
 

 

COORDENADORIA DO CURSO DE MÚSICA 
PLANO DE ENSINO 

Unidade curricular: Excertos Orquestrais de Violino B Período: 
01/2018 

Currículo: 

Docente: Sofia Leandro Ferreira Unidade acadêmica: DMUSI 
Pré-requisito: Violino I Co-requisito: 
C.H. Total: 18ha C.H. Prática: 

18ha 
C.H. 
Teórica:  0ha 

Grau: Ano: 2018 Semestre: 2º 

EMENTA 
Desenvolvimento de competências para a interpretação de repertório orquestral, com enfoque no            
repertório trabalhado nas disciplinas de prática orquestral do Curso de Música e no repertório exigido em                
audições para orquestra. 

OBJETIVOS 
Otimização da performance de excertos orquestrais e da leitura à primeira vista 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Aula prática, com atividades de leitura de excertos variados e reflexão sobre questões técnicas e               
expressivas aplicáveis aos mesmos. 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Desenvolvimento de competências para a interpretação de repertório orquestral, com enfoque no            
repertório trabalhado nas disciplinas de prática orquestral do Curso de Música e no repertório exigido em                
audições para orquestra. 

FORMA E CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO 
Avaliação contínua da participação nas aulas: 10 pontos;  
Pontualidade, assiduidade e correta manutenção dos materiais a utilizar na aula: 10 pontos;  
Duas provas de execução de excertos trabalhados em aula (meio e final de semestre): 10 pontos.  
A média dos 3 itens será a nota final. 
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SALLES, Mariana I. Arcadas e Golpes de Arco. 2 ed. Brasília: Thesaurus, 2004. 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
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Richard Strauss: um estudo técnico-interpretativo. 2013. 131 f. Dissertação (Mestrado em Música).            
Programa de Pós-graduação em Música, Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais –               
UFMG, Belo Horizonte, 2013.  
FERREIRA, Isaías Lopes. A relevância do estudo dos excertos orquestrais na formação violinística. 2016.              
110 f. Dissertação (Mestrado em Música). Programa de Pós-Graduação em Música, Instituto de Artes da               
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, São Paulo, 2016.  
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