020-CEPE – Ciclo 4 

 

Início das atividades: 4/11/2020 

 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, carga horária 

semanal e total e ementa) 

OA832 – Percepção musical III 

Créditos – 3 

Vagas – 20 alunos 

Carga horária total: 45 h ERE 

- 26 h atividades síncronas. 
- 19 h atividades remotas. 

Carga horária semanal: 3 h 

Ementa: Construção e aprimoramento da fluência e compreensão musical, desenvolvendo a experiência do 

aluno com elementos da música modal, tonal e não-tonal, tais como intervalos, escalas e suas relações internas. 

Ao final da disciplina, o aluno deverá ser capaz de entender e representar elementos rítmicos, melódicos e de 

escrita musical, assim como treinar e desenvolver a percepção musical a ser utilizada na composição e 

produção sonora assim como desenvolver de maneira prática, materiais e metodologias de ensino de percepção 

musical em grupo. 

 

II. objetivos 

Construção e aprimoramento da fluência e compreensão musical, desenvolvendo a experiência do aluno com 

elementos da música modal e tonal, tais como intervalos, escalas e suas relações internas. Ao final da disciplina, 

o aluno deverá ser capaz de entender e representar elementos rítmicos, melódicos e de escrita musical, assim 

como treinar e desenvolver a percepção musical a ser utilizada na composição e produção sonora assim como 

desenvolver de maneira prática materiais e metodologias de ensino de percepção musical em grupo. 
 

III. desdobramento da área de conhecimento em unidades 

Unidade 1: Aulas 1 a 6 
Unidade 2: Aulas 8 a 12 
 

IV. procedimentos didáticos, incluindo o sistema de comunicação, observando: os princípios de 

interação entre docente e discentes, seja qual for o meio tecnológico utilizado; a relação numérica entre 

docente e discentes de forma a permitir condições de comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer 

informação sobre a disciplina. 

a) caracterização: esta disciplina ofertada em período especial e dividida em atividades síncronas e 

assíncronas. Vídeos, discussões sobre os conteúdos, leitura de arquivos PDF. 
b) princípios de interação: a comunicação docente-discente dar-se-á por intermédio de ambientes virtuais de 

aprendizagem, como Moodle, Microsoft Teams. Ementa detalhada da disciplina, cronograma e vídeos 

ficarão permanentemente disponíveis ao discentes na UFPR Virtual. 
c) material didático para as atividades de autoaprendizado: os links para os vídeos estão disponíveis na 

UFPR Virtual. 
d) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: além do acesso à internet 

e à bibliografia aqui referida ou equivalente, o discente precisa dispor de condições técnicas para participar 

de videoconferência nas plataformas citadas. Pode-se também criar um grupo no Whattsapp para uma 

integração mais dinâmica em tempo real. 
e) identificação do controle de frequência das atividades: entendemos que o controle de frequência nas 

atividades síncronas não será eficaz, pois não é possível controlar o grau de atenção que cada um está dando 

ao conteúdo, pois nem nas aulas presenciais há participação (perguntas/comentários) de todos. É uma nova 

realidade que exige de cada um a responsabilidade para sua própria evolução. O discente deve acessar a 

plataforma de comunicação nos dias e horários fixados para atividades síncronas. O primeiro contato, antes 

da primeira aula, será um e-mail com instruções. 
 

V. formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação: 
Duas avaliações valendo 40 pontos cada. 
Dois exercícios valendo 10 pontos cada. 
 

VI. bibliografia 



Bibliografia básica 

FRIEDMANN, Michael L. Ear Training for Twentieth-Century Music. Yale University, 1990. 

EDLUND, Lars. Modus Novus. Beekman Books Inc, 1994. 

GAVA, José Estevam. Apostila de rítmica com base em Gramani e Pozzoli. Curitiba: UFPR: DEARTES, 

2011. 

Bibliografia complementar 

POZZOLI, Heitor. Guia teórico-prático para o ensino do ditado musical – parte I e II. São Paulo: Musicália, 

1977. 
BERKOWITZ, Sol. FONTRIER, Gabriel. KRAFT, Leo. A New Approach to Sight Singing. Sixth Edition. New 

York: W.W.Norton, 2017. 
RODGERS, Nancy, OTTMAN, Robert W. Music For Sight Singing. Ninth Edition. Boston: Pearson, 2014. 

DANHAUSER A. Solfège dês Solfèges. Paris, Lemoine, Vol.III 
FISH, Arnold, LLOYD, Norman. Fundamentals of Sight singing and ear training, New York : Harper & Row, 

Publishers, 1964. 
 

VII. docente responsável 

Francisco Gonçalves de Azevedo 
 

Cronograma – quartas-feiras (turma E1 13:30-15:30) (turma E2 15:30-17:30) 

 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 4/11 
Apresentação da disciplina – Revisão de Percepção 

Musical I e II 
Encontro síncrono 

2 11/11 Exercícios de Percepção Encontro síncrono 

3 18/11 Exercícios de Percepção Encontro síncrono 

4 25/11 Exercícios de Percepção Encontro síncrono 

5 02/12 Exercícios de Percepção Encontro síncrono 

6 09/12 Exercícios de Percepção Encontro síncrono 

7 16/12 Avaliação 1 / Entrega Exercício 1  

8 03/02 Exercícios de Percepção Encontro síncrono 

9 10/02 Exercícios de Percepção Encontro síncrono 

10 24/02 Exercícios de Percepção Encontro síncrono 

11 03/03 Exercícios de Percepção Encontro síncrono 

12 10/03 Exercícios de Percepção Encontro síncrono 

13 17/03 Avaliação 2 / Entrega Exercício 2  

 24/03 Exame final (todo o conteúdo)  

 

As aulas síncronas são encontros via plataforma (Moodle, Teams da UFPR...). São duas horas online. A 

terceira hora é para exercícios (pode ser em qualquer dia). 

  



OA849 – Piano Funcional II 

A partir da Resolução Nº 65/2020-CEPE - Ciclo 4 

Início das atividades: 3/12/2020 

 

I. identificação da disciplina: 

Código: OA849. 

Denominação: Piano Funcional II 

Pré-requisito: Piano Funcional I 

Créditos: 2 

Vagas: 20 alunos 

Carga horária total: 30 horas 

14h síncronas 

16h assíncronas 

Carga horária semanal: 2 horas em média (de dezembro a março) 

Ementa: 

Aprimoramento do conteúdo praticado em Piano Funcional I, incluindo técnica e postura básicas, leitura à 

primeira vista e encadeamentos harmônicos. Prática de leitura de quartetos e exercícios de leitura de grades 

em três claves (sol, fá na 4a linha e dó na 3a linha).  Ênfase na prática em conjunto praticando aspectos de 

sincronia na escuta e na execução. 

 

II. objetivos: 

Geral: Aquisição de autonomia para ler, realizar uma análise prévia da partitura, decidir as linhas principais da 

grade a serem executadas, acompanhando com a escuta e a leitura as outras linhas que não estão sendo tocadas. 

Específico: Leitura e execução das linhas principais de quartetos de Haydn, Mozart e Beethoven. 

 

III. desdobramento da área de conhecimento em unidades: 

Unidade 1: Análise prévia determinando seções e linhas principais do discurso sonoro, executando ‒ segundo 

instruções ‒ o Menuetto-Trio do Quarteto de Cordas op. 2 n°1 em Lá Maior Hob. III:7 de Joseph Haydn. 

Unidade 2: Análise prévia determinando seções e linhas principais do discurso sonoro, executando ‒ segundo 

instruções ‒ Menuetto-Trio do Quarteto de Cordas KV 168 em Fá Maior Wolfgang Amadeus Mozart. 

Unidade 3: Análise prévia determinando seções e linhas principais e execução ‒ segundo instruções ‒ do 

Scherzo do Quarteto de cordas op.18 n°1 de L. van Beethoven. 

 

IV. procedimentos didáticos: 

a. sistema de comunicação: as atividades serão feitas de maneira remota, com atividades assíncronas através 

da plataforma Moodle para acesso ao material da disciplina e instruções, envio de arquivos MP4 utilizando-se 

o recurso de link no YouTube (acesso restrito) e fórum para partilha de experiências e discussões. As atividades 

e síncronas ocorrerão via sala virtual Jitsi, disponível na sala do Moodle promovendo interação entre a turma 

e o professor e ficarão registradas para consulta. 

 

b. materiais didáticos: (1) disponibilizados no Moddle: instruções, estratégias e material de trabalho 

(partituras e progressões) em arquivos pdf, jpg, MP3, MP4 e tutoriais ou links YouTube; (2) piano digital ou 

acústico para a prática individual; computador com acesso à internet*. 

 

*Considera-se um espaço de tempo mínimo apenas para download e upload de arquivos. 

 

V. Formas e critérios* de avaliação: 

*Detalhes do procedimento fornecidos na rubrica da disciplina disponibilizada no Moodle 

 

Unidade 1: Execução ‒ segundo instruções ‒ de linhas do Menuetto-Trio do Quarteto de Cordas op. 2 n°1 em 

Lá Maior Hob. III:7 de Joseph Haydn. Total: 25 pontos 

Critérios de avaliação: notas e ritmo corretos (até 15 pts), fluência (até 10 pts); 

 

Unidade 2: Execução ‒ segundo instruções ‒ de linhas do Menuetto-Trio do Quarteto de Cordas KV 168 em 

Fá Maior Wolfgang Amadeus Mozart. Total: 25 pontos 

 

Critérios de avaliação: notas e ritmo corretos (até 15 pts), fluência (até 10 pts); 

Unidade 3: Execução ‒ segundo instruções ‒ de linhas do Scherzo do Quarteto de cordas op.18 n°1 de L.van 

Beethoven. Total : 50 pontos 



 

Critérios de avaliação: notas e ritmo corretos (até 30 pts), fluência (até 20 pts); 

 

VI. bibliografia 

Bibliografia básica 

MORRIS, R.O.; FERGUSSON, Howard. Preparatory Exercises in Score Reading. Nova York: Oxford 

University, 1959. 

LANCASTER, E.L.; RENFROW, K. Alfred’s Group Piano for Adults. Vol. II.  Van Nuys, CA: Alfred 

Publishing Co., 1995. 

Quartetos de Haydn, Mozart e Beethoven. Disponíveis em :http://www.imslp.org/ 

 

Bibliografia complementar 

CHUEKE, Z., « Piano Funcional na Universidade: Considerações sobre métodos e finalidades», Revista 

Cientifica da FAP, v.1, 2006, p. 215 - 224. Acessível : 

http://periodicos.unespar.edu.br/index.php/revistacientifica/article/view/1748/1093 

FISHER, C. Teaching Piano in Groups. New York: Oxford University, 2010. 

LANCASTER, E.L.; RENFROW, K. Alfred's group piano for adults: Student Book 2, 2nd Edition (Book & 

CD-ROM). CA: Alfred Publishing Co., 1995 

PIKE, P. D. An Exploration of the Effect of Cognitive and Collaborative Strategies on Keyboard. Skills of 

Music Education Students Piano Proficiency and the Undergraduate Music Education Student.  Journal of 

Music Teacher Education 23 (232), 79–91. 2014. 

YOUNG, M.M. Authentic Assessments in Group Piano Classes: The Effect on Performance Skills and 

Attitudes. MTNA E-Journal,  April:14–28. 2013. Disponível em: http://www.mtna.org/publications/mtna-e-

journal/archives-2009-2013/april-2013/ 

 

VII. Docente responsável: 

Zélia Maria Marques Chueke 

 

Cronograma : atividades síncronas, segundas e quintas, 13:30 às 15:50 

Unidade Data Conteúdo Envios 

1 03/12/2020 Ambientação. Introdução à Unidade síncrona 

 07/12/2020 Instruções e acompanhamento das leituras. síncrona 

 Até 18/03/2021 

Prática, gravação e envio de arquivos MP4 

das peças estudadas na unidade 

assíncrona: links 

Youtube com 

execução das 

peças estudadas  

Notas Até 27/03/2021 
Resultado da avaliação dos trabalhos 

entregues 

 

2 10/12/2020 Introdução à Atividade 2 síncrona 

 14/12/2020 Instruções e acompanhamento das leituras. síncrona 

 17/12/2020 Instruções e acompanhamento das leituras.  síncrona 

 Até 18/03/2021 

Prática, execução, gravação e envio de 

arquivos MP4 das peças estudadas na 

unidade. 

assíncrona: links 

Youtube com 

execução das 

peças estudadas  

Notas Até 27/03/2021 
Resultado da avaliação dos trabalhos 

entregues 

 

3 08/02/2021 Introdução à Atividade 3 síncrona 

 11/02/2021 Instruções e acompanhamento das leituras síncrona 

 22/02/2021 Instruções e acompanhamento das leituras. síncrona 

 Até 18/03/2021 

Prática, execução, gravação e envio de 

arquivos MP4 das peças estudadas na 

unidade.  

assíncrona: links 

Youtube com 

execução das 

peças estudadas  

Notas Até 27/03/2021 
Resultado da avaliação dos trabalhos 

entregues e da média final 

 

  

http://periodicos.unespar.edu.br/index.php/revistacientifica/article/view/1748/1093


OA041 Análise da Música na Mídia 

 

A partir da Resolução Nº 65/2020-CEPE - Ciclo 4 

Início das atividades:   3/11/2020 

 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, carga 

horária semanal e total, e ementa); 

OA041 Análise da Música na Mídia 

Créditos - 2 

Vagas - 20 alunos 

Carga horária total: 30h ERE 

- 18h atividades síncronas 

- 12h atividades remotas 

Carga horária semanal: 4 h 

Ementa: 

Estudo analítico da música veiculada pelos meios de comunicação sob abordagens sociológicas, históricas, 

filosóficas, literárias e musicais; cultura de massa, cultura midiática e cibercultura. 

