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O projeto “Coral de Trombones da UFSJ” é uma iniciativa do DMUSI iniciada 
praticamentecom a implantação do curso em 2006. Ele 
consistentes entre os músicos das 29 bandas da região. O projeto é, portanto, um 
núcleo de integração musical
2011, iniciou-se um sub-projeto de
musicais da região que foi financiado pela
16/02/2015). O objetivo foi divulgar os compositores
ao coral de trombones. Um resultado dessa iniciativa foram as
vários festivais financiadas pela PROEX/UFSJ. Nessa perspectiva, foi
XX Festival Brasileiro de Trombonistas, em setembro de 2014 no centro histórico
São João del Rei. A estratégia é replicar essa sistemática, tornando sustentável a
renovação do repertório do grupo. Entre as principais dificuldades do projeto 
encontra-se a renovação continuada dos componentes do grupo oriundos do curso 
de graduação, que, uma vez graduados, têm buscado uma colocação no mercado 
de trabalho fora de São João 
de alunos da extensão, reforçando dessa
comunidade.  
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O projeto “Coral de Trombones da UFSJ” é uma iniciativa do DMUSI iniciada 
praticamentecom a implantação do curso em 2006. Ele visa estabelecer laços mais 

músicos das 29 bandas da região. O projeto é, portanto, um 
núcleo de integração musical entre os alunos da graduação e a comunidade. Em 

projeto de pesquisa de repertório junto às cor
musicais da região que foi financiado pela FAPEMIG no ano de 2014 (finalizado em 
16/02/2015). O objetivo foi divulgar os compositores através de arranjos adaptados 
ao coral de trombones. Um resultado dessa iniciativa foram as 

os festivais financiadas pela PROEX/UFSJ. Nessa perspectiva, foi
XX Festival Brasileiro de Trombonistas, em setembro de 2014 no centro histórico
São João del Rei. A estratégia é replicar essa sistemática, tornando sustentável a

repertório do grupo. Entre as principais dificuldades do projeto 
renovação continuada dos componentes do grupo oriundos do curso 

vez graduados, têm buscado uma colocação no mercado 
de trabalho fora de São João Del Rei. Nessa medida, tem-se investido na formação 
de alunos da extensão, reforçando dessa maneira a interação dialógica com a 
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