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EDITAL SEAD Nº 17/2020 

SELEÇÃO INTERNA DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NOS CURSO DE 

LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR EM ARTES LICENCIATURA PLENA EM MÚSICA 

POPULAR BRASILEIRA E LICENCIATURA EM MATEMÁTICA NA MODALIDADE A 

DISTÂNCIA 

PROFESSOR FORMADOR 

 

RETIFICAÇÃO Nº 02  

 

A comissão de Seleção interna de Profissionais para atuar nos cursos de Licenciatura Interdisciplinar em 

Artes, Licenciatura Plena em Música Popular Brasileira e Licenciatura em Matemática, modalidade a 

Distância, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), informa a retificação do Edital SEAD 

17/2020.  

 

Onde se lê: 

 

ANEXO II  

EMENTAS DOS CURSOS 

 

 

QUADRO -  LICENCIATURA PLENA EM MÚSICA POPULAR BRASILEIRA 

 

DISCIPLINA  CH (h)  EMENTA 

Diversidades, 

Cultura e 

Relações étnico-

raciais  

 

68h 

 

Formação da nação brasileira. Importância da Bahia e seus 

territórios na constituição da nação, cultura e povo: econômica, 

política, artística e linguística. Debates contemporâneos: 

desenvolvimento da Bahia e do Recôncavo. Teorias, políticas e 

práticas culturais, das diversidades. Relações étnico-raciais. 

Tradições históricas e culturais do Recôncavo no diálogo entre as 

experiências das comunidades locais. Territorialidade e identidade. 

Lab. de Leitura e 

Prod. de; 

Textos Acadêmicos 

I 

 

68h 

Conceitos de leitura e de texto. Modalidades e estratégias de leituras 

de textos acadêmicos. Gêneros e tipologias textuais. Fatores e 

Propriedades de textualidade. Produção de textos escritos 

coerentes, coesos e funcionais. Estratégias e problemas de 

argumentação. Textos acadêmicos: resenha, mapa conceitual, 

resumo, ensaio, artigo, pôster, memorial, relatório. Apresentação 
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oral de textos acadêmicos: Seminário, Comunicação Oral. Normas 

técnicas para produção de textos acadêmicos e Normas da ABNT. 

Introdução ao Estudo 

em EAD 
34h 

Fundamentos teóricos e metodológicos que orientam o estudo na 

educação a distância digital. O Sistema Universidade Aberta do 

Brasil e a UFRB Virtual; Ambientes virtuais de aprendizagem e 

comunidades virtuais de aprendizagem. Regras de convivência para 

participação em comunidades virtuais e as ferramentas de 

comunicação: emoticons, netiqueta, clareza, citações e diretrizes de 

feedback. Sistema de avaliação na educação online. Ambientação 

na Plataforma AVA Moodle. Iniciação ao uso das ferramentas 

(síncronas e assíncronas) de apoio ao ensino e aprendizagem. 

Tecnologia Musical 

I: Editoração, 

Gravação e Edição 

Musical 

51h Estudo dos procedimentos básicos de escrita e edição musical nos 

softwares Musescore, Audacity, e similares (softwares de notação, 

composição e edição de som). Serão tratadas subsidiariamente 

técnicas de gravação e de mixagem, tanto em estúdio quanto em 

espaços usuais de trabalho, mediante microcomputador e 

equipamentos móveis. Reflexões sobre o uso dos recursos 

tecnológicos para as atividades do Músico e Educador Musical; 

Manipulação, Edição e Criação de arquivos de áudio e partituras 

digitais; Codificação e conversão de formatos de arquivos digitais. 

Rítmica 68h Ritmos vinculados aos principais gêneros e estilos musicais 

brasileiros e seus contextos de prática. Consciência e percepção 

rítmica: associações com a performance, a leitura e a escrita 

musical. Ritmos simples e compostos e suas notações. Composição, 

análise e improvisação rítmicas. Distintas possibilidades gráficas 

para notações rítmicas. Percussão corporal e movimento. Práticas 

pedagógicas vinculadas ao estudo da rítmica. Prática em conjunto. 

Atividades práticas com instrumentos e ritmos brasileiros. 

Criação, Percepção e 

Práticas Musicais I 

68h Continuação dos assuntos abordados, porém com exercícios e 

práticas mais avançadas em relação ao componente curricular 

homônimo anterior. Elementos musicais como percepção e escrita 

musical articulados através de atividades de criação e prática 

musical. Prática musical baseada nas experiências anteriores dos 

alunos; Aspectos espaço-temporais da escrita musical; Percepção 
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musical aplicada: exercícios práticos de tocar músicas de ouvido; 

Práticas instrumentais aplicadas aos conceitos de motivo, frase, 

período, sentença, através de exercícios práticos; Desenvolvimento 

de habilidades de leitura e escrita musical; Notações gráficas e 

escritas musicais alternativas; Prática como componente curricular, 

aplicação prática de aspectos pedagógicos. 

Escrita e Leitura 

Musical I 

34h Continuação dos assuntos abordados, porém com exercícios e 

práticas mais avançadas em relação ao componente curricular 

homônimo anterior. Fundamentos da escrita musical: o eixo vertical 

(alturas) e o eixo horizontal (tempo). Elementos da escrita e seu uso 

prático na transcrição da escuta: notas, claves, pautas, figuras 

rítmicas. Relações entre notas: alturas relativas altura definida, 

melodia (contorno). Intervalos. Acidentes. Escrita rítmica: relações 

de dobro e metade. A função do ponto de aumento. Escrita métrica: 

compassos, divisões, células, timeline, escrita métrica livre (sem 

compasso), polimetria. Dinâmica, articulação, acentos, agógica. 