 

II. objetivos; 

OBJETIVO GERAL 

O estudante deverá ser capaz de formar panoramas históricos, sociológicos, estéticos e técnicos da música 

nos meios de comunicação de massa, desde o limiar do século XX à atualidade. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Ao final do curso, o estudante deverá estar familiarizado com os estudos culturais e da comunicação e ter 

ampliado seu repertório cultural, conceitual e senso crítico acerca da música e sua veiculação pelos diversos 

meios de comunicação, com suas implicações históricas, sociológicas, filosóficas, literárias e de linguagem 

musical. Deverá estar apto a inserir-se no meio musical e atuar de forma consciente, construtiva e criativa no 

campo da produção da música em suas mais diversas vertentes. 

 

III. desdobramento da área de conhecimento em unidades; 

Unidade 1 

Artigos (na sequência em que serão analisados): 

ZAN, José Roberto. Música popular brasileira, indústria cultural e identidade. EccoS Revista Científica, São 

Paulo, v.3, n.1, p.105-122, 2001. 

ORTIZ, Renato. A Escola de Frankfurt e a questão da cultura. Revista Sociologia em Rede, v.6, n.6, 2016. 

Disponível em: http://redelp.net/revistas/index.php/rsr/article/view/468/415. Acesso em: 09/02/2017. 

SUBTIL, Maria José Dozza. Reflexões sobre arte e indústria cultural. Linhas Críticas, Brasília, v.14, n.27, 

p.283-299, 2008. 

 

Unidade 2 

Artigos (na sequência em que serão analisados): 

IAZZETTA, Fernando. Reflexões sobre a música e o meio. In: XIII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA, 2001, Belo Horizonte. Comunicações. 

Belo Horizonte: UFMG, 2001, p.200-210. 

JANOTTI JR., Jeder. Música popular massiva e gêneros musicais: produção e consumo da canção na mídia. 

Comunicação, Mídia e Consumo, São Paulo, v.3, n.7, p.31-47, 2006. 

VARGAS, Herom. Música popular e crítica da mídia: sobre critérios de análise da canção popular nas 

mídias. Trabalho apresentado no XXIII Encontro Anual da Compós, Belém, UFPA, 2014. 

 

IV. procedimentos didáticos, incluindo: 

a) caracterização: esta disciplina ofertada em período especial e de modo 100% remoto será desenvolvida 

mediante atividades síncronas e assíncronas. Durante as atividades síncronas, caberá ao professor introduzir 

os assuntos e fazer observações pertinentes aos artigos-base, com espaço aberto para considerações dos 

estudantes; durante as atividades assíncronas, caberá ao discente ler, analisar e refletir sobre artigos de 

especialistas da área de música e meios massivos, fazendo as devidas anotações e fichamentos. 

http://redelp.net/revistas/index.php/rsr/article/view/468/415


b) princípios de interação: a comunicação docente-discente se dará por intermédio de ambientes virtuais de 

aprendizagem, como Moodle, web conferência, e-mail e/ou Microsoft Teams, minimizando as chances de o 

discente ser prejudicado por problemas de acesso a informações, materiais e/ou falha de comunicação com o 

professor. 

c) material didático para as atividades de autoaprendizado: Ementa detalhada da disciplina, cronograma e 

materiais teóricos ficarão permanentemente disponíveis ao discentes no site UFPR Virtual (Moodle) e SIGA 

UFPR. 

d) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: acesso à internet e aos 

artigos aqui referidos. 

e) identificação do controle de frequência das atividades: entende-se a necessidade de que os discentes se 

acostumem a respeitar os horários das atividades síncronas, organizem-se acessando o ambiente virtual nos 

dias e horários demarcados para tanto. Não haverá controle de presenças. A presença nas atividades síncronas 

é, portanto, opcional. O discente tem necessariamente de acessar a plataforma de comunicação apenas nos dias 

e horários fixados para avaliações. 

 

V. Formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação: Haverá duas provas com questões objetivas, de 

múltipla escolha, baseadas na teoria estudada e um trabalho escrito segundo as orientações colocadas ao final 

deste plano de ensino. Cada avaliação pontuará de zero (0) a cem (100) e a nota final resultará da média 

aritmética das três avaliações. Conforme regimento da UFPR, a nota mínima para aprovação é 70. De 40 a 69, 

o aluno realiza um exame final também objetivo sobre todo o conteúdo visto e ouvido na disciplina. A nota 

final resultará da média aritmética do exame e da nota média das avaliações parciais. A média mínima de 

aprovação, neste caso, é 50. 

 

VI. Bibliografia 

Bibliografia básica 

SANTAELLA, Lucia. Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura. São Paulo: 

Paulus, 2003. 

BARRETO, Jorge Lima. Música & Mass Media. Lisboa: Hugin, 1995. 

KELLNER, Douglas. A cultura da mídia. Bauru: Edusc, 2001 

Bibliografia complementar 

ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1988. 

ADORNO, Theodor W. Filosofia da nova música. São Paulo: Perspectiva, 2002. 

Materiais disponibilizados pelo docente. 

 

V. docente responsável 

José Estevam Gava 

 

Cronograma –síncronas terças 15:30-17:30 / assíncronas sextas 20:00-22:00 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 3/11 
Artigo: Música popular brasileira, indústria cultural 

e identidade (ZAN, 2001, p.105-119) 
Introdução ao artigo -síncrona 

2 6/11 (idem) Estudo individual - assíncrona 

3 10/11 
Artigo: A Escola de Frankfurt e a questão da cultura 

(ORTIZ, 2016, p.223-234) 
Introdução ao artigo - síncrona 

4 13/11 (idem) Estudo individual assíncrona 

5 17/11 
Artigo: Reflexões sobre arte e indústria cultural 

(SUBTIL, 2008, p.283-290) 
Introdução ao artigo síncrona 

6 20/11 (idem) Estudo individual - assíncrona 

7 24/11 (idem) Estudo individual - assíncrona 

8 27/11 Avaliação da Unidade 1 
Prova objetiva pela plataforma 

Moodle - síncrona 

9 1/12 
Artigo: Reflexões sobre a música e o meio 

(IAZZETTA, 2001, p.200-210) 
Introdução ao artigo - síncrona 

10 4/12 (idem) Estudo individual - assíncrona 

11 8/12 

Artigo: Música popular massiva e gêneros musicais: 

produção e consumo da canção na mídia 

(JANOTTI JR., 2006, p.31-46) 

Introdução ao artigo - síncrona 

12 11/12 (idem) Estudo individual - assíncrona 



13 15/12 

Artigo: Música popular e crítica da mídia: sobre 

critérios de análise da canção popular nas mídias 

(VARGAS, 2014, p.1-16) 

Introdução ao artigo - síncrona 

14 18/12 (idem) Estudo individual - assíncrona 

15 18/12 Avaliação da Unidade 2 
Prova objetiva pela plataforma 

Moodle - síncrona 

 12/2/21 Entrega da avaliação 3  

 23/2/21 Exame final 
Prova objetiva pela plataforma 

Moodle - síncrona 

 

VIII. Orientações para o trabalho escrito (3ª avaliação) 

Depois de realizada a avaliação da Unidade 2, o estudante deverá redigir um trabalho na forma de artigo 

científico breve, contendo título, resumo, introdução, discussão, considerações finais e referências. Para tanto, 

o estudante deverá eleger um tema diretamente vinculado ao conteúdo teórico que embasou a disciplina; deverá 

desenvolver, discutir, questionar e/ou apresentar novos pontos de vista com base em experiências pessoais, 

com base em evidências práticas coletadas pelo estudante ou com base em autores aqui não contemplados. 

Qualquer que seja a temática, tese ou abordagem, esta deve ser desenvolvida como trabalho investigativo, 

contendo uma problemática central, sua discussão, “solução” e as decorrentes considerações finais. O trabalho 

deve ter extensão exata de cinco páginas completamente preenchidas. As referências devem ser no máximo 

cinco (5) e formatadas de acordo com a norma ABNT. O professor fornecerá o padrão gráfico a ser seguido, 

em arquivo docx, bem como as normas para redação acadêmica a serem respeitadas. A avaliação do trabalho 

levará em conta o conteúdo e a profundidade das discussões, a redação e a forma gráfica. O trabalho deve ser 

enviado ao professor por e-mail, em formato PDF, até o dia 12 de fevereiro de 2021, nada impedindo que seja 

entregue antes. Se houver estudantes em situação de exame final, este será em 23 de fevereiro de 2021. 

  



Proposta para ERE 

OA889 Laboratório de criação musical V 

A partir da Resolução Nº 65/2020-CEPE - Ciclo 4 

 

Início das atividades: 01/02/2021 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, carga 

horária semanal e total, e ementa); 

OA889 Laboratório de criação musical V 

Pré-requisito – Conhecimento básico em mixagem e composição 

Créditos - 4 

Vagas - 15 alunos 

Carga horária total: 60h ERE 

- 10 h de atividades síncronas 

- 50h atividades remotas: discentes assistem vídeos, leem documentos, redigem textos, fazem prova e criam 

trilhas sonoras. 

Carga horária semanal: 10 h 

Ementa: 

Trabalhos criativos na área de composição musical, ou de criação sonora em interação com áreas artísticas 

afins, com ou sem suporte tecnológico, baseados na reflexão crítica sobre a composição musical e a criação 

sonora atuais, contemplando a audição analítica de exemplos de repertório e discussão dos aspectos estéticos. 

Competências na elaboração e notação do material musical. Sugere-se um projeto em Arte sonora. 

*Descrição: Trabalhos criativos na área de trilha sonora para jogos eletrônicos com foco na interação 

proporcionada pelo suporte tecnológico (áudio dinâmico). 

 

II. objetivos; 

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar aos estudantes experiência teórica e prática acerca da criação sonora voltada para jogos 

eletrônicos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

[1] Estudar o conceito de áudio dinâmico e seus desdobramentos teóricos e práticos; 

[2] estudar técnicas de composição específicas para a área; 

[3] demonstrar o aparato tecnológico necessário para trabalhar em jogos de pequeno e grande porte; 

[4] avaliar os estudantes através de um projeto prático voltado para consolidar o conhecimento adquirido no 

curso e compor o portfólio do aluno. 

 

III. desdobramento da área de conhecimento em unidades; 

UNIDADE 1 (aulas 1-10) – A história dos jogos eletrônicos com foco no desenvolvimento do áudio; 

UNIDADE 2 (aulas 11-16) – Conceitos essenciais em trilhas sonoras 

UNIDADE 3 (aulas 17-23) – Efeitos sonoros 

UNIDADE 4 (aulas 24-30) – Música 

. 

IV. procedimentos didáticos, incluindo: 

a) Caracterização: esta disciplina ofertada em período especial e de modo 100% remoto será desenvolvida 

mediante atividades síncronas. 

b) Princípios de interação: a comunicação docente-discente será por intermédio do Moodle, um ambiente 

virtual de aprendizagem da UFPR, minimizando as chances de o discente ser prejudicado por problemas de 

acesso a informações, materiais e/ou falha de comunicação com o professor. Ementa detalhada da disciplina, 

cronograma e acervos ficarão permanentemente disponíveis ao discentes no ambiente virtual. 

c) Material didático para as atividades de autoaprendizado: Textos indicados pelos professores. 

d) Infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: um computador com 

acesso à internet e à plataforma Moodle. 

e) Identificação do controle de frequência das atividades: entende-se a necessidade de que os discentes se 

acostumem a respeitar os horários das atividades síncronas, se organizem acessando o ambiente virtual se 

necessitar de esclarecimentos ou orientações. O discente deve acessar a plataforma de comunicação também 

nos dias e horários fixados para provas e exame final. 

 

V. formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação; 

 



O estudante realizará quatro avaliações. Duas das avaliações consistem em questionários de múltipla escolha 

enquanto as outras duas são trabalhos práticos de criação de efeitos sonoros e composição musical. Os 

trabalhos práticos serão avaliados a partir dos seguintes parâmetros: 

 

ADEQUAÇÃO À PROPOSTA (20%): Adequação do áudio à proposta estética pré-estabelecida; 

FORMATO E ESPECIFICAÇÕES (20%): Adequação dos parâmetros do áudio às especificações pré-

estabelecidas; 

ENTREGA E APRESENTAÇÃO (20%): Arguição e organização da apresentação dos trabalhos; 

CRIATIVIDADE (20%): Habilidade de usar informações, métodos e conteúdos aprendidos em novas 

situações concretas; 

PRODUÇÃO (20%): Mixagem e masterização coerentes (equilíbrio na equalização, no reverb, na 

compressão e no controle dos volumes). 

 

VI. bibliografia 

Bibliografia básica 

CHION, Michel. Audio Vision. Columbia University Press. Nova York, 1990. 

JØRGENSEN, Kristine. On transdiegetic sounds in computer games. Northern Lights: Film and Media 

Studies Yearbook, Bergen, v. 5, n. 1, p.105-117, 07 set. 2007. 

MENEGUETTE, Lucas. Áudio dinâmico para games: conceitos fundamentais e procedimentos de 

composição adaptativa. X SBGames, Salvador, November 7th - 9th, 2011. Disponível em: 

<http://www.sbgames.org/sbgames2011/proceedings/sbgames/papers/art/full/92207.pdf>. 

SALEN, Katie; ZIMMERMAN, Eric. Rules of Play: Game Design Fundamentals. Cambridge, 

Massachusetts: MIT Press, 2004. 

Bibliografia complementar 

COLLINS, Karen. Game sound: an introduction to the history, theory, and practice of video game music and 

sound design. Massachussetts: Mit Press, 2008. 

DIAS, Caroline Maria Galiza de Andrade et al. A trilha sonora dos games: uma análise da influência e 

importância das trilhas sonoras no sucesso dos videogames. Temática, Paraíba, v. 4, n. 10, p.1-15, abr. 2014. 

Disponível em: <http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/tematica/article/view/19020>. 

FARNELL, Andy. An Introduction to Procedural Sound and its Application in Computer Games. 2007. 

