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EMENTA
Desenvolvimento de competências de liderança em projetos musicais com comunidades de não-músicos,
em contextos de educação não-formal. 

OBJETIVOS
Formação de profissionais que possam liderar  projetos musicais  em comunidades com características
variadas, com vista ao seu desenvolvimento pessoal e social.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Ferramentas de improvisação e criação musical em conjunto. Jogos sociais. Ferramentas de liderança e 
atividades musicais praticáveis com comunidades de características variadas. 

METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas  práticas,  nas  quais  serão  experienciadas  atividades  aplicáveis  em  projetos  musicais  com
comunidades de não-músicos. Recomenda-se a utilização de roupas confortáveis, uma vez que algumas
atividades poderão envolver movimentação. Os alunos que tocam instrumentos musicais devem utilizá-
los, mesmo que sua técnica não seja avançada.

FORMA E CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO
Avaliação  contínua  (participação  ativa  nas  aulas,  cooperação  no  trabalho  de  grupo,  cumprimento de
pequenas tarefas que possam ser exigidas para fazer em casa, manutenção do material necessário para as
aulas) = 10 pontos; Pontualidade e assiduidade = 10 pontos; Performance pública no final do semestre =
10 pontos. A nota final resultará da média da pontuação dos três itens.
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