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Vagas: 30 (anuais)

Período: vespertino

Duração do curso: 4 anos 

Formas de Ingresso: 

• Sistema de Seleção

Unificada (SISU)

• Portador de Diploma

• Transferência Interna

• Transferência Externa

• Egressos do Bacharelado 

Interdisciplinar em Cultura, 

Linguagens e Tecnologias 

Aplicadas (BICULT)

Licenciatura em Música 
Popular Brasileira



Apresentação
O curso de Licenciatura em Música Popular 
Brasileira do Centro de Cultura, Linguagens e 
Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia (MPB-LIC/CECULT/UFRB) 
desde 2018 oferece ampla formação artística, 
pedagógica e intelectual aos seus estudantes.
A partir de uma estrutura curricular flexível e 
interdisciplinar, o curso possibilita aos nossos 
alunos e alunas autonomia e criticidade para as 
suas perspectivas de formação profissional em 
práticas musicais diversas como tocar 
instrumentos, compor, reger, escrever arranjos e 
desenvolver pesquisas em música, além de 
enfatizar ao longo do curso, o desenvolvimento de 
práticas docentes no contexto de ensino formal e 
informal da educação musical. 
Localizado na cidade de Santo Amaro da 
Purificação, a 82 km de Salvador, Bahia, o curso 
contempla especificidades musicais e culturais 
peculiares do Recôncavo baiano, reconhecidamente 
um dos universos sonoros mais ricos e potentes da 
cultura brasileira, fazendo com que em sua 
formação o músico-pesquisador-educador 
experimente, valorize e difunda os saberes da 
música em contextos locais.

Grupos de Pesquisa
• Contraponto Aplicado à Música Popular: Aspectos
  Teóricos e Práticos
• Laboratório de Etnomusicologia, Antropologia
 e  Audiovisual (LEAA/Recôncavo)
• Música e Mediações Culturais

Programas e Projetos de Extensão

• Arquivo de Som e Imagem Dalva
   Damiana de Freitas
• Clube da Canção
• Clube da Radiola
• Coletivo Novos Cachoeiranos
• Coral do CECULT
• História do Rock através do Cinema
• Laboratório de Gambiologia e Código Aberto
   (LabOgam - Eletrônica e Computação para as Artes)

• Perconvexo
   (Grupo de Percussões Híbridas do CECULT)

• Laboratório de Etnomusicologia,  Antropologia
   e Audiovisual (LEAA/Recôncavo)

• Rádio Experimental

Aspectos norteadores para a 
formação do profissional
licenciado em música pela UFRB
• Interdisciplinaridade
• Articulação entre teoria e prática
• Inovação curricular
• Pesquisa
• Ênfase na Música Popular Brasileira
• Ruptura com o conceito de “dom musical”
• Criação, performance e apreciação musical 

Mercado de Trabalho
Os licenciados em Música Popular Brasileira 
poderão atuar em escolas de ensino fundamental 
e médio, escolas livres de música, conservatórios 
de música, escolas especiais, universidades, 
organizações governamentais, 
não-governamentais e da sociedade civil, e atuar 
em projetos e programas especiais de educação 
musical, filarmônicas, orquestras, rádios e/ou 
campos de atuação afins. 


