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EDITAL SEAD Nº 01/2022 
 

ADITIVO Nº 1 
  

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 
 
 
 

A superintendência de Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia – UFRB, no uso de suas atribuições, vem alterar o Edital 

nº 01/2022, de 21 de fevereiro de 2022, apresentando nova redação nos 

seguintes itens: 

 

Onde se lê: 

 

8.1 São disponibilizadas 13 (treze) vagas para Professor, considerando a área 

de formação dispostas no Anexo I e as respectivas ementas de acordo com 

o Anexo II. 

(...) 
 

ANEXO I 
(...) 

QUADRO - LICENCIATURA PLENA EM MÚSICA POPULAR 
BRASILEIRA 

 
 

DISCIPLINAS 
 

FORMAÇÃO BÁSICA 
 

VAGA 
 

TIPO DE 

BOLSA 
 

COTA DE 

BOLSA 
 

Instrumento  

Harmônico II Graduação em Licenciatura ou 
Bacharelado em Música, Mestrado ou 

Doutorado em Música, Educação 

 
01 

 
Professor 
Formador 

 
03 
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Musical ou áreas afins. 
Harmonia II Graduação em Licenciatura ou 

Bacharelado em Música, Mestrado ou 
Doutorado em Música, Educação 

Musical ou áreas afins. 

 
01 

 
Professor 
formador 

 
04 

Práticas  

Musicais  

Coletivas II 
 

Graduação em Licenciatura ou 
Bacharelado em Música, Mestrado ou 

Doutorado em Música, Educação 
Musical ou áreas afins. 

 
01 

 
Professor 
formador 

 
02 

Tecnologia Musical II: 

Fundamentos de Computação 

Sonora e Musical  
Graduação em Licenciatura ou 

Bacharelado em Música, Mestrado ou 
Doutorado em Música, Educação 

Musical ou áreas afins. 

 
01 

 
Professor 
formador 

 
03 

Ritmos Brasileiros de Matriz 

Africana  Graduação em Licenciatura ou 
Bacharelado em Música, Mestrado ou 

Doutorado em Música, Educação 
Musical ou áreas afins. 

 
01 

 
Professor 
formador 

 
04 

Didática Graduação em licenciatura ou bacharelado em 
pedagogia. 

Mestrado ou Doutorado em Educação ou em 
áreas afins à área de conhecimento do 

componente 

 
01 

 
Professor 
formador 

 
04 

História da  

Educação Graduação em licenciatura ou bacharelado em 
pedagogia. 

Mestrado ou Doutorado em Educação ou em 
áreas afins à área de conhecimento do 

componente 

 
01 

 
Professor 
formador 

 
04 

 
 
(...) 

ANEXO II 
 
(...) 

QUADRO - LICENCIATURA PLENA EM MÚSICA POPULAR 
BRASILEIRA 

 

DISCIPLINA  CH (h)  EMENTA 
Instrumento  

Harmônico II 51h O uso do polegar e os dedilhados (Violão); Técnicas de digitação (teclado). Leitura 
musical. Acordes. Levadas rítmicas. O violão e o teclado na educação musical. 

 

 

 

 

 

Harmonia II 
68h 

Continuidade no estudo das simultaneidades na música, sempre com ênfase na 
percepção ativa. Tríades aumentadas e diminutas. A sétima de dominante e suas 
funções. Tétrades. Acordes alterados, notas fora da tétrade. Cifragem tradicional. 
Aplicação na confecção e análise de arranjos de nível intermediário. Continuação da 
aplicação em instrumentos harmônicos e da improvisação sobre base harmônica. 
Introdução à harmonia modal. Introdução â harmonia avançada: Escalas e acordes, 
tríades de estrutura superior, harmonia quartal, cromatismo. Consolidação dos 
estudos com vista à sua utilização como ferramenta pedagógica e aprimoramento 
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da execução e apreciação musicais. Encadeamentos harmônicos a quatro vozes – 
corais Bachianos. 

 

Práticas  

Musicais  

Coletivas II 

 
34h 

A regência de conjuntos musicais vocais, instrumentais e mistos. O regente 
enquanto educador musical. A atividade vocal de conjunto. O corpo como 
instrumento de exploração rítmica coreográfica, musical e expressiva. A atividade 
instrumental de conjunto em suas diversas manifestações. Metodologia de ensino 
coletivo. Seleção de repertório e/ou composição musical para o ensino de música 
popular brasileira na escola. Criação e/ou proposição de repertórios, trilhas sonoras 
e arranjos. 