Disponível em: <http://cs.au.dk/~dsound/DigitalAudio.dir/Papers/proceduralAudio.pdf>. 

HUIBERTS, Sander. Captivating Sound: the role of audio for immersion in computer games. 2010. 200 f., 

Utrecht School Of Arts, Utrecht, 2010. 

MARKS, Aaron. The complete guide to game audio: for composers, musicians, sound designers, and game 

developers. [Livro] Segunda edição. Estados Unidos: Elservier Inc., 2009. 

SWEET, Michael. Writing Interactive Music for Video Games: A Composer's Guide. Nova Jersey: Pearson 

Education, 2014. 

 

VII. docente responsável 

Roseane Yampolschi (com Hugo Yasha) 

 

Cronograma – atividades assíncronas 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 01/02/2021 Aula inaugural 17:30 Síncrona 

2 02/02/2021 A história dos jogos eletrônicos Assíncrona 

3 03/02/2021 Os antecessores dos jogos eletrônicos Assíncrona 

4 04/02/2021 Os jogos eletrônicos da década de 50 Assíncrona 

5 05/02/2021 A história dos arcades Assíncrona 

6 08/02/2021 O som 8-bit e 16-bit Assíncrona 

7 09/02/2021 A história dos jogos eletrônicos de computador Assíncrona 

8 10/02/2021 A história dos jogos no Brasil Assíncrona 

9 11/02/2021 Os jogos eletrônicos hoje  Síncrona 

10 12/02/2021 Avaliação 1 - Questionário Assíncrona 

11 22/02/2021 O conceito de jogo Assíncrona 

12 23/02/2021 Diegese Assíncrona 

13 24/02/2021 Áudio dinâmico Síncrona 

14 25/02/2021 Música e emoção Assíncrona 



15 26/02/2021 Harmonia, orquestração e forma em trilhas sonoras Assíncrona 

16 01/03/2021 Avaliação 2 – Questionário Assíncrona 

17 02/03/2021 Estudo de caso Síncrona 

18 03/03/2021 Técnicas de criação e catalogação de efeitos sonoros Assíncrona 

19 04/03/2021 Foley e jogos eletrônicos Assíncrona 

20 05/03/2021 Sound design Assíncrona 

21 08/03/2021 Implementação de efeitos sonoros Assíncrona 

22 09/03/2021 Entregando o trabalho para o cliente Assíncrona 

23 10/03/2021 Avaliação 3 – Criação de efeitos sonoros Assíncrona 

24 11/03/2021 A identidade do sonora de um jogo Assíncrona 

25 12/03/2021 Modelos práticos e técnicas de composição Assíncrona 

26 15/03/2021 Exportação e produção Assíncrona 

27 16/03/2021 Implementação de música Assíncrona 

28 17/03/2021 Análise das trilhas sonoras de Koji Kondo Assíncrona 

29 18/03/2021 Avaliação 4 – Composição Assíncrona 

30 19/03/2021 Mercado de trabalho Síncrona 

 26/3 Exame final  

 

  



OA078 - História da música popular brasileira 

A partir da Resolução No.65/2020-CEPE – Ciclo 4 

 

Início das atividades: 1/2/2021 

 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, carga horária 

semanal e total e ementa) 

OA078 - História da música popular brasileira 

Créditos – 2 

Vagas – 40 alunos 

Carga horária total: 30 h ERE 

- 26 h atividades remotas síncronas – conversas com os professores e provas (via Teams e Moodle) 

- 4 h atividades remotas assíncronas – leituras e estudos individuais dos discentes 

Carga horária semanal: 4 h 

Ementa: Estudo histórico da música brasileira abrangendo desde as primeiras tendências do século XX às 

diversas vertentes da música de massa e da música de invenção do início do século XXI, com apreciação de 

obras significativas em cada contexto. 

 

II. objetivos 

Objetivo geral: 

O aluno deverá ser capaz de formar um panorama histórico da música brasileira no século XX. 

Objetivos específicos: 

Ao final da disciplina, o aluno deverá estar familiarizado com os diversos períodos, gêneros, estilos e 

tendências que a música brasileira apresenta no decorrer de sua história, bem como familiarizado com os 

compositores e obras mais representativos de cada momento. Uma vez apreendido este amplo panorama e 

conhecidas as obras musicais mais representativas, espera-se que o futuro graduado em música possa exercer 

o senso crítico; inserir-se e atuar de forma consciente e construtiva no campo da música, tanto no âmbito da 

educação quanto da produção musical em suas mais diversas vertentes. 

 

III. desdobramento da área de conhecimento em unidades 

01. Samba 2: Noel Rosa 

02. A era do rádio: Almirante, Ary Barroso 

03. Radamés Gnattali: composição e arranjo 

04. Koellreutter e o manifesto Música Viva (1946) 

05. Música sertaneja 1: raízes e desdobramentos 

06. Samba 3 (bossa nova): João Donato, João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius, Carlos Lyra 

07. Pós-nacionalismo: Guerra Peixe, Cláudio Santoro, Edino Krieger, Almeida Prado 

08. Camargo Guarnieri e sua escola de composição 

09. Festivais: a canção de protesto e seus desdobramentos 

10. O manifesto Música Nova (1963): Gilberto Mendes 

11. Vanguarda paulistana 

 

IV. procedimentos didáticos, incluindo o sistema de comunicação, observando: os princípios de 

interação entre docente e discentes, seja qual for o meio tecnológico utilizado; a relação numérica entre 

docente e discentes de forma a permitir condições de comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer 

informação sobre a disciplina. 

a) caracterização: esta disciplina ofertada em período especial e de modo 100% remoto será desenvolvida 

mediante atividades síncronas e assíncronas, já que cabe ao discente ler e estudar artigos de especialistas sobre 

os temas e ouvir músicas, compreendendo os contextos culturais e históricos sobre compositores e obras desses 

períodos. 

b) princípios de interação: a comunicação docente-discente será por intermédio de ambientes virtuais de 

aprendizagem, como UFPR Virtual ou Microsoft Teams, minimizando as chances de o discente ser prejudicado 

por problemas de acesso a informações, materiais e/ou falha de comunicação com o professor. Ementa 

detalhada da disciplina e cronograma ficarão permanentemente disponíveis ao discentes na UFPR Virtual 

(Moodle). 

c) material didático para as atividades de autoaprendizado: relação de músicas, forma de acesso a elas e 

materiais teóricos selecionados estarão sempre disponíveis na UFPR Virtual (Moodle). 

d) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: acesso à internet e 

condições técnicas para ouvir as músicas recomendadas. 



e) identificação do controle de frequência das atividades: é necessário que os discentes se acostumem a 

respeitar os horários das atividades síncronas, organizem-se acessando o ambiente virtual nos dias e horários 

demarcados para tanto. Não haverá controle de presenças. O discente tem necessariamente de acessar a 

plataforma de comunicação nos dias e horários fixados para provas e exame final. 

 

V. formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação: Haverá duas provas com questões objetivas, de 

múltipla escolha, baseadas no conteúdo teórico e musical selecionado. Cada prova valerá de zero (0) a cem 

(100) de cuja média aritmética resultará a nota na disciplina. Conforme regimento da UFPR, a nota mínima 

para aprovação é 70. De 40 a 69, o aluno realiza um exame final também objetivo sobre todo o conteúdo visto 

e ouvido na disciplina. A nota final resultará da média aritmética do exame e da nota média das avaliações 

parciais. A média mínima de aprovação, neste caso, é 50. 

 

VI. bibliografia 

Bibliografia básica 

WISNIK, José Miguel. O coro dos contrários: a música em torno da semana de 22. São Paulo: Duas 

Cidades, 1977. 

RIBEIRO, José Alexandre dos Santos. Uma Cronologia Crítica da Música Brasileira. De 1500 a 2000. 

Pontes, 2015. 

TINHORÃO, J. R. História social da música popular brasileira. Rio de Janeiro: 34, 1998. 

Bibliografia complementar 

ANDRADE, Mario de. Aspectos da música brasileira. São Paulo: Martins, 1965. 

PERPETUO, Irineu Franco. História Concisa da Música Clássica Brasileira. Alameda, 2018. 

CABRAL, Sérgio. No tempo de Almirante: uma história do rádio e da MPB. Rio de Janeiro, Francisco 

Alves, 1990. 

TRAVASSOS, Elizabeth. Modernismo e música brasileira. Rio de Janeiro: Zahar, 2000. 

KIEFER, Bruno. Villa-Lobos e o modernismo na música brasileira. Porto Alegre: Movimento: Fundação 

Nacional Pró-Memória, 1986. 

 

VII. docentes responsáveis 

José Estevam Gava e Hugo de Souza Melo 

 

Cronograma das atividades – 2ª e 5ª, 15:30-17:30 

 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 01/02/21 Samba 2: Noel Rosa (prof. Hugo) 

Conversas com o 

professor (Teams) - 

síncrona 

2 04/02 A era do rádio: Almirante, Ary Barroso (prof. Hugo) (idem) 

3 08/02 Radamés Gnatalli: composição e arranjo (prof. Gava) (idem) 

4 11/02 Koellreutter e o manifesto Música Viva (1946) (prof. Gava) (idem) 

5 12/02 
Sexta-feira, 18h30-20h30: leitura de artigos e audições 

musicais (sem encontro com os professores pelo Teams) 

Estudo individual do 

discente - assíncrona 

6 22/02 Música sertaneja 1: raízes e desdobramentos (prof. Hugo) 

Conversas com o 

professor (Teams) - 

síncrona 

7 25/02 
Avaliação 1 

(não haverá encontro com os professores pelo Teams) 

Prova objetiva pela 

plataforma Moodle - 

síncrona 

8 01/03 
Samba 3 (bossa nova): João Donato, João Gilberto, Tom 

Jobim, Vinícius, Carlos Lyra (prof. Hugo) 

Conversas com o 

professor (Teams) - 

síncrona 

9 04/03 
Pós-nacionalismo: Guerra Peixe, Cláudio Santoro, Edino 

Krieger, Almeida Prado (prof. Gava) 
(idem) 

10 08/03 Camargo Guarnieri e sua escola de composição (prof. Gava) (idem) 

11 11/03 
Festivais: a canção de protesto e seus desdobramentos (prof. 

Hugo) 
(idem) 

12 12/03 
Sexta-feira, 18h30-20h30: leitura de artigos e audições 

musicais (sem encontro com os professores pelo Teams) 

Estudo individual do 

discente - assíncrona 



13 15/03 
O manifesto Música Nova (1963): Gilberto Mendes + 

Vanguarda Paulistana (prof. Gava) 

Conversas com o 

professor - síncrona 

14 18/03 
Avaliação 2 

(não haverá encontro com os professores pelo Teams) 

Prova objetiva pela 

plataforma Moodle - 

síncrona 

15 22/03 
Divulgação das médias 

(não haverá encontro com os professores pelo Teams) 

Divulgação pela UFPR 

Virtual (Moodle)  

16 25/03 
Exame final 

(não haverá encontro com os professores pelo Teams) 

Prova objetiva pela 

plataforma Moodle - 

síncrona 

  



OA860 – História do rock 

A partir da Resolução No.65/2020-CEPE – Ciclo 4 

 

Início das atividades: 6/11/2020 

 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, carga horária 

semanal e total e ementa) 

OA860 – História do rock 

Créditos – 3 

Vagas – 20 alunos 

Carga horária total: 30 h ERE 

- 30 h atividades síncronas, aulas, atendimento, avaliação 
Carga horária semanal: 2,0 h 

Ementa: Introdução ao estudo do rock nos aspectos histórico, social e musical, com apreciação e análise de 

obras representativas do gênero. 

 

II. objetivos 

O aluno deverá ser capaz de formar um panorama histórico e estético aprofundado cerca da música rock, desde 

sua gênese, ocorrida em meados do século XX, até os dias atuais. Ao final da disciplina, o aluno deverá estar 

familiarizado com as diversas ramificações e tendências do rock internacional e brasileiro, bem como 

familiarizado com os compositores, conjuntos, obras mais representativas e principais questões sócio-político-

culturais envolvidas. Uma vez aprofundada, apreciada e discutida a cena histórica e estética, espera-se que o 

futuro graduado em música possa exercer o senso crítico; inserir-se e atuar de forma consciente, autônoma e 

construtiva no campo da música, tanto no âmbito da educação quanto da produção musical em suas mais 

diversas vertentes. 

 

III. desdobramento da área de conhecimento em unidades 

Unidade 1 – Pré-Rock e Primeira Geração 
Unidade 2 – Beatles, Rolling Stones e The Who 
Unidade 3 – O Folk e a resposta norte americana 
Unidade 4 – Hard Rock, Rock Progressivo e Rock Sulista 
Unidade 5 – Super Grupos, Punk e MTV 
 

IV. procedimentos didáticos, incluindo o sistema de comunicação, observando: os princípios de 

interação entre docente e discentes, seja qual for o meio tecnológico utilizado; a relação numérica entre 

docente e discentes de forma a permitir condições de comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer 

informação sobre a disciplina. 

a) caracterização: esta disciplina ofertada em período especial e dividida em atividades síncronas e 

assíncronas. Vídeos, discussões sobre os conteúdos, leitura de arquivos PDF. 
b) princípios de interação: a comunicação docente-discente dar-se-á por intermédio de ambientes virtuais de 

aprendizagem, como Moodle, Microsoft Teams. Ementa detalhada da disciplina, cronograma e vídeos 

ficarão permanentemente disponíveis ao discentes na UFPR Virtual. 
c) material didático para as atividades de autoaprendizado: os links para os vídeos estão disponíveis na 

UFPR Virtual. 
d) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: além do acesso à internet 

e à bibliografia aqui referida ou equivalente, o discente precisa dispor de condições técnicas para participar 

de videoconferência nas plataformas citadas. Pode-se também criar um grupo no Whattsapp para uma 

integração mais dinâmica em tempo real. 
e) identificação do controle de frequência das atividades: entendemos que o controle de frequência nas 

atividades síncronas não será eficaz, pois não é possível controlar o grau de atenção que cada um está dando 

ao conteúdo, pois nem nas aulas presenciais há participação (perguntas/comentários) de todos. É uma nova 

realidade que exige de cada um a responsabilidade para sua própria evolução. O discente deve acessar a 

plataforma de comunicação nos dias e horários fixados para atividades síncronas. O primeiro contato, antes 

da primeira aula, será um e-mail com instruções. 
 

V. formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação: 
Três avaliações de Repertório, valendo 10 pontos cada uma. 
Um trabalho escrito (40 pontos) e apresentado via áudio ou vídeo (20 pontos). 
Duas entradas (5 pontos cada) em fóruns sobre o seminário dos colegas. 



 

VI. bibliografia 

Bibliografia básica 

FRIEDLANDER, Paul. Rock and roll - Uma história social. Rio de Janeiro: Record, 2002. 

HEWITT, Paolo. 50 fatos que mudaram a história do rock. Campinas: Verus, 2013. 

MAZZOLENI, Florent. As Raízes do Rock. Nacional, 2012. 

Bibliografia complementar 

COVACH, J. FLORY, Andrew. What’s That Sound: An Introduction to Rock and its History. New York: 

W.W. Norton, 2015. 

MERHEB, Rodrigo. O som da revolução: uma história cultural do rock (1965-1969). Rio de Janeiro: 

Record, 2012. 

MUGNAINI JUNIOR, Ayrton. Breve História do Rock. São Paulo: Claridade, 2007. 

PICCOLI, Edgard. Que rock é esse? História do rock brasileiro. São Paulo: Globo, 2008. 

VINIL, Kid. Almanaque do rock. Rio de Janeiro: Ediouro, 2008. 

 

VII. docente responsável 

Francisco Gonçalves de Azevedo 
 

Cronograma – sextas-feiras, 15:30-17:30 

 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 6/11 O que é rock – Rádio Encontro síncrono 

2 13/11 Rádio local X rede Encontro síncrono 

3 20/11 Pré Rock – Pop Jazz RB Encontro síncrono 

4 29/11 Elvis e a Primeira geração Encontro síncrono 

5 04/12 Beatles e Rolling Stones 
Encontro síncrono 

Prova Repertório 1 

6 11/12 Rolling Stones e The Who Encontro síncrono 

7 18/12 A resposta americana; Folk e a Califórnia Encontro síncrono 

8 05/02 Psicodelia; Festivais - Woodstock Encontro síncrono 

9 12/02 
Anos 70: Led Zeppelin, Deep Purple e 

Black Sabbath 
Encontro síncrono 

10 26/02 Rock progressivo 
Encontro síncrono 

Prova Repertório 2 

11 05/03 Rock sulista e Super grupos Encontro síncrono 

12 12/03 Anos 80: Hard rock e Punk Encontro síncrono 

13 19/03 Anos 90 e a MTV 
Encontro síncrono 

Entrega: Trabalho Final e Apresentação 

14 26/03 Rock no Brasil 

Encontro síncrono 

Data limite para entradas no Fórum 

Prova Repertório 3 

 

As aulas síncronas são encontros via plataforma (Moodle, Teams da UFPR...). É uma hora on-line. A segunda 

hora é para ouvirem músicas completas 

  



OA090 - Música eletroacústica 

A partir da Resolução No.65/2020-CEPE – Ciclo 4 

 

Início das atividades: 9/11/2020 

 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, carga horária 

semanal e total e ementa) 

OA090 - Música eletroacústica 

Créditos – 2 

Vagas – 25 alunos 

Carga horária total: 30 h ERE 

- 12 h atividades síncronas – audição musical crítica e avaliações 

- 18 h atividades remotas assíncronas – audição musical, leitura de textos 

Carga horária semanal: 4 h 

Ementa: Introdução aos conceitos históricos e estéticos da música eletroacústica desde as experiências 

pioneiras realizadas no início do século XX até os mais recentes desenvolvimentos de ferramentas 

computacionais empregadas na composição musical. Sistemas interativos: interfaces, gesto e interação. 

Apreciação e análise de obras representativas. 

 

II. objetivos 

Objetivo geral: Apresentar os principais conceitos, fundamentos e história da música eletroacústica através da 

apreciação orientada; compreender as principais técnicas composicionais e métodos de análise da música 

eletroacústica. 

Objetivos específicos: 

- Apresentar os conceitos composicionais da música eletroacústica. 

- Compreender a importância histórica e estética do gênero. 

- Conhecer os principais nomes e obras, além dos métodos de análise dessas composições. 

- Adquirir e ampliar o repertório musical dos alunos. 

 

III. desdobramento da área de conhecimento em unidades 

Unidade 1 – Conhecer os instrumentos eletroeletrônicos criados na primeira metade do século XX; audição 

crítica de obras musicais do segundo pós-guerra até à década de 1960; 

Unidade 2 – Audição crítica de obras acusmáticas, mistas e criações artísticas que se utilizam de elementos 

sonoros; compreensão dos conceitos de computação musical e experimentação eletrônica. 

 

IV. procedimentos didáticos, incluindo o sistema de comunicação, observando: os princípios de 

interação entre docente e discentes, seja qual for o meio tecnológico utilizado; a relação numérica entre 

docente e discentes de forma a permitir condições de comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer 

informação sobre a disciplina. 

a) caracterização: esta disciplina ofertada em período especial e de modo 100% remoto será desenvolvida 

mediante atividades síncronas e assíncronas, já que cabe ao discente ouvir, apreciar músicas e compreender os 

contextos culturais e históricos sobre compositores desses períodos. 

b) princípios de interação: a comunicação docente-discente será por intermédio de ambientes virtuais de 

aprendizagem, como UFPR Virtual ou Microsoft Teams, minimizando as chances de o discente ser prejudicado 

por problemas de acesso a informações, materiais e/ou falha de comunicação com o professor. Ementa 

detalhada da disciplina, cronograma e acervos musicais ficarão permanentemente disponíveis ao discentes na 

UFPR Virtual. 

c) material didático para as atividades de autoaprendizado: o acervo musical a ser apreciado estará 

disponível na UFPR Virtual. 

d) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: acesso à internet e à 

bibliografia aqui referida. 

e) identificação do controle de frequência das atividades: entende-se a necessidade de que os discentes se 

acostumem a respeitar os horários das atividades síncronas, se organizem acessando o ambiente virtual se 

necessitar de esclarecimentos ou orientações. O discente deve acessar a plataforma de comunicação também 

nos dias e horários fixados para provas e exame final. 

 

V. formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação: a nota da disciplina é um valor composto pela 

média ponderada de 2 (duas) avaliações, no valor de 10 (dez) pontos, sendo a primeira um texto analítico 



escrito em aula sobre uma obra apresentada previamente. A segunda avaliação será um seminário com tema 

livre desenvolvido individualmente e apresentado nas últimas aulas do semestre. 

São dispensados de exame final os alunos que conseguirem aproveitamento de 70% no valor da avaliação da 

disciplina e a frequência mínima exigida pela legislação da UFPR. 

 

VI. bibliografia 

Bibliografia básica 

MENEZES, Flo. Música Eletroacústica: São Paulo, EDUSP, 2009. 

MANNING, Peter. Electronic and computer music. Nova York: Oxford University, 2004. 

WISHART, Trevor. On Sonic Art. York: Imagineering, 1985. 

Bibliografia complementar 

STOCKHAUSEN, K. Sobre a Música. Madras, 2009. 

CAESAR, Rodolfo. Círculos Ceifados. 7 letras, 2008. 

 

VII. docente responsável 

Maurício Dottori 

 

Cronograma – segundas-feiras, 15:30-17:30 

 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 9/11 
Apresentação da disciplina; revisão dos trabalhos e 

conteúdo geral; debate com os alunos. 

audição musical crítica, 

síncrona 

2 16/11 
Princípios 1: instrumentos eletroeletrônicos no final do 

início do Séc. XX. 

audição musical crítica, 

síncrona 

3 23/11 
Princípios 2: o ruído na composição musical; os 

futuristas italianos e outros movimentos estéticos. 

audição musical crítica, 

síncrona 

4 30/11 
Música concreta: “escola francesa”; fundamentação e 

início da música eletroacústica. 

audição musical crítica, 

síncrona 

5 7/12 
Música eletrônica: princípios técnicos e estéticos da 

“escola alemã” e suas características. 

audição musical crítica, 

síncrona 

6 14/12 
Desenvolvimento: o estabelecimento da música 

eletroacústica e seus desdobramentos. 

audição musical crítica, 

síncrona 

7 1/2/21 
Compositores: alguns nomes fundamentais no 

desenvolvimento da música eletroacústica. 

audição musical crítica, 

síncrona 

8 8/2 Primeira avaliação: Seminário sobre texto lido. prova, síncrona 

9 22/2 
Música mista: obras eletroacústicas e instrumentos 

musicais; conceitos e exemplos. 

audição musical crítica, 

síncrona 

10 1/3 O computador e o processamento em tempo real 
audição musical crítica, 

síncrona 

11 8/3 
Outros meios: música eletroacústica no cinema, dança 

e meios diversos. 

audição musical crítica, 

síncrona 

12 15/3 
Arte sonora: conceitos e fundamentos das instalações 

sonoras e obras transdisciplinares. 

audição musical crítica, 

síncrona 

13 22/3 
No Brasil: pioneiros, principais nomes e obras 

importantes da música eletroacústica brasileira. 

audição musical crítica, 

síncrona 

14 25/3 Segunda avaliação: seminário. prova, síncrona 

15 30/3 Exame final. prova, síncrona 

As aulas síncronas são encontros via plataforma (Moodle, Teams da UFPR...). É uma hora online.  

A segunda hora é para ouvirem músicas completas. 

  



OA025 Seminário de pesquisa 

A partir da Resolução Nº 65/2020-CEPE – Ciclo 2 

 

Início das atividades: 9/11/2020 

 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, carga horária 

semanal e total e ementa). 

OA025 Seminário de pesquisa 

Créditos – 2 

Vagas – 30 alunos 

Carga horária total: 30 h ERE 

- 22h atividades remotas síncronas – conversas com o professor e provas (via Teams e Moodle) 

- 08h atividades remotas assíncronas – estudo individual do discente 

Carga horária semanal: 2 h 

Ementa: Preparar os discentes para o trabalho de conclusão de curso através de debates abertos em sala de 

aula e mediante a apresentação oral e escrita de projeto de pesquisa. 

 

II. objetivos 

OBJETIVO GERAL 

Habilitar o aluno de maneira prática e teórico para a elaboração e apresentação oral/escrita do projeto de 

pesquisa para a elaboração do trabalho de conclusão de curso de graduação 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Estimular e treinar habilidades quanto à apresentação oral de trabalhos acadêmicos; treinar o emprego da 

normatização técnica de monografias; treinar a redação adequando-a à norma culta; treinar a redação quanto à 

clareza, lógica e objetividade do discurso. 

 

III. desdobramento da área de conhecimento em unidades 

Unidade 1: Metodologia científica 

Teoria e prática científica (SEVERINO, 2007, p. 99-126) 

A pesquisa na dinâmica da vida universitária (p. 127-156) 

Citações, referências e modalidades de trabalhos científicos (p. 174-210) 

Unidade 2: Como fazer monografias: TCC, dissertações e teses 

Conceitos preliminares, partes do trabalho científico e revisão teórica (apostila, p.1-11) 

Método, coleta de dados, resultados, discussão e conclusão (apostila, p.11-27) 

Unidade 3: Procedimentos e normas específicas para o TCC 

Trabalho de conclusão de curso (apostila) 

Unidade 4: Análise de anteprojetos dos discentes 

 

IV. Procedimentos didáticos, incluindo o sistema de comunicação, observando: os princípios de 

interação entre docente e discentes, seja qual for o meio tecnológico utilizado; a relação numérica entre 

docente e discentes de forma a permitir condições de comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer 

informação sobre a disciplina. 

a) caracterização: esta disciplina ofertada em período especial e de modo 100% remoto será desenvolvida 

mediante atividades síncronas e assíncronas. Durante as atividades síncronas, caberá ao professor introduzir 

os assuntos e fazer observações pertinentes, com espaço aberto para considerações dos estudantes, bem como 

caberá ao professor avaliar os projetos de pesquisa dos discentes; durante as atividades assíncronas, caberá ao 

discente ler, analisar e refletir sobre a teoria específica com a finalidade de estruturar projeto de pesquisa que 

será a base para seu trabalho de conclusão de curso (TCC). 

b) princípios de interação: a comunicação docente-discente se dará por intermédio de ambientes virtuais de 

aprendizagem, como Moodle, web conferência, e-mail e/ou Microsoft Teams, minimizando as chances de o 

discente ser prejudicado por problemas de acesso a informações, materiais e/ou falha de comunicação com o 

professor. 

c) material didático para as atividades de autoaprendizado: ementa detalhada da disciplina, cronograma, 

materiais teóricos e modelos gráficos ficarão permanentemente disponíveis ao discentes no site UFPR Virtual 

(Moodle) e SIGA UFPR. 

d) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: acesso à internet e aos 

materiais teóricos aqui referidos. 

e) identificação do controle de frequência das atividades: não haverá controle de presenças, mas se 

recomenda que os discentes se acostumem a respeitar os horários das atividades síncronas e se organizem 



acessando o ambiente virtual nos dias e horários demarcados para tanto. A presença nas atividades síncronas 

é, portanto, opcional, exceto nos dias e horários fixados para avaliações e quando projetos de pesquisa de 

alunos forem analisados pelo professor, processo de análise que se dará de forma síncrona na maioria dos 

casos. 

