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Edital nº 01/2019

Processo nº 23075.042131/2019-12

OBJETO: Divulgação dos pontos de prova

DIVULGAÇÃO DOS PONTOS DE PROVA PARA CONCURSO PUBLICO PARA PROFESSOR

CRIAÇÃO MUSICAL, TECNOLOGIAS E TEORIA MUSICAL (ANÁLISE, CONTRAPONTO, HARMONIA);

A Comissão de Análise de Inscrições do Concurso Público regido pelo Edital nº 373/19-PROGEPE torna público os pontos
para a prova, nos termos que passa a expor:
 
- Recursos tecnológicos aplicados à análise musical do repertório dos séculos XX e XXI.
- Influências do pensamento contrapon�s�co à música dos séculos XX e XXI.
- O �mbre como fator de construção polifônica na criação sonora com recursos computacionais.
- Síntese e processamento de áudio digital aplicados à composição musical.
- Novas perspec�vas em criação sonora com recursos computacionais.
- Aspectos interdisciplinares e tecnológicos da criação sonora no século XXI.
- Aspectos técnicos e esté�cos de projeção sonora em concertos de música eletroacús�ca com eletrônica em tempo
real.
- Técnicas e tendências para a captação e mixagem de música de concerto.
- Aspectos técnicos e esté�cos da criação sonora empregando sistemas intera�vos.
- A integração entre sons instrumentais e sons eletrônicos na composição eletroacús�ca.
 
Cópias deste edital foram publicadas no quadro de Editais do Departamento de Artes, e no site
h�p://www.sacod.ufpr.br/portal/artes/.
 
Curi�ba, 04 de novembro de 2019.
 

Documento assinado eletronicamente por SILVANA RUFFIER SCARINCI, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 04/11/2019, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA REIS, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 04/11/2019, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO GONCALVES DE AZEVEDO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 04/11/2019, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2271156 e o código CRC
F9D89BB4.
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