 

Tecnologia Musical II: 

Fundamentos de Computação 

Sonora e Musical  

51h 

Música e mediação tecnológica. Histórico da absorção dos procedimentos 
computacionais pelos fazeres musicais. Histórico das linguagens de programação 
para uso musical. Fundamentos computacionais para as técnicas de manipulação 
de amostras sonoras digitais. Técnicas de síntese sonora. Sequenciadores de 
eventos musicais e notação partiturada. Paradigmas de interfaces de usuário de 
softwares musicais. Padrões de arquivos sonoros e musicais: compressão de dados, 
formatos de descrição de gestual instrumental musical e de música partiturada, 
parâmetros sonoros levados em consideração pelos formatos de análise de dados 
musicais (MIR - Music Information Retrieval). 

 

 

 

Ritmos Brasileiros de Matriz 

Africana  
68h  

Padrões rítmicos característicos e aplicação destes aos principais instrumentos 
vinculados à diversidade de expressões musicais brasileiras de matriz africana. 
Práticas coletivas e individuais vinculadas às tradições do repertório abordado. 
Linhas-guia e seu papel de fio condutor da trama musical de alguns ritmos de matriz 
africana. Instrumentos e práticas comuns aos contextos das manifestações musicais 
trabalhadas. 

 

 

 

 

Didática 

68h 

Conceito e histórico da Didática. A didática e os pressupostos da prática pedagógica. 
A formação docente, as abordagens/tendências pedagógicas e seus impactos na 
prática docente. A Didática e a perspectiva multicultural e intercultural. A disciplina 
na sala de aula e a questão da autoridade. A Didática e a organização do 
conhecimento escolar: a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade e a 
transdisciplinaridade. Projetos pedagógicos e sua aplicabilidade. A organização do 
trabalho docente e a construção dos projetos didáticos: planejamento, execução e 
avaliação. O Plano de Aula/ação e seus elementos: elaboração e desenvolvimento. 

 

 

História da 

educação 

68h 

A História da Educação na confluência entre História e Educação. A educação na 
Antiguidade Clássica. A educação medieval. Práticas escolares na sociedade 
imperial. A educação jesuítica para os colonos. A escola brasileira na Ditadura 
Militar, no estado Novo e na Republica Populista. A educação no projeto 
republicano de Brasil. O humanismo, a modernidade, a educação reformada. O 
Iluminismo e as reformas educacionais dos séculos XVIII e XIX. A sociedade do 
trabalho e os movimentos por uma nova escola. A Escola Nova no Brasil. A educação 
nos séculos XX e XXI: o liberalismo e o neoliberalismo. As perspectivas atuais da 
educação. 

 
 
 

Leia-se: 
 
 

8.2  São disponibilizadas 12 (doze) vagas para Professor, considerando a área 
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de formação dispostas no Anexo I e as respectivas ementas de acordo com 

o Anexo II. 

(...) 
 

ANEXO I 
(...) 

QUADRO - LICENCIATURA PLENA EM MÚSICA POPULAR 
BRASILEIRA 

 
 

DISCIPLINAS 
 

FORMAÇÃO BÁSICA 
 

VAGA 
 

TIPO DE 

BOLSA 
 

COTA DE 

BOLSA 
 

Instrumento  

Harmônico II Graduação em Licenciatura ou 
Bacharelado em Música, Mestrado ou 

Doutorado em Música, Educação 
Musical ou áreas afins. 

 
01 

 
Professor 
Formador 

 
03 

Harmonia II Graduação em Licenciatura ou 
Bacharelado em Música, Mestrado ou 

Doutorado em Música, Educação 
Musical ou áreas afins. 

 
01 

 
Professor 
formador 

 
04 

Práticas  

Musicais  

Coletivas II 
 

Graduação em Licenciatura ou 
Bacharelado em Música, Mestrado ou 

Doutorado em Música, Educação 
Musical ou áreas afins. 

 
01 

 
Professor 
formador 

 
02 

Tecnologia Musical II: 

Fundamentos de Computação 

Sonora e Musical  
Graduação em Licenciatura ou 

Bacharelado em Música, Mestrado ou 
Doutorado em Música, Educação 

Musical ou áreas afins. 

 
01 

 
Professor 
formador 

 
03 

Ritmos Brasileiros de Matriz 

Africana  Graduação em Licenciatura ou 
Bacharelado em Música, Mestrado ou 

Doutorado em Música, Educação 
Musical ou áreas afins. 

 
01 

 
Professor 
formador 

 
04 

Didática Graduação em licenciatura ou bacharelado em 
pedagogia. 

Mestrado ou Doutorado em Educação ou em 
áreas afins à área de conhecimento do 

componente 

 
01 

 
Professor 
formador 

 
04 

História da  

Educação Graduação em licenciatura ou bacharelado em 
pedagogia. 

Mestrado ou Doutorado em Educação ou em 
áreas afins à área de conhecimento do 

componente 

 
01 

 
Professor 
formador 

 
04 

 
 
(...) 