 

V. Formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação: a avaliação se dará por intermédio de uma prova 

teórica objetiva, de múltipla escolha (peso 70), e pela análise de anteprojeto de pesquisa (peso 30). Na avaliação 

do projeto serão considerados: conteúdo (problema, profundidade das discussões, exequibilidade da proposta 

etc.), redação (clareza, objetividade, correção gramatical e observância das normas de redação recomendadas) 

e forma gráfica (de acordo com o padrão gráfico fornecido). Discentes que ficarem para exame, além de 

acessarem e realizarem o exame pela plataforma Moodle, devem enviar seus projetos corrigidos e finalizados 

ao professor (por e-mail em arquivo PDF). Na etapa de exame final, a prova teórica terá peso 80 e o projeto 

terá peso 20. 

 

Resumo das formas de avaliação: 

Ao longo da disciplina: prova (peso 70), projeto de pesquisa (peso 30) 

Na fase de exame: prova (peso 80), projeto de pesquisa (peso 20) 

Conforme regimento da UFPR, a nota mínima para aprovação é 70. De 40 a 69, o aluno realiza um exame final 

(teórico, por escrito ou prático) com nota mínima de 40 e a nota final será a média aritmética do exame e da 

nota média das avaliações parciais. A média mínima de aprovação, neste caso, é 50. 

 

VI. Bibliografia 

Bibliografia básica 

FRY, Ron. Como estudar melhor. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2007. 

ZAMBONI, Sílvio. A pesquisa em arte: um paralelo entre ciência e arte. Campinas: Autores Associados, 

1998. 

Bibliografia complementar 

BERNARDES, Maria Eliza Mattosinho. A produção de relatórios de pesquisa. Jundiaí: Fontoura, 2005. 

LAVINE, Christian. A construção do saber. Belo Horizonte: UFMG, 1999. 

RAMPAZZO, Lino. Metodologia científica para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação. 8ª edição. 

São Paulo: Loyola, 2015. 

SCORSOLINI-COMIN, Fábio. Guia de orientação para iniciação científica. São Paulo: Atlas, 2014. 

SILVA, Réia Silvia Rios Magalhaes et ali. A monografia na prática do graduando. Teresina: CEUT, 2002. 

 

VII. Docente responsável 

José Estevam Gava 

 

Cronograma (novembro-dezembro/2020 e fevereiro-março/2021 - segundas-feiras 13h30-15h30) 

 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 9/11 

Unidade 1: Metodologia científica - Teoria e prática 

científica; A pesquisa na dinâmica da vida universitária; 

citações referências e modalidades de trabalhos 

científicos (SEVERINO, 2007, p. 99-210) 

Apresentação da disciplina, 

orientações gerais e 

explanações sobre os temas 

iniciais - síncrona 

2 16/11 
Semana de estudo e fichamento do material teórico da 

Unidade 1; delimitação de tema e problema de TCC 

Estudo e trabalho 

individual - assíncrona 

3 23/11 
Unidade 2: Como fazer monografias: TCC, 

dissertações e teses (apostila) 

Explanações e conversas 

sobre os temas - síncrona 

4 30/11 
Semana de estudo e fichamento do material teórico da 

Unidade 2; redação de tema e problema de TCC 

Estudo e trabalho 

individual - assíncrona 

5 7/12 
Unidade 3: Procedimentos e normas específicas para o 

TCC - Trabalho de conclusão de curso (apostila) 

Explanações e conversas 

sobre o tema - síncrona 

6 14/12 

Semana de estudo e fichamento do material teórico da 

Unidade 3; redação preliminar do anteprojeto com esboço 

de todas as seções 

Estudo e trabalho 

individual - assíncrona 

7 
18/12 

(sexta) 

Avaliação sobre os conteúdos teóricos das unidades 1, 2 

e 3 [não haverá encontro com o professor pela plataforma 

Teams - o estudante deve acessar a prova (Moodle) com 

Prova objetiva pela 

plataforma Moodle (peso 

70) - síncrona 



antecedência de alguns minutos e aguardar o momento 

para iniciar]  

 18/12 

A partir desta data, estudantes que já cursaram esta 

disciplina anteriormente e que já tenham projetos 

estruturados podem enviá-los ao professor por e-mail em 

arquivo PDF  

 

8 25/01 

Semana de preparação e envio de anteprojetos (utilizar o 

padrão gráfico para anteprojeto de pesquisa e enviá-lo ao 

professor em arquivo de texto - docx) 

Estudo e trabalho 

individual - assíncrona 

9 8/02 

Unidade 4: Análise de anteprojetos dos discentes - A 

análise se dará pela ordem em que o professor receber os 

projetos por e-mail  

Análises e orientações 

sobre os projetos dos 

discentes - síncrona   

10 22/02 (idem) (idem)   

11 1/3 
(idem) + início do envio de projetos finalizados ao 

professor 
(idem) 

12 8/3 
(idem) + continuidade do envio de projetos finalizados ao 

professor  
(idem) 

13 15/3 (idem) (idem) 

 
17/03 

(quarta) 

Data-limite para envio dos projetos finalizados ao 

professor (até 24h00 deste dia) 

Envio dos projetos para 

avaliação (peso 30) 

14 22/03 
Divulgação de notas (não haverá encontro com o 

professor pela plataforma Teams) 

Divulgação pela plataforma 

Moodle 

15 26/03 Avaliação objetiva 

Prova objetiva pela 

plataforma Moodle (peso 

80) - síncrona 

 29/03 

Data-limite para os discentes em exame (apenas estes) 

enviarem seus projetos finalizados ao professor (até 

24h00 deste dia) 

Envio dos projetos para 

avaliação (peso 20) 

 

Durante as atividades síncronas da Unidade 4, será analisada a maior quantidade possível de projetos. Aqueles 

que não forem contemplados com análises síncronas serão igualmente analisados pelo professor, o qual 

devolverá os projetos aos seus autores com as devidas observações e orientações, garantindo que todos sejam 

atendidos e tenham as mesmas chances de elaborar bons projetos. 

 

Os discentes aprovados nesta disciplina estarão aptos para iniciar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC I) 

no semestre seguinte. O início oficial dos trabalhos ocorre com a entrega do anteprojeto de pesquisa 

aperfeiçoado ao professor responsável pela disciplina de TCC que, logo em seguida, encaminha o projeto ao 

orientador pretendido para início da pesquisa. Esta versão do projeto tem de implementar tudo o que foi 

observado e recomendado pelo professor de Seminário de Projeto de Pesquisa anteriormente. É necessário 

ficar atento à data-limite para envio do anteprojeto. Estas e todas as demais orientações e procedimentos 

constam da apostila para o TCC. 

  



OA050 Composição com suporte tecnológico 

A partir da Resolução No.65/2020-CEPE – Ciclo 4 

 

Início das atividades: 9/11/2020 

 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, carga horária 

semanal e total e ementa) 

OA050 Composição com suporte tecnológico 

Pré-requisito: OA118 Técnicas de Gravação 

Créditos – 2 

Vagas – 15 alunos 

Carga horária total: 30 h ERE 

- 14 h atividades síncronas – 

- 16 h atividades remotas assíncronas – 

Carga horária semanal: 4 h 

Ementa: Realização de trabalhos de composição (em diferentes gêneros musicais) utilizando suporte 

tecnológico, a partir de um projeto previamente definido. 

 

II. objetivos 

OBJETIVO GERAL 

Dar aos alunos a compreensão das etapas do processo produtivo da indústria musical fordista e toyotista. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Partindo do design de composição própria de canção ou assemelhada pelos alunos, percorrer todas as etapas 

da produção industrial de música. 

 

III. desdobramento da área de conhecimento em unidades 

1. A indústria de música e sua cadeia produtiva 

2. A composição de song-book pages: formas e possibilidades 

3. O arranjo na indústria pop 

4. A gravação 

5. A mixagem 

6. A masterização 

 

IV. procedimentos didáticos, incluindo o sistema de comunicação, observando: os princípios de 

interação entre docente e discentes, seja qual for o meio tecnológico utilizado; a relação numérica entre 

docente e discentes de forma a permitir condições de comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer 

informação sobre a disciplina. 

a) caracterização: esta disciplina ofertada em período especial e de modo 100% remoto será desenvolvida 

mediante atividades síncronas e assíncronas. 

b) princípios de interação: a comunicação docente-discente será por intermédio de ambientes virtuais de 

aprendizagem, como UFPR Virtual ou Microsoft Teams, minimizando as chances de o discente ser prejudicado 

por problemas de acesso a informações, materiais e/ou falha de comunicação com o professor. Ementa 

detalhada da disciplina, cronograma e acervos musicais ficarão permanentemente disponíveis ao discentes na 

UFPR Virtual. 

c) material didático para as atividades de autoaprendizado: o acervo musical a ser apreciado estará 

disponível na UFPR Virtual. 

d) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: acesso à internet e à 

bibliografia aqui referida. 

e) identificação do controle de frequência das atividades: entende-se a necessidade de que os discentes se 

acostumem a respeitar os horários das atividades síncronas, se organizem acessando o ambiente virtual se 

necessitar de esclarecimentos ou orientações. 

 

V. formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação: a nota da disciplina é sobre um trabalho final com 

texto e arquivo de áudio. 

 

VI. bibliografia 

Bibliografia básica 

COOK, Nicholas. Analysing Musical Multimedia. Oxford University Press. 

ABBRI, Franco. Il suono in cui viviamo. Milão: Il Saggiatore, 2008. 



SEBESKY, Don. The Contemporary Arranger. New York: Alfred Pub Com, 1994. 

Bibliografia complementar 

RUSSO, William. Composing for the Jazz Orchestra. Chicago: University Of Chicago Press, 1973. 

Material variável fornecido pelo docente. 

 

VII. docente responsável 

Maurício Dottori 

 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 9/11 Apresentação da disciplina; debate com os alunos. Síncrona 

2 16/11 A indústria de música e sua cadeia produtiva. Síncrona 

3 23/11 Direito autoral e distribuição digital. Síncrona 

4 30/11 Composição de canções: conceitos e práticas. Síncrona 

5 7/12 Arranjo: conceitos e práticas. Síncrona 

6 14/12 Finalização da pré-produção.  Síncrona 

7 1/2/21 Organização do projeto e programa de produção. Síncrona 

8 8/2 Primeira avaliação. Síncrona 

9 22/2 Gravação: conceitos e práticas. Síncrona 

10 1/3 Mostra das gravações. Síncrona 

11 8/3 Mixagem: conceitos e práticas. Síncrona 

12 16/3 Mostra das mixagens. Síncrona 

13 22/3 Masterização: conceitos e práticas. Síncrona 

14 26/3 Mostra das masterizações Síncrona 

15 29/3 Avaliação do trabalho total   

As aulas síncronas são encontros via plataforma (Moodle, Teams da UFPR...). 

  



OA129 Tópicos especiais em músicas do mundo II 

A partir da Resolução No.65/2020-CEPE – Ciclo 4 

 

Início das atividades: 2/2/2021 

 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, carga horária 

semanal e total e ementa) 

OA129 Tópicos especiais em músicas do mundo II 

Créditos – 2 

Vagas – 25 alunos 

Carga horária total: 30 h ERE 

  - 16 h atividades síncronas – abordagem teórico-musical, crítica e avaliações participativas 

- 14 h atividades remotas assíncronas – leitura e interpretação de textos, audição de materiais musicais. 

Carga horária semanal: 4 h 

Ementa: Estudo de elementos musicais a partir dos contextos históricos, antropológicos e sociológicos, 

especialmente das culturas americanas, asiáticas e africanas. 

 

II. objetivos 

Objetivo geral: 

Capacitar o aluno para ter uma visão ampla dos aspectos culturais e sonoros dos diferentes povos do mundo. 

Objetivo específico: 

Criar uma consciência das possibilidades sonoras que oferecem a diversidade cultural na atualidade. 

 

IV. procedimentos didáticos, incluindo o sistema de comunicação, observando: os princípios de 

interação entre docente e discentes, seja qual for o meio tecnológico utilizado; a relação numérica entre 

docente e discentes de forma a permitir condições de comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer 

informação sobre a disciplina. 

a) caracterização: esta disciplina ofertada em período especial e de modo 100% remoto será desenvolvida 

mediante atividades síncronas e assíncronas, pois cabe ao discente ler e estudar artigos de especialistas sobre 

os temas, ouvir e analisar o material musical, compreendendo os contextos culturais e históricos sobre às 

produções sonoras nas comunidades, individual ou coletivamente. 

b) princípios de interação: a comunicação docente-discente será por intermédio de ambientes virtuais de 

aprendizagem, como UFPR Virtual e Microsoft Teams, minimizando as chances de o discente ser prejudicado 

por problemas de acesso a informações, materiais e/ou falha de comunicação com o professor. A ementa 

detalhada da disciplina, cronograma, parte dos conteúdos sonoros e escritos, ficarão permanentemente 

disponíveis ao discentes na UFPR Virtual. 

c) material didático para as atividades de autoaprendizado: os conteúdos sonoros e escritos a serem 

apropriados estarão disponíveis na UFPR Virtual. Os textos serão enviados em formato digital. 

d) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: acesso à internet e aos 

artigos aqui referidos. 

e) identificação do controle de frequência das atividades: entende-se a necessidade de que os discentes se 

acostumem a respeitar os horários das atividades síncronas, organizem-se acessando o ambiente virtual nos 

dias e horários demarcados para tanto. O discente tem necessariamente de acessar a plataforma de comunicação 

nos dias e horários fixados para avaliações e exame final. 

 

V. formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação: Um trabalho escrito final. Conforme regimento da 

UFPR, a nota mínima para aprovação é 70. De 40 a 69, o aluno realiza um exame final também objetivo sobre 

todo o conteúdo visto e ouvido na disciplina. A nota final resultará da média aritmética do exame e da nota 

média das avaliações parciais. A média mínima de aprovação, neste caso, é 50. 

 

VI. bibliografia 

Bibliografia básica 

GILROY, Paul. The Black Atlantic. Cambridge: Harvard University, 1993. 

ARETZ, Isabel. América Latina en su Música. Unesco, 1977. 

SHAHINDA, Shahinda. Indian Music. CreateSpace, 2014. 

