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I - DADOS GERAIS

Curso: MÚSICA

Grau Acadêmico: LICENCIATURA Turno: INTEGRAL Currículo: 2018

Unidade Curricular: VIOLÃO II

Docente responsável: Vladmir Agostini Cerqueira

Natureza:
Obrigatória

Unidade Acadêmica: DMUSI Período: 1/2021

Carga Horária: 33hs/336ha Código Contac
Teórica: Prática: 33hs/336ha Total: 33hs/336ha
Pré-requisito: VIOLÃO I Correquisito: não há

II – EMENTA

Desenvolvimento de competências para mobilizar habilidades, conhecimentos, atitudes e comportamentos,
visando a performance e o ensino do violão em seus múltiplos contextos musicais.

III - OBJETIVOS

- Aprender a organizar seu tempo, permitindo otimizá-lo para o estudo do violão;
- Desenvolver habilidades multidisciplinares que conectem sua prática instrumental a outros contextos ligados à
formação do professor de música;
- Aprender a fixar metas de curto, médio e longo prazo ligadas à prática violonística;
- Conhecer e praticar exercícios de técnica pura e técnica aplicada a repertório violonístico variado;
- Aprender a diagnosticar, em si mesmo e em outros, dificuldades e passagens musicais que requeiram
exercícios específicos;
- Adaptar ou criar, seja sozinho seja com a ajuda de professores e colegas, estratégias didáticas para a
resolução de problemas;
- Aprender a se gravar, a ouvir sistematicamente suas gravações, e delas extrair, junto com o hábito de escuta,
referenciais estéticos e técnicos que possam impulsionar a sua prática;
- Conhecer e, dentro do possível, praticar uma variada gama do repertório do instrumento;
- Desenvolver capacidade de mobilizar e contextualizar conhecimentos históricos, estéticos, psicológicos e
filosóficos para desenvolver pensamento crítico musical, para subsidiar decisões em interpretação, escolha de
repertório, etc.
- Desenvolver a habilidade de se expressar musical e intuitivamente através do instrumento, buscando atingir o
discurso simbólico em música, baseado em senso estético pessoal;

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Semanas 1 (um) e 2 (dois):
- Escolha do repertório a ser praticado no semestre, baseado em 2 (dois) encontros síncronos com o professor,
levando em conta peças já praticadas, peças de interesse do aluno e peças de interesse do professor;
- Elaboração de primeira versão dos horários semanais disponíveis para a prática e estudo do violão;
- Técnicas para se obter a melhor gravação de áudio e de vídeo com o equipamento à mão;
- Fixação de metas para o semestre, para os meses, e para cada semana, em função dos objetivos gerais
propostos e tendo em vista a análise dos horários de estudo disponíveis.
A partir da semana 3 (três):
- Prática da técnica pura e desenvolvimento de exercícios de técnica aplicada ao repertório acordado;
- Revisão de prazos, do horário de estudo, de metas ou mesmo, se necessário, do repertório;
- Prática de audição de peças do repertório violonístico;
- Discussão e execução de práticas multidisciplinares levando em conta o violão e outras atividades que os
alunos estejam realizando, dentro e fora do curso de música;
- Prática de gravação da própria performance;
- Avaliações sequenciais ao longo do semestre, seguidos por uma avaliação final.

V - METODOLOGIA

Carga Horária: A carga horária total da disciplina será de 36ha, em que 18ha serão cumpridas em atividades
síncronas e assíncronas e 18ha serão contabilizadas a partir do estudo e prática do instrumento cotidianamente
conduzidas pelo discente.
- Atividades síncronas: no mínimo 8 (oito) encontros de 1 hora aula com o professor, através de ferramentas



como Google Meet, WhatsApp ou similares, levando em conta sempre a ferramenta à qual o aluno esteja mais
acostumado; 12 (doze) encontros de participação optativa (obrigatório para os alunos envolvidos nas atividades
de Extensão do Programa Vivências Musicais), usando as mesmas ferramentas de comunicação descritas
anteriormente, para debater situações ligadas ao ensino do instrumento e à Educação Musical;
- Atividades assíncronas: exercícios ligados à memorização e prática global do repertório escolhido; promoção de
10 (dez) semanas de gravações da performance do discente definidas a partir do repertório selecionado no início
do semestre; orientação e execução de preenchimento de formulários para fixação de um horário para estudos;
revisão conjunta de metas e proposição de atividades que conectem o violão a outras práticas e conhecimentos
(visando a formação do professor paralelamente à formação do músico).
- Recursos envolvidos: Plataformas de comunicação remota (Google Hangout, Google Meet, Zoom, Jitsi,
WhatsApp, etc.), programas de edição de vídeo (iMovie, Movavi, Filmora e Vegas Pro) e áudio (Audacity e
Logic), plataformas de streaming de vídeo (sobretudo YouTube, mas é possível utilizarmos também outras, como
Instagram, Facebook, Vimeo, etc.), aplicativos para sequenciamento da aprendizagem instrumental, aplicativos
de leitura de partitura, aplicativos de edição de partitura (Finale, Sibelius, MuseScore e Maestro) e aplicativos
para auxiliar a editoração de material didático (Word e diversos programas/plataformas de criação de gráficos e
animações).

VI – CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Controle de Frequência:
A frequência será computada pela entrega semanal de algumas das atividades assíncronas: gravações,
formulários de horário de estudo, relatórios de estudo, etc. O aluno não reprovará por frequência se realizar 75%
das atividades, o que equivalerá, para título desta UC, à entrega de, pelo menos, 1 (um) formulário de horário de
estudo individual e pelo menos 6 (seis) semanas de gravações da sua performance.
Critérios de Avaliação:
- Formulário de Horário de Estudo do Violão: documento que deve ser preenchido pelo discente, contendo os
horários nos quais este deseja conduzir seus estudos instrumentais. Deve ser revisto periodicamente nos
encontros síncronos, visando resolver junto ao professor pendências decorrentes de imprevistos. O
preenchimento de pelo menos 1 (um) formulário valerá 1 (um) ponto.
- Gravações de Performance: a partir da 3ª aula, cada semana haverá uma tarefa consistindo em realizar a
gravação de performance de peças ou trechos de peças definidos pelo professor. Serão 10 semanas de
gravação no total. A realização e o envio das 6 (seis) primeiras semanas de gravações serão avaliadas apenas
por sua entrega ao professor; as outras 4 (quatro) semanas de gravação serão avaliadas subjetivamente pelo
professor, levando em conta a sua qualidade musical, a sua fluência no conduzir da peça e seu avanço, em
relação às primeiras semanas, de suas habilidades técnicas. Cada semana de gravação vale 0,9 pontos,
totalizando 9 (nove) pontos.
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