ANEXO II 
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(...) 

QUADRO - LICENCIATURA PLENA EM MÚSICA POPULAR 
BRASILEIRA 

 

DISCIPLINA  CH (h)  EMENTA 
Instrumento  

Harmônico II 51h O uso do polegar e os dedilhados (Violão); Técnicas de digitação (teclado). Leitura 
musical. Acordes. Levadas rítmicas. O violão e o teclado na educação musical. 

 

 

 

 

 

Harmonia II 

68h 

Continuidade no estudo das simultaneidades na música, sempre com ênfase na 
percepção ativa. Tríades aumentadas e diminutas. A sétima de dominante e suas 
funções. Tétrades. Acordes alterados, notas fora da tétrade. Cifragem tradicional. 
Aplicação na confecção e análise de arranjos de nível intermediário. Continuação da 
aplicação em instrumentos harmônicos e da improvisação sobre base harmônica. 
Introdução à harmonia modal. Introdução â harmonia avançada: Escalas e acordes, 
tríades de estrutura superior, harmonia quartal, cromatismo. Consolidação dos 
estudos com vista à sua utilização como ferramenta pedagógica e aprimoramento 
da execução e apreciação musicais. Encadeamentos harmônicos a quatro vozes – 
corais Bachianos. 

 

Práticas  

Musicais  

Coletivas II 

 
34h 

A regência de conjuntos musicais vocais, instrumentais e mistos. O regente 
enquanto educador musical. A atividade vocal de conjunto. O corpo como 
instrumento de exploração rítmica coreográfica, musical e expressiva. A atividade 
instrumental de conjunto em suas diversas manifestações. Metodologia de ensino 
coletivo. Seleção de repertório e/ou composição musical para o ensino de música 
popular brasileira na escola. Criação e/ou proposição de repertórios, trilhas sonoras 
e arranjos. 

 

Tecnologia Musical II: 

Fundamentos de Computação 

Sonora e Musical  

51h 

Música e mediação tecnológica. Histórico da absorção dos procedimentos 
computacionais pelos fazeres musicais. Histórico das linguagens de programação 
para uso musical. Fundamentos computacionais para as técnicas de manipulação 
de amostras sonoras digitais. Técnicas de síntese sonora. Sequenciadores de 
eventos musicais e notação partiturada. Paradigmas de interfaces de usuário de 
softwares musicais. Padrões de arquivos sonoros e musicais: compressão de dados, 
formatos de descrição de gestual instrumental musical e de música partiturada, 
parâmetros sonoros levados em consideração pelos formatos de análise de dados 
musicais (MIR - Music Information Retrieval). 

 

 

 

Ritmos Brasileiros de Matriz 

Africana  
68h  

Padrões rítmicos característicos e aplicação destes aos principais instrumentos 
vinculados à diversidade de expressões musicais brasileiras de matriz africana. 
Práticas coletivas e individuais vinculadas às tradições do repertório abordado. 
Linhas-guia e seu papel de fio condutor da trama musical de alguns ritmos de matriz 
africana. Instrumentos e práticas comuns aos contextos das manifestações musicais 
trabalhadas. 

 

 

 

 

Didática 

68h 

Conceito e histórico da Didática. A didática e os pressupostos da prática pedagógica. 
A formação docente, as abordagens/tendências pedagógicas e seus impactos na 
prática docente. A Didática e a perspectiva multicultural e intercultural. A disciplina 
na sala de aula e a questão da autoridade. A Didática e a organização do 
conhecimento escolar: a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade e a 
transdisciplinaridade. Projetos pedagógicos e sua aplicabilidade. A organização do 
trabalho docente e a construção dos projetos didáticos: planejamento, execução e 
avaliação. O Plano de Aula/ação e seus elementos: elaboração e desenvolvimento. 
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História da 

educação 

68h 

A História da Educação na confluência entre História e Educação. A educação na 
Antiguidade Clássica. A educação medieval. Práticas escolares na sociedade 
imperial. A educação jesuítica para os colonos. A escola brasileira na Ditadura 
Militar, no estado Novo e na Republica Populista. A educação no projeto 
republicano de Brasil. O humanismo, a modernidade, a educação reformada. O 
Iluminismo e as reformas educacionais dos séculos XVIII e XIX. A sociedade do 
trabalho e os movimentos por uma nova escola. A Escola Nova no Brasil. A educação 
nos séculos XX e XXI: o liberalismo e o neoliberalismo. As perspectivas atuais da 
educação. 

 
 
 

Cruz das Almas- BA, 17 de fevereiro de 2022 
 

 

Adilson Gomes dos Santos 

Superintendente de Educação Aberta e a Distância  

 