Notações específicas: técnicas instrumentais (tablaturas, gráficos de 

posições em instrumentos, arcadas, dedilhados, etc); harmônicas 

(cifras alfanuméricas, baixo cifrado, graus harmônicos); outros 

exemplos. Notação verbal. Notação gráfica 

 

 

 

Leia-se:  

 

ANEXO II  

EMENTAS DOS CURSOS 

 

 

QUADRO -  LICENCIATURA PLENA EM MÚSICA POPULAR BRASILEIRA 

 

DISCIPLINA  CH (h)  EMENTA 

Diversidades, 

Cultura e 
68h 

 

Formação da nação brasileira. Importância da Bahia e seus 
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Relações étnico-

raciais  

 

territórios na constituição da nação, cultura e povo: econômica, 

política, artística e linguística. Debates contemporâneos: 

desenvolvimento da Bahia e do Recôncavo. Teorias, políticas e 

práticas culturais, das diversidades. Relações étnico-raciais. 

Tradições históricas e culturais do Recôncavo no diálogo entre as 

experiências das comunidades locais. Territorialidade e identidade. 

Lab. de Leitura e 

Prod. de; 

Textos Acadêmicos 

I 

 

68h 

Conceitos de leitura e de texto. Modalidades e estratégias de leituras 

de textos acadêmicos. Gêneros e tipologias textuais. Fatores e 

Propriedades de textualidade. Produção de textos escritos 

coerentes, coesos e funcionais. Estratégias e problemas de 

argumentação. Textos acadêmicos: resenha, mapa conceitual, 

resumo, ensaio, artigo, pôster, memorial, relatório. Apresentação 

oral de textos acadêmicos: Seminário, Comunicação Oral. Normas 

técnicas para produção de textos acadêmicos e Normas da ABNT. 

Introdução ao Estudo 

em EAD 
34h 

Fundamentos teóricos e metodológicos que orientam o estudo na 

educação a distância digital. O Sistema Universidade Aberta do 

Brasil e a UFRB Virtual; Ambientes virtuais de aprendizagem e 

comunidades virtuais de aprendizagem. Regras de convivência para 

participação em comunidades virtuais e as ferramentas de 

comunicação: emoticons, netiqueta, clareza, citações e diretrizes de 

feedback. Sistema de avaliação na educação online. Ambientação 

na Plataforma AVA Moodle. Iniciação ao uso das ferramentas 

(síncronas e assíncronas) de apoio ao ensino e aprendizagem. 

Tecnologia Musical 

I: Editoração, 

Gravação e Edição 

Musical 

51h Estudo dos procedimentos básicos de escrita e edição musical nos 

softwares Musescore, Audacity, e similares (softwares de notação, 

composição e edição de som). Serão tratadas subsidiariamente 

técnicas de gravação e de mixagem, tanto em estúdio quanto em 

espaços usuais de trabalho, mediante microcomputador e 

equipamentos móveis. Reflexões sobre o uso dos recursos 

tecnológicos para as atividades do Músico e Educador Musical; 

Manipulação, Edição e Criação de arquivos de áudio e partituras 

digitais; Codificação e conversão de formatos de arquivos digitais. 

Rítmica 68h Ritmos vinculados aos principais gêneros e estilos musicais 

brasileiros e seus contextos de prática. Consciência e percepção 

rítmica: associações com a performance, a leitura e a escrita 
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musical. Ritmos simples e compostos e suas notações. Composição, 

análise e improvisação rítmicas. Distintas possibilidades gráficas 

para notações rítmicas. Percussão corporal e movimento. Práticas 

pedagógicas vinculadas ao estudo da rítmica. Prática em conjunto. 

Atividades práticas com instrumentos e ritmos brasileiros. 

Criação, Percepção e 

Práticas Musicais I 

68h Estudo de elementos musicais como percepção e escrita musical 

articulados através de atividades  de criação e prática musical. 

Aspectos espaço-temporais da escrita musical; Percepção musical  

aplicada: exercícios práticos de tocar músicas de ouvido; Solfejo; 

Introdução aos conceitos de  motivo, frase, período, sentença, 

através de exercícios práticos; Prática musical baseada nas  

experiências anteriores dos alunos; Desenvolvimento de habilidades 

de leitura e escrita musical;  Notações gráficas e escritas musicais 

alternativas; Introdução aos conceitos e práticas de escalas  

(maiores, menores, modos litúrgicos e exóticos); Introdução ao 

conceito de acordes. Prática como  componente curricular, 

aplicação prática de aspectos pedagógicos. 

Escrita e Leitura 

Musical I 

34h Fundamentos da escrita musical: o eixo vertical (alturas) e o eixo 

horizontal (tempo). Elementos  da escrita e seu uso prático na 

transcrição da escuta: notas, claves, pautas, figuras 

rítmicas.  Relações entre notas: alturas relativas, altura definida, 

melodia (contorno). Intervalos. Acidentes.  Escrita rítmica: relações 

de dobro e metade. A função do ponto de aumento. Escrita 

métrica:  compassos, divisões, células, timeline, escrita métrica livre 

(sem compasso), polimetria.  Dinâmica, articulação, acentos, 

agógica. Notações específicas: técnicas instrumentais 

(tablaturas,  gráficos de posições em instrumentos, arcadas, 

dedilhados, etc); harmônicas (cifras  alfanuméricas, baixo cifrado, 

graus harmônicos); outros exemplos. Notação verbal. 

Notação  gráfica. 
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Cruz das Almas - BA, 18 de Janeiro de 2021. 

 

Sabrina Carvalho Machado 

Superintendente de Educação Aberta e a Distância Pró-tempore 