Bibliografia complementar 

KUSS, Malena (ed). Music in Latin America and the Caribbean: An Encyclopedic History: Volume 1. 

Austin: Texas University, 2004. 



KUSS, Malena (ed). Music in Latin America and the Caribbean: An Encyclopedic History: Volume 2 = 2 

CD. Austin: Texas University, 2008. 

BLACKING, John. How Musical is man?  Washington: University of Washington. 1974. 

FERNANDEZ, Raul A. From Afro-Cuban Rhythms to Latin Jazz. Berkeley: University of California, 2006. 

SUMARSAM. Javanese Gamelan and the West. Boydell & Brewer-USA. 2015. 

TOUMA, Habib Hassan. The Music of the Arabs. Amadeus, 2003. 

 

VII. docente responsável 

Edwin Pitre-Vasquez 

 

Cronograma das atividades – – terças-feiras e sábados, 10:00-12:00 

 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 2/2/2021 
Apresentação do Curso, leitura e discussão do artigo “Cultura 

Popular: Um conceito e várias histórias” (Martha Abreu) 
síncrona 

2 6/2 Côco, Caboclinho e Ciranda assíncrona 

3 9/2 
Conceitos origens e elementos básicos da cultura, como opera a 

cultura, etnocentrismo, produção cultural, diversidade cultural. 
síncrona 

4 13/2  Frevo assíncrona 

5 23/2 

Multiculturalismo, relativismo cultural, diversidade, 

globalização, pós modernismo, a cultura como coerção, 

racionalização e tempo, consumismo. 

síncrona 

6 27/2 Maracatu assíncrona 

7 2/3 Cultura Popular síncrona 

8 6/3 Bumba-meu-boi assíncrona 

9 9/3 Música e Cultura Popular na mídia síncrona 

10 13/3 Choro, Samba, Bossa Nova assíncrona 

11 16/3 Música do Paraná o Fandango Caiçara síncrona 

12 20/3 Fandango Caiçara assíncrona 

13 23/3 Manifestações do Centro Oeste/Sul síncrona 

14 27/3 Chamamé, Polca paraguaia, Carnaval assíncrona 

15 30/3 Apresentação dos trabalhos / Exame final síncrona 

 

As aulas síncronas são encontros de duas horas via plataforma (Moodle, Teams da UFPR...) 

 

  



OA885 Produção de eventos musicais 

A partir da Resolução No.65/2020-CEPE – Ciclo 4 

 

Início das atividades: 3/11/2020 

 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, carga horária 

semanal e total e ementa) 

OA885 Produção de eventos musicais 

Créditos – 2 

Vagas – 25 alunos 

Carga horária total: 30 h ERE 

  - 16 h atividades síncronas – abordagem teórico-musical, crítica e avaliações participativas 

- 14 h atividades remotas assíncronas – leitura e interpretação de textos, audição de materiais musicais. 

Carga horária semanal: 4 h 

Ementa: Estudos na área de produção musical, incluindo: etapas da produção de um evento artístico-musical, 

desde a pré-produção até a pós-produção; elaboração de notas de programa; noções de crítica musical; trabalho 

em equipe; elaboração de projeto completo de evento musical, incluindo orçamento. Estudo de editais e as leis 

de incentivo federais, estaduais e municipais, gerenciamento e marketing artístico/cultural. Elaboração de 

projetos artísticos, soluções para captação de recursos, distribuição de bens culturais e prestação de contas. 

 

II. objetivos 

Objetivo geral. 

Familiarizar o aluno com os Editais públicos e privados, contratos, release artísticos, Direitos autorais, 

relacionamento com os meios de comunicação, desenvolvimento de um projeto cultural, eventos ao vivo e em 

estúdios de áudio de vídeo. 

Objetivos específicos: 

Relacionamento com profissionais da área artística, produção e divulgação. 

Planejamento de Projeto de eventos musicais. 

Organização da pré-produção, produção e pós-produção 

 

IV. procedimentos didáticos, incluindo o sistema de comunicação, observando: os princípios de 

interação entre docente e discentes, seja qual for o meio tecnológico utilizado; a relação numérica entre 

docente e discentes de forma a permitir condições de comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer 

informação sobre a disciplina. 

a) caracterização: esta disciplina ofertada em período especial e de modo 100% remoto será desenvolvida 

mediante atividades síncronas e assíncronas, pois cabe ao discente ler e estudar artigos de especialistas sobre 

os temas, ouvir e analisar o material musical, compreendendo os contextos culturais e históricos sobre às 

produções sonoras nas comunidades, individual ou coletivamente. 

b) princípios de interação: a comunicação docente-discente será por intermédio de ambientes virtuais de 

aprendizagem, como UFPR Virtual e Microsoft Teams, minimizando as chances de o discente ser prejudicado 

por problemas de acesso a informações, materiais e/ou falha de comunicação com o professor. A ementa 

detalhada da disciplina, cronograma, parte dos conteúdos sonoros e escritos, ficarão permanentemente 

disponíveis ao discentes na UFPR Virtual. 

c) material didático para as atividades de autoaprendizado: os conteúdos sonoros e escritos a serem 

apropriados estarão disponíveis na UFPR Virtual. Os textos serão enviados em formato digital. 

d) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: acesso à internet e aos 

artigos aqui referidos. 

e) identificação do controle de frequência das atividades: entende-se a necessidade de que os discentes se 

acostumem a respeitar os horários das atividades síncronas, organizem-se acessando o ambiente virtual nos 

dias e horários demarcados para tanto. O discente tem necessariamente de acessar a plataforma de comunicação 

nos dias e horários fixados para avaliações e exame final. 

 

V. formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação:                                              . Conforme regimento 

da UFPR, a nota mínima para aprovação é 70. De 40 a 69, o aluno realiza um exame final também objetivo 

sobre todo o conteúdo visto e ouvido na disciplina. A nota final resultará da média aritmética do exame e da 

nota média das avaliações parciais. A média mínima de aprovação, neste caso, é 50. 

 

VI. bibliografia 

Bibliografia básica 



CHAGAS, Ivan. Organizando Eventos do Começo ao Fim: Planejamento e produção de eventos para 

iniciantes. São Paulo: Amazon, 2016. 

OLIVIERI, Cristian; NATALE, Edson. Guia brasileiro de produção cultural: Ações que transformam a 

cidade. São Paulo: SESC, 2016. 

PITRE-VÁSQUEZ, Edwin. “Etnomusicologia Midiática: Tropicana musical: dejala que siga y no la pares...”. 

Anais do IIo. Colóquio em Música do Brasil e América Latina/ Etnomus UFRGS: Etnomusicologia no rádio: 

tecnologias da informação e etnomusicologia aplicada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 

UFRGS, Porto Alegre: UFRGS, 2020. 

 

Bibliografia complementar 

ALMEIDA, Maria Isabel Mendes de; LIMA, Fernanda Deborah Barbosa (Eds.) Arte Jovem: redesenhando 

fronteiras da produção artística e cultural. Gramma, 2014 CESNIK, Fábio de Sá e MALAGODI, Maria 

Eugenia. Projetos Culturais: Elaboração, Aspectos Legais, Administração, Busca de Patrocínio. São Paulo: 

Escrituras, 2004. 

COELHO, Teixeira. Dicionário Crítico de Política Cultural, São Paulo: Iluminuras, 1977. 

MACHADO NETO, Manoel Marcondes. Marketing cultural: das práticas à teoria. Rio de Janeiro: Ciência 

Moderna, 2005. 

 

VII. docente responsável 

Edwin Pitre-Vasquez 

 

Cronograma das atividades – terças-feiras e sábados, 10:00-12:00 

 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 3/11 Apresentação. Considerações gerais. síncrona 

2 7/11 Leitura de textos assíncrona 

3 10/11 Leis de incentivo, Sites síncrona 

4 14/11 Leitura de textos assíncrona 

5 17/11 Direito autoral no Brasil e Ecad síncrona 

6 21/11 Leitura de textos assíncrona 

7 24/11 Release artístico e Contratos artístico síncrona 

8 28/11 Leitura de textos assíncrona 

9 1/12 Formatação do Projeto síncrona 

10 5/12 Leitura de textos assíncrona 

11 8/12 Formatação do Projeto síncrona 

12 12/12 Leitura de textos assíncrona 

13 15/12 Apresentação dos Projetos síncrona 

14 19/12 Leitura de textos assíncrona 

15 1/2/2021 Exame final síncrona 

 

As aulas síncronas são encontros de duas horas via plataforma (Moodle, Teams da UFPR...) 

  



OA174 Teclado I 

A partir da Resolução No.65/2020-CEPE – Ciclo 4 

 

Início das atividades: 3/11/2020 

 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, carga horária 

semanal e total e ementa) 

OA174 Teclado I 

Créditos – 2 

Vagas – 3 alunos 

Carga horária total: 30 h ERE 

- 14 h de atividades síncronas – aulas práticas e individuais orientadas para a performance musical, envolvendo 

execução pianística, reflexão e crítica sobre a performance e autorregulação de aprendizagem. 

- 16 h de atividades remotas assíncronas – estudo deliberado do instrumento em casa, conforme roteiro 

elaborado em comum acordo entre docente e discente. 

Carga horária semanal: 2 h  (Terças 8:00-10:00) 

Ementa: Prática individual orientada de performance 

 

II. objetivos 

 

Objetivo geral: introduzir o estudante ao estudo progressivo da linguagem empregada na prática do piano 

popular 

 

Objetivos específicos: ao final do curso, o estudante deverá: (a) compreender os aspectos cognitivos 

envolvidos na prática deliberada do estudo individual do piano popular e executar o seu plano de ação ao longo 

do semestre; (b) conhecer e executar todas as tétrades básicas e expandidas nas posições aberta, fechada e 

mista; (c) harmonizar melodias a três, quatro ou mais vozes de temas musicais que fazem parte do repertório 

pianístico dentro da linguagem musical proposta, visando a elaboração de arranjos para piano solo; (d) 

conhecer e aplicar os princípios básicos de rearmonização a partir de todo o conteúdo programático abordado. 

 

IV. procedimentos didáticos, incluindo o sistema de comunicação, observando: os princípios de 

interação entre docente e discentes, seja qual for o meio tecnológico utilizado; a relação numérica entre 

docente e discentes de forma a permitir condições de comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer 

informação sobre a disciplina. 

a) caracterização: esta disciplina ofertada em período especial e de modo 100% remoto será desenvolvida 

mediante atividades síncronas e assíncronas. Nas atividades síncronas, o estudante fará aulas individuais ou 

em dupla de piano popular, que envolverão execução pianística, reflexão, crítica e autorregulação de 

aprendizagem, juntamente com o professor. As atividades assíncronas envolverão o estudo deliberado do 

instrumento em casa, a partir de um roteiro de estudo, desenvolvido em comum acordo entre ambos. 

b) princípios de interação: a comunicação docente-discente será por intermédio de ambientes virtuais de 

aprendizagem, como UFPR Virtual e Microsoft Teams e ligações de vídeo por WhatsApp, minimizando as 

chances de o discente ser prejudicado por problemas de acesso a informações, materiais e/ou falha de 

comunicação com o professor. A ementa detalhada da disciplina, cronograma, parte dos conteúdos sonoros e 

escritos, ficarão permanentemente disponíveis ao discentes na UFPR Virtual. 

c) material didático para as atividades de autoaprendizado: os conteúdos sonoros e escritos a serem 

apropriados estarão disponíveis na UFPR Virtual. Os materiais (partituras, lead sheets, métodos de piano e 

outros textos) serão enviados em formato digital. 

d) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: acesso à internet e aos 

artigos aqui referidos. 

e) identificação do controle de frequência das atividades: entende-se a necessidade de que os discentes se 

acostumem a respeitar os horários das atividades síncronas, organizem-se acessando o ambiente virtual nos 

dias e horários demarcados para tanto. O discente tem necessariamente de acessar a plataforma de comunicação 

nos dias e horários fixados para avaliações e exame final. 

 

V. formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação: o estudante será avaliado a partir dos seguintes 

critérios: P1 = avaliação contínua: aula a aula, conforme o desempenho do estudante em relação ao estudo 

daquela semana. A média final P1 será calculada por meio de uma ficha de avaliação contínua, a partir do 

somatório das notas de todas as aulas dadas no semestre dividido pelo número de aulas dadas; P2 = prova 

bimestral I: consiste de uma avaliação a ser realizada no dia 15/12/2020, em que o estudante deverá executar 



ao piano todo o conteúdo programático que ele tiver conseguido desenvolver até o presente momento; ele será 

avisado com pelo menos uma semana de antecedência; P3 = prova bimestral II: consiste de uma avaliação a 

ser realizada no dia 23/03/2021 (na última aula síncrona do curso), em que o estudante deverá executar ao 

piano todo o conteúdo programático que ele tiver conseguido desenvolver ao longo do semestre. A média final 

da disciplina será calculada a partir do somatório de P1, P2 e P3 dividido por três. Estudantes que obtiverem 

média final superior a 70 estão automaticamente aprovados. Estudantes que tiverem mais de 7 faltas e/ou 

obtiverem média final inferior a 40 estarão automaticamente reprovados. Estudantes que obtiverem média final 

entre 40 e 70 deverão fazer uma avaliação final com o professor (data a combinar). Essa avaliação será 

realizada nos moldes da prova bimestral II, em data a combinar. Estudantes que forem indicados ao exame 

final terão as suas médias calculadas a partir do somatório da nota final da disciplina com a nota do exame 

final dividido por dois. Será aprovado o estudante que conseguir a média mínima de 50. 

 

 

VI. bibliografia 

Bibliografia básica 

• Alves, L. (1998). Escalas para improvisação (2ª ed.). Rio de Janeiro: Irmãos Vitale. 

• Levine, M. (1989). The jazz piano book. New York: Sheer Music Corporated. 

