Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Instituto de Artes - Departamento de Música
- Programa de Extensão

Performance Musical: Aprimoramento e Carreira
Coordenador: Prof. Marcos Araújo
DESCRIÇÃO DO CURSO: O curso Performance Musical: Aprimoramento e
Carreira destina-se à comunidade em geral e tem a missão de propiciar ferramentas
teóricas e práticas para o aperfeiçoamento da performance musical e da carreira artística.
O curso evidencia resultados de pesquisas que beneficiam a atividade de performance
musical, provenientes de áreas de investigação interdisciplinares tais como neurociências,
psicologia, medicina, entre outros. Visa possibilitar o conhecimento e aplicação de
estratégias de aprimoramento e avaliação da performance musical, além de apresentar
metodologia para direcionamento da carreira musical. Quatro módulos independentes são
oferecidos para a comunidade interessada: 1) Perspectivas conceituais em performance
musical; 2) Performance e emoção; 3) Estratégias de aprimoramento em performance; e
4) Metodologia para direcionamento de carreira.
PÚBLICO ALVO: Músicos instrumentistas e cantores, estudantes de cursos de
extensão, graduação e pós-graduação da UFRGS e externos.
METODOLOGIA: Aulas expositivas e dialogadas. Atividades práticas com e sem
instrumento. Será necessário levar instrumento em algumas das aulas.
CALENDÁRIO DO CURSO, LOCAL E HORÁRIO: As aulas ocorrerão de 17 de
agosto a 14 de dezembro de 2018, sextas-feiras, das 14h00 às 15h30, na sala 501.
Instituto de Artes da UFRGS (Rua Senhor dos Passos, 248, Centro Histórico, Porto
Alegre, RS).
CARGA HORÁRIA: As aulas serão coletivas e terão a duração de uma hora e meia por
semana, totalizando 24 horas-aula no semestre, em 16 encontros. No 16º encontro será
realizada a aula- aberta com todos os grupos reunidos.

17 de agosto, sexta-feira, 14h00h, sala 501.
Instituto de Artes da UFRGS (Rua Senhor dos Passos, 248, Centro Histórico,
Porto Alegre, RS).
INSCRIÇÕES PRESENCIAIS:

Taxa: R$20,00 - não reembolsável
Semestralidade: Uma parcela de R$ 300,00 (vencimento em 06/09/2018) ou quatro parcelas de
R$90,00 (vencimentos em 06/09; 06/10; 06/11; 06/12)
→Os boletos serão retirados pelos próprios alunos no site da Extensão← Será possível o cancelamento
da matrícula somente após ter sido solicitado por carta de cancelamento da vaga (enviada para
cursosextm@ufrgs.br) além do pagamento do mês corrente.
MINISTRANTES: As

aulas serão ministradas pelo Prof. Marcos Vinícius Araújo e convidados de
departamentos de Música, Educação, e Educação Física da UFRGS. Entre os convidados externos
destacam-se o coach de carreira André Meneghello (Universidade de Caxias do Sul, RS) e o Prof.
Dr. Gilvano Dalagna (Universidade de Aveiro, Portugal).
MAIORES INFORMAÇÕES: No Instituto de Artes, à Rua Senhor dos Passos, 248, Porto Alegre/RS Tel.: (51) 3308 4325 ou
extmusica@ufrgs.br homepage: https://www.ufrgs.br/institutodeartes/index.php/extensao/

