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Curso: MÚSICA
Grau Acadêmico: LICENCIATURA Turno: INTEGRAL Currículo: 2018

Unidade Curricular: Instrumento musicalizador: Violão II (IC)
Natureza:
OBRIGATÓRIA Unidade Acadêmica: DMUSI Período: VI

Carga Horária: 16.5 hs (16.5 ha) Código Contac (a
ser preenchido pela

DICON)

Teórica: - Prática: 16.5 hs (16.5 ha) Total: 16.5 hs (16.5 ha)
Pré-requisito: instrumento
musicalizador: Violão I (IC) Correquisito: não há

EMENTA
Desenvolvimento dos aspectos básicos de técnica e interpretação musical do Violão como
solo e acompanhamento.

OBJETIVOS
 Desenvolver os conhecimentos e habilidades técnicas básicas para a execução de um

repertório básico e variado do violão como instrumento solo e acompanhador;  
 Desenvolver a capacidade de mobilizar e contextualizar conhecimentos e habilidades

técnicas em diversas situações de interpretação, escolha de repertório,
acompanhamentos, improvisações etc;  

 Desenvolver a habilidade de se expressar musical e intuitivamente por meio do violão,
desenvolvendo o discurso simbólico em música, baseado em senso estético pessoal;

 Desenvolver e exercitar as competências para mobilizar habilidades, conhecimentos,
atitudes e comportamentos para a performance do repertório proposto para o violão.
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