 

Bibliografia complementar 

• Songbooks editados pela Lumiar (Bossa Nova, Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso, Vinícius 

de Moraes, Djavan, João Bosco, Edu Lobo, Rita Lee, Cazuza, Ary Barroso, etc.); 

• Quaisquer um dos volumes do New Real Book, editados pela Sher Music Corporated. 

 

VII. docente responsável 

Danilo Ramos 

 

Cronograma das atividades – terças 8:00-10:00 

 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 3/11/2020 Aula prática síncrona 

2 10/11/2020 Aula prática síncrona 

3 17/11/2020 Aula prática síncrona 

4 24/11/2020 Aula prática síncrona 

5 1/12/2020 Aula prática síncrona 

6 8/12/2020 Aula prática síncrona 

7 15/12/2020 I Prova Bimestral síncrona 

8 2/2/2021 Aula prática síncrona 

9 9/2/2021 Aula prática síncrona 

10 23/2/2021 Aula prática síncrona 

11 2/3/2021 Aula prática síncrona 

12 9/3/2021 Aula prática síncrona 

13 16/3/2021 Aula prática síncrona 

14 23/3/2021 II Prova Bimestral síncrona 

 

  



OA175 Teclado II 

A partir da Resolução No.65/2020-CEPE – Ciclo 4 

 

Início das atividades: 3/11/2020 

 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, carga horária 

semanal e total e ementa) 

OA175 Teclado II 

Créditos – 2 

Vagas – 2 alunos 

Carga horária total: 30 h ERE 

- 14 h de atividades síncronas – aulas práticas e individuais orientadas para a performance musical, 

envolvendo execução pianística, reflexão e crítica sobre a performance e autorregulação de aprendizagem. 

- 16 h de atividades remotas assíncronas – estudo deliberado do instrumento em casa, conforme roteiro 

elaborado em comum acordo entre docente e discente. 

Carga horária semanal: 2 h  (Terças 10:00-12:00) 

Ementa: Prática individual orientada para a performance musical 

 

II. objetivos 

 

Objetivo geral: continuação do estudo progressivo da linguagem empregada na prática do piano popular 

iniciada na disciplina Teclado I 

 

Objetivos específicos: ao final do curso, o estudante deverá: (a) compreender os princípios básicos de 

execução de acompanhamentos de alguns estilos a serem executados no piano popular, por meio do estudo 

sistemático das harmonias de apoio; (b) Compreender as técnicas básicas para a realização de análises 

harmônicas tonais dentro do repertório proposto; (c) Harmonizar melodias a partir de técnica de aberturas de 

acordes e de harmonias de apoio, aplicando-as de forma alternada em seu repertório. 

 

IV. procedimentos didáticos, incluindo o sistema de comunicação, observando: os princípios de 

interação entre docente e discentes, seja qual for o meio tecnológico utilizado; a relação numérica entre 

docente e discentes de forma a permitir condições de comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer 

informação sobre a disciplina. 

a) caracterização: esta disciplina ofertada em período especial e de modo 100% remoto será desenvolvida 

mediante atividades síncronas e assíncronas. Nas atividades síncronas, o estudante fará aulas individuais ou 

em dupla de piano popular, que envolverão execução pianística, reflexão, crítica e autorregulação de 

aprendizagem, juntamente com o professor. As atividades assíncronas envolverão o estudo deliberado do 

instrumento em casa, a partir de um roteiro de estudo, desenvolvido em comum acordo entre ambos. 

b) princípios de interação: a comunicação docente-discente será por intermédio de ambientes virtuais de 

aprendizagem, como UFPR Virtual e Microsoft Teams e ligações de vídeo por WhatsApp, minimizando as 

chances de o discente ser prejudicado por problemas de acesso a informações, materiais e/ou falha de 

comunicação com o professor. A ementa detalhada da disciplina, cronograma, parte dos conteúdos sonoros e 

escritos, ficarão permanentemente disponíveis ao discentes na UFPR Virtual. 

c) material didático para as atividades de autoaprendizado: os conteúdos sonoros e escritos a serem 

apropriados estarão disponíveis na UFPR Virtual. Os materiais (partituras, lead sheets, métodos de piano e 

outros textos) serão enviados em formato digital. 

d) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: acesso à internet e aos 

artigos aqui referidos. 

e) identificação do controle de frequência das atividades: entende-se a necessidade de que os discentes se 

acostumem a respeitar os horários das atividades síncronas, organizem-se acessando o ambiente virtual nos 

dias e horários demarcados para tanto. O discente tem necessariamente de acessar a plataforma de comunicação 

nos dias e horários fixados para avaliações e exame final. 

 

V. formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação: o estudante será avaliado a partir dos seguintes 

critérios: P1 = avaliação contínua: aula a aula, conforme o desempenho do estudante em relação ao estudo 

daquela semana. A média final P1 será calculada por meio de uma ficha de avaliação contínua, a partir do 

somatório das notas de todas as aulas dadas no semestre dividido pelo número de aulas dadas; P2 = prova 

bimestral I: consiste de uma avaliação a ser realizada no dia 15/12/2020, em que o estudante deverá executar 

ao piano todo o conteúdo programático que ele tiver conseguido desenvolver até o presente momento; ele será 



avisado com pelo menos uma semana de antecedência; P3 = prova bimestral II: consiste de uma avaliação a 

ser realizada no dia 23/03/2021 (na última aula síncrona do curso), em que o estudante deverá executar ao 

piano todo o conteúdo programático que ele tiver conseguido desenvolver ao longo do semestre. A média final 

da disciplina será calculada a partir do somatório de P1, P2 e P3 dividido por três. Estudantes que obtiverem 

média final superior a 70 estão automaticamente aprovados. Estudantes que tiverem mais de 7 faltas e/ou 

obtiverem média final inferior a 40 estarão automaticamente reprovados. Estudantes que obtiverem média final 

entre 40 e 70 deverão fazer uma avaliação final com o professor (data a combinar). Essa avaliação será 

realizada nos moldes da prova bimestral II, em data a combinar. Estudantes que forem indicados ao exame 

final terão as suas médias calculadas a partir do somatório da nota final da disciplina com a nota do exame 

final dividido por dois. Será aprovado o estudante que conseguir a média mínima de 50. 

 

VI. bibliografia 

Bibliografia básica 

• Alves, L. (1998). Escalas para improvisação (2ª ed.). Rio de Janeiro: Irmãos Vitale. 

• Levine, M. (1989). The jazz piano book. New York: Sheer Music Corporated. 

 

Bibliografia complementar 

• Songbooks editados pela Lumiar (Bossa Nova, Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso, Vinícius 

de Moraes, Djavan, João Bosco, Edu Lobo, Rita Lee, Cazuza, Ary Barroso, etc.); 

• Quaisquer um dos volumes do New Real Book, editados pela Sher Music Corporated. 

 

VII. docente responsável 

Danilo Ramos 

 

Cronograma das atividades – terças 10:00-12:00 

 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 3/11/2020 Aula prática síncrona 

2 10/11/2020 Aula prática síncrona 

3 17/11/2020 Aula prática síncrona 

4 24/11/2020 Aula prática síncrona 

5 1/12/2020 Aula prática síncrona 

6 8/12/2020 Aula prática síncrona 

7 15/12/2020 I Prova Bimestral síncrona 

8 2/2/2021 Aula prática síncrona 

9 9/2/2021 Aula prática síncrona 

10 23/2/2021 Aula prática síncrona 

11 2/3/2021 Aula prática síncrona 

12 9/3/2021 Aula prática síncrona 

13 16/3/2021 Aula prática síncrona 

14 23/3/2021 II Prova Bimestral síncrona 

 

  



OA177 Teclado IV 

A partir da Resolução No.65/2020-CEPE – Ciclo 4 

 

Início das atividades: 5/11/2020 

 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, carga horária 

semanal e total e ementa) 

OA177 Teclado IV 

Créditos – 2 

Vagas – 3 alunos 

Carga horária total: 30 h ERE 

  - 14 h de atividades síncronas – aulas práticas e individuais orientadas para a performance musical, 

envolvendo execução pianística, reflexão e crítica sobre a performance e autorregulação de aprendizagem. 

- 16 h de atividades remotas assíncronas – estudo deliberado do instrumento em casa, conforme roteiro 

elaborado em comum acordo entre docente e discente. 

Carga horária semanal: 2 h  (Quintas 20:00-22:00) 

Ementa: Prática individual orientada para a performance musical 

 

II. objetivos 

 

Objetivo geral: continuação do estudo progressivo da linguagem empregada na prática do piano popular 

iniciada na disciplina Teclado III 

 

Objetivos específicos: ao final do curso, o estudante deverá: (a) conhecer algumas escalas musicais 

necessárias para a prática da improvisação dentro da linguagem musical proposta na disciplina; (b) aplicar as 

escalas aprendidas no repertório de piano popular, visando a elaboração de arranjos para piano solo; (c) aplicar 

as escalas aprendidas no repertório de piano popular, visando a elaboração de arranjos para duo e/ou trio; (d) 

inserir o estudante na prática de transcrição e análise de solos oriundos de performances de músicos renomados 

na prática do piano popular. 

 

IV. procedimentos didáticos, incluindo o sistema de comunicação, observando: os princípios de 

interação entre docente e discentes, seja qual for o meio tecnológico utilizado; a relação numérica entre 

docente e discentes de forma a permitir condições de comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer 

informação sobre a disciplina. 

a) caracterização: esta disciplina ofertada em período especial e de modo 100% remoto será desenvolvida 

mediante atividades síncronas e assíncronas. Nas atividades síncronas, o estudante fará aulas individuais ou 

em dupla de piano popular, que envolverão execução pianística, reflexão, crítica e autorregulação de 

aprendizagem, juntamente com o professor. As atividades assíncronas envolverão o estudo deliberado do 

instrumento em casa, a partir de um roteiro de estudo, desenvolvido em comum acordo entre ambos. 

b) princípios de interação: a comunicação docente-discente será por intermédio de ambientes virtuais de 

aprendizagem, como UFPR Virtual e Microsoft Teams e ligações de vídeo por WhatsApp, minimizando as 

chances de o discente ser prejudicado por problemas de acesso a informações, materiais e/ou falha de 

comunicação com o professor. A ementa detalhada da disciplina, cronograma, parte dos conteúdos sonoros e 

escritos, ficarão permanentemente disponíveis ao discentes na UFPR Virtual. 

c) material didático para as atividades de autoaprendizado: os conteúdos sonoros e escritos a serem 

apropriados estarão disponíveis na UFPR Virtual. Os materiais (partituras, lead sheets, métodos de piano e 

outros textos) serão enviados em formato digital. 

d) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: acesso à internet e aos 

artigos aqui referidos. 

e) identificação do controle de frequência das atividades: entende-se a necessidade de que os discentes se 

acostumem a respeitar os horários das atividades síncronas, organizem-se acessando o ambiente virtual nos 

dias e horários demarcados para tanto. O discente tem necessariamente de acessar a plataforma de comunicação 

nos dias e horários fixados para avaliações e exame final. 

 

V. formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação: o estudante será avaliado a partir dos seguintes 

critérios: P1 = avaliação contínua: aula a aula, conforme o desempenho do estudante em relação ao estudo 

daquela semana. A média final P1 será calculada por meio de uma ficha de avaliação contínua, a partir do 

somatório das notas de todas as aulas dadas no semestre dividido pelo número de aulas dadas; P2 = prova 

bimestral I: consiste de uma avaliação a ser realizada no dia 17/12/2020, em que o estudante deverá executar 



ao piano todo o conteúdo programático que ele tiver conseguido desenvolver até o presente momento; ele será 

avisado com pelo menos uma semana de antecedência; P3 = prova bimestral II: consiste de uma avaliação a 

ser realizada no dia 25/03/2021 (na última aula síncrona do curso), em que o estudante deverá executar ao 

piano todo o conteúdo programático que ele tiver conseguido desenvolver ao longo do semestre. A média final 

da disciplina será calculada a partir do somatório de P1, P2 e P3 dividido por três. Estudantes que obtiverem 

média final superior a 70 estão automaticamente aprovados. Estudantes que tiverem mais de 7 faltas e/ou 

obtiverem média final inferior a 40 estarão automaticamente reprovados. Estudantes que obtiverem média final 

entre 40 e 70 deverão fazer uma avaliação final com o professor (data a combinar). Essa avaliação será 

realizada nos moldes da prova bimestral II, em data a combinar. Estudantes que forem indicados ao exame 

final terão as suas médias calculadas a partir do somatório da nota final da disciplina com a nota do exame 

final dividido por dois. Será aprovado o estudante que conseguir a média mínima de 50. 

 

VI. bibliografia 

Bibliografia básica 

• Alves, L. (1998). Escalas para improvisação (2ª ed.). Rio de Janeiro: Irmãos Vitale. 

• Levine, M. (1989). The jazz piano book. New York: Sheer Music Corporated. 

 

Bibliografia complementar 

• Songbooks editados pela Lumiar (Bossa Nova, Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso, Vinícius 

de Moraes, Djavan, João Bosco, Edu Lobo, Rita Lee, Cazuza, Ary Barroso, etc.); 

• Quaisquer um dos volumes do New Real Book, editados pela Sher Music Corporated. 

 

VII. docente responsável 

Danilo Ramos 

 

Cronograma das atividades – quintas 20:00-22:00 

 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 5/11/2020 Aula prática síncrona 

2 12/11/2020 Aula prática síncrona 

3 19/11/2020 Aula prática síncrona 

4 26/11/2020 Aula prática síncrona 

5 3/12/2020 Aula prática síncrona 

6 10/12/2020 Aula prática síncrona 

7 17/12/2020 I Prova Bimestral síncrona 

8 4/2/2021 Aula prática síncrona 

9 11/2/2021 Aula prática síncrona 

10 25/2/2021 Aula prática síncrona 

11 4/3/2021 Aula prática síncrona 

12 11/3/2021 Aula prática síncrona 

13 18/3/2021 Aula prática síncrona 

14 25/3/2021 II Prova Bimestral síncrona 

 

  



OA148 Cordas com arco VII  -  seis turmas 

A partir da Resolução No.65/2020-CEPE – Ciclo 4 

 

Início das atividades: 3/11/2020; 4/11/2020 e 6/11/2020 

 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, carga horária 

semanal e total e ementa) 

OA148 Cordas com arco VII 

Créditos – 2 

Vagas – Turma E1: 2 alunos; Turmas E2, E3, E4, E5, E6: 1 aluno cada 

Carga horária total: 30 h ERE 

  - 30 h atividades síncronas – abordagem teórico-musical, crítica e avaliações participativas. 

