
 

PLANO DE DOCÊNCIA POR ATIVIDADE REMOTA – 2020/1 
 

DOCENTE: Cléber Maurício de Lima 

CURSO: Licenciatura em Música 

DISCIPLINA: OP.8ªFASE: TÓPICOS ESPECIAIS EM MÚSICA III 

CÓDIGO: DAM00243 
 

CARGA HORÁRIA: 40 h/a CRÉDITOS: 2 

CARGA HORÁRIA JÁ MINISTRADA: 8 h/a (1 encontro presencial) 

HORAS FALTANTES: 38 horas 

EQUIVALÊNCIA PARA A PANDEMIA: 40 horas = 5 encontros (1cr = 8 horas) 

Aulas faltantes:  4 =  2 síncronas e  2 assíncronas. 
 
 
 

EMENTA DURANTE A PANDEMIA: Módulos de aprofundamento de cunho temático: Documentação 
Musical 
 
OBJETIVOS: Apresentar módulos temáticos e desenvolver o interesse por assuntos que versam sobre a 
pesquisa em música desenvolvida pelo