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EMENTA 
Vivências de performance musical em classe e em apresentações públicas, com orientação do professor e               
participação dos demais alunos, visando o desenvolvimento de competências - e seus componentes - para               
a realização de performances motivadores e satisfatórias. 

OBJETIVOS 
Vivências de performance musical em classe e em apresentações públicas, com orientação do professor e               
participação dos demais alunos, visando o desenvolvimento de competências - e seus componentes - para               
a realização de performances motivadores e satisfatórias. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Abordagem teórica e prática a estudos relacionados com: 1. Questões físico-posturais na performance             
musical; 2. O gesto na performance musical; 3. O fluxo na performance musical; 4. A ansiedade na                 
performance musical. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Vivências de performance musical em classe com orientação do professor da disciplina e participação              
colaborativa e avaliativa dos demais alunos;  
Vivências de performance musical em apresentações públicas realizadas nos âmbitos interior e exterior à              
universidade; 
Apresentação, através de trabalhos de grupo, e discussão em classe de textos e materiais audiovisuais               
relacionados com os referenciais teóricos da disciplina. 
 

FORMA E CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO 
1 ponto = resenha crítica em formato de artigo de jornal a concerto realizado ao longo do semestre (para                   
ser lida à turma no meio do semestre); 
1 ponto = primeira performance em aula (início do semestre); 
2 pontos = segunda performance em aula (meio do semestre); 
2 pontos = performance pública (final do semestre); 
2 pontos = trabalho de grupo: exposição em aula de um dos temas do conteúdo programático (ao longo do                   
semestre); 
2 pontos = envolvimento e participação nas aulas e discussões. 
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