Carga horária semanal: 2 h em cada turma 

Ementa: Prática individual orientada de performance 

 

II. objetivos 

Objetivo geral. 

Estudar mecanismos técnico-musicais para o desempenho violinístico. 

Objetivos específicos: 

Promover o aprendizado e desenvolvimento da técnica violinística, estabelecendo bases para aplicação 

de métodos de ensino e escrita musical. 

 

IV. procedimentos didáticos, incluindo o sistema de comunicação, observando: os princípios de 

interação entre docente e discentes, seja qual for o meio tecnológico utilizado; a relação numérica entre 

docente e discentes de forma a permitir condições de comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer 

informação sobre a disciplina. 

a) caracterização: esta disciplina ofertada em período especial e de modo 100% remoto será desenvolvida 

mediante atividades síncronas, pois o contato simultâneo entre discente e docente é essencial na análise, 

reflexão e respostas das situações propostas em sala de aula – atividades essas propostas tanto pelo docente 

quanto executadas pelo discente. Cabe ao discente ler e estudar artigos de especialistas sobre os temas, ouvir 

e analisar o material musical, compreendendo os contextos culturais e históricos sobre às performances 

apresentadas. Aulas ministradas em regime tutorial com possibilidade de eventuais masterclasses e oficinas. 

b) princípios de interação: a comunicação docente-discente será por intermédio de ambientes virtuais de 

aprendizagem, como UFPR Virtual e Microsoft Teams, minimizando as chances de o discente ser prejudicado 

por problemas de acesso a informações, materiais e/ou falha de comunicação com o professor. A ementa 

detalhada da disciplina, cronograma, parte dos conteúdos sonoros e escritos, ficarão permanentemente 

disponíveis ao discentes na UFPR Virtual. 

c) material didático para as atividades de autoaprendizado: os conteúdos sonoros e escritos a serem 

apropriados estarão disponíveis na UFPR Virtual. Os textos serão enviados em formato digital. 

d) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: acesso à internet e aos 

artigos aqui referidos. 

e) identificação do controle de frequência das atividades: entende-se a necessidade de que os discentes se 

acostumem a respeitar os horários das atividades síncronas, organizem-se acessando o ambiente virtual nos 

dias e horários demarcados para tanto. O discente tem necessariamente de acessar a plataforma de comunicação 

nos dias e horários fixados para avaliações e exame final. 

 

V. formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação: A disciplina será avaliada em 3 provas práticas 

individuais ao longo do semestre. Conforme regimento da UFPR, a nota mínima para aprovação é 70. De 40 

a 69, o aluno realiza um exame final também objetivo sobre todo o conteúdo visto e ouvido na disciplina. A 

nota final resultará da média aritmética do exame e da nota média das avaliações parciais. A média mínima de 

aprovação, neste caso, é 50. 

 

VI. bibliografia 

Bibliografia básica 

Galamian, Ivan. Principles of Violin Playing and Teaching. 3ª ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1985.   

Gerle, Robert. A Arte de Praticar Violino. Traduzido por João Eduardo Titton. Curitiba: Ed. UFPR, 2015.  

Rolland, Paul. The Teaching of Action in String Playing: Develpmental and Remedial Techniques. Urbana: 

Illinois String Research Associates, 2007.  

Salles, Mariana Isdebski. Arcadas e Golpes de Arco. Brasília: Thesaurus, 1998.  



Ševčík, Otkar. School of violin Technics, Op.1, Book 1. CD Sheet Music.   

Bibliografia complementar 

AUER, Leopold. Violin Playing As I Teach It. New York: Dover Publications, Inc., 1980.  

BOYDEN, David. The History of Violin Playing From Its Origins to 1761. Oxford: Clarendon Press, 1965.  

CAPET, Lucien. La Technique Supérieure de l´Archet. Paris: Ed. M. Senart. 1916.  

FLESCH, Carl. The Art of Violin Playing. New York: Carl Fischer, Inc., 1924. 

 

VII. docente responsável 

Rafael Ferronato 

 

Cronograma das atividades – E1: 3ª 8:00-10:00 / E2: 3ª 10:00-12:00 

 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 03/11 
Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Exercícios técnicos. Escalas e arpejos. 
síncrona 

2 10/11 
Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Exercícios técnicos. Escalas e arpejos + repertório selecionado 
síncrona 

3 17/11 
Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Estudos técnico-musicais. Repertório selecionado.  
síncrona 

4 24/11 
Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Escalas e arpejos. Estudos técnico-musicais. Repertório selecionado. 
síncrona 

5 25/11 Avaliação 1 - vídeo enviado ao docente (ou audição síncrona) assíncrona 

6 01/12 
Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Exercícios técnicos. Escalas e arpejos. 
síncrona 

7 08/12 
Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Escalas e arpejos. Estudos técnico-musicais. Repertório selecionado. 
síncrona 

8 15/12 
Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Estudos técnico-musicais. Repertório selecionado. 
síncrona 

9 16/12 Avaliação 2 - vídeo enviado ao docente (ou audição síncrona) assíncrona 

10 26/1/2021 Repertório Selecionado. Trechos Orquestrais síncrona 

11 2/2 Repertório Selecionado. Trechos Orquestrais síncrona 

12 9/2 
Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Exercícios técnicos. Escalas e arpejos. Trechos Orquestrais 
síncrona 

13 23/2 

Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Exercícios técnicos. Escalas e arpejos. Trechos Orquestrais. 

Repertório selecionado. 

síncrona 

14 2/3 

Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Exercícios técnicos. Escalas e arpejos. Trechos Orquestrais. 

Repertório selecionado. 

síncrona 

15 3/3 Avaliação 3 – vídeo enviado ao docente (ou audição síncrona) assíncrona 

 

Cronograma das atividades –E3: 4ª 8:00-10:00 / E4: 4ª 10:00-12:00 

 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 04/11 
Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Exercícios técnicos. Escalas e arpejos. 
síncrona 

2 11/11 
Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Exercícios técnicos. Escalas e arpejos + repertório selecionado 
síncrona 

3 18/11 
Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Estudos técnico-musicais. Repertório selecionado.  
síncrona 

4 25/11 
Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Escalas e arpejos. Estudos técnico-musicais. Repertório selecionado. 
síncrona 

5 26/11 Avaliação 1 - vídeo enviado ao docente (ou audição síncrona) assíncrona 

6 02/12 
Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Exercícios técnicos. Escalas e arpejos. 
síncrona 

7 09/12 
Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Escalas e arpejos. Estudos técnico-musicais. Repertório selecionado. 
síncrona 



8 16/12 
Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Estudos técnico-musicais. Repertório selecionado. 
síncrona 

9 17/12 Avaliação 2 - vídeo enviado ao docente (ou audição síncrona) assíncrona 

10 27/1/2021 Repertório Selecionado. Trechos Orquestrais síncrona 

11 3/2 Repertório Selecionado. Trechos Orquestrais síncrona 

12 10/2 
Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Exercícios técnicos. Escalas e arpejos. Trechos Orquestrais 
síncrona 

13 24/2 

Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Exercícios técnicos. Escalas e arpejos. Trechos Orquestrais. 

Repertório selecionado. 

síncrona 

14 3/3 

Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Exercícios técnicos. Escalas e arpejos. Trechos Orquestrais. 

Repertório selecionado. 

síncrona 

15 4/3 Avaliação 3 – vídeo enviado ao docente (ou audição síncrona) assíncrona 

 

Cronograma das atividades –E5: 6ª 8:00-10:00 / E6: 6ª 10:00-12:00 

 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 6/11 
Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Exercícios técnicos. Escalas e arpejos. 
síncrona 

2 13/11 
Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Exercícios técnicos. Escalas e arpejos + repertório selecionado 
síncrona 

3 20/11 
Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Estudos técnico-musicais. Repertório selecionado.  
síncrona 

4 27/11 
Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Escalas e arpejos. Estudos técnico-musicais. Repertório selecionado. 
síncrona 

5 28/11 Avaliação 1 - vídeo enviado ao docente (ou audição síncrona) assíncrona 

6 4/12 
Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Exercícios técnicos. Escalas e arpejos. 
síncrona 

7 11/12 
Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Escalas e arpejos. Estudos técnico-musicais. Repertório selecionado. 
síncrona 

8 18/12 
Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Estudos técnico-musicais. Repertório selecionado. 
síncrona 

9 19/12 Avaliação 2 - vídeo enviado ao docente (ou audição síncrona) assíncrona 

10 29/1/2021 Repertório Selecionado. Trechos Orquestrais síncrona 

11 5/2/2021 Repertório Selecionado. Trechos Orquestrais síncrona 

12 12/02 
Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Exercícios técnicos. Escalas e arpejos. Trechos Orquestrais 
síncrona 

13 26/02 

Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Exercícios técnicos. Escalas e arpejos. Trechos Orquestrais. 

Repertório selecionado. 

síncrona 

14 5/3 

Correto posicionamento do instrumento - corpo e seus movimentos. 

Exercícios técnicos. Escalas e arpejos. Trechos Orquestrais. 

Repertório selecionado. 

síncrona 

15 6/3 Avaliação 3 – vídeo enviado ao docente (ou audição síncrona) assíncrona 

 

  



OA146 Cordas com arco V 

A partir da Resolução No.65/2020-CEPE – Ciclo 4 

 

Início das atividades: 4/11/2020 

 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, correquisitos, créditos, carga horária 

semanal e total e ementa) 

OA146 Cordas com arco V  (contrabaixo) 

Créditos – 2 

Vagas – 2 alunos 

Carga horária total: 30 h ERE 

  - 30 h atividades síncronas. 

Carga horária semanal: 2 h 

Ementa: Prática individual orientada de performance 

 

II. objetivos 

O objetivo principal da disciplina é o desenvolvimento da técnica de execução em instrumento de corda 

friccionada. Ao final da disciplina, o aluno deve ter desenvolvido nível técnico satisfatório e trabalhado 

repertório condizente com o mesmo. 

III. desdobramento da área de conhecimento em unidades 

Unidade 1: Aulas 1 a 6 

Unidade 2: Aulas 8 a 12 

 

IV. procedimentos didáticos, incluindo o sistema de comunicação, observando: os princípios de interação 

entre docente e discentes, seja qual for o meio tecnológico utilizado; a relação numérica entre docente e 

discentes de forma a permitir condições de comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer informação 

sobre a disciplina. 

a) caracterização: esta disciplina ofertada em período especial e dividida em atividades síncronas e 

assíncronas, dentre orientação individual e gravacão da performance de exercícios e de repertório. 
b) princípios de interação: a comunicação docente-discente dar-se-á por intermédio de ambientes virtuais de 

aprendizagem, como Moodle, Microsoft Teams. Ementa detalhada da disciplina, cronograma e vídeos 

ficarão permanentemente disponíveis ao discentes na UFPR Virtual. 
c) material didático para as atividades de autoaprendizado: os links para os vídeos estão disponíveis na 

UFPR Virtual. 
d) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: além do acesso à internet 

e à bibliografia aqui referida ou equivalente, o discente precisa dispor de condições técnicas para participar 

de videoconferência nas plataformas citadas. Pode-se também criar um grupo no Whattsapp para uma 

integração mais dinâmica em tempo real. 
e) identificação do controle de frequência das atividades: entendemos que o controle de frequência nas 

atividades síncronas não será eficaz, pois não é possível controlar o grau de atenção que cada um está dando 

ao conteúdo, pois nem nas aulas presenciais há participação (perguntas/comentários) de todos. É uma nova 

realidade que exige de cada um a responsabilidade para sua própria evolução. O discente deve acessar a 

plataforma de comunicação nos dias e horários fixados para atividades síncronas. O primeiro contato, antes 

da primeira aula, será um e-mail com instruções. 
 

V. formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação: 
Duas avaliações valendo 40 pontos cada. 
Avaliação continuada valendo 20 pontos. 

 

VI. Bibliografia 

Bibliografia básica 

Exercícios técnicos e repertório disponibilizados pelo professor. 

 

Bibliografia complementar 

Exercícios técnicos e repertório disponibilizados pelo professor. 

 

VII. docente responsável 

Francisco Gonçalves de Azevedo 

 



Cronograma – Quartas, das 17h30 às 19h10. 
 

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 4/11 
Apresentação da Disciplina 

Exercícios técnicos e desenvolvimento de repertório 
Encontro Síncrono 

2 11/11 Exercícios técnicos e desenvolvimento de repertório Encontro Síncrono 

3 18/11 Exercícios técnicos e desenvolvimento de repertório Encontro Síncrono 

4 25/11 Exercícios técnicos e desenvolvimento de repertório Encontro Síncrono 

5 02/12 Exercícios técnicos e desenvolvimento de repertório Encontro Síncrono 

6 09/12 Exercícios técnicos e desenvolvimento de repertório Encontro Síncrono 

7 16/12  Avaliação 1 

8 03/02 Exercícios técnicos e desenvolvimento de repertório Encontro Síncrono 

9 10/02 Exercícios técnicos e desenvolvimento de repertório Encontro Síncrono 

10 24/02 Exercícios técnicos e desenvolvimento de repertório Encontro Síncrono 

11 03/03 Exercícios técnicos e desenvolvimento de repertório Encontro Síncrono 

12 10/03 Exercícios técnicos e desenvolvimento de repertório Encontro Síncrono 

13 17/03  Avaliação 2 

 24/03 Exame final (todo o conteúdo)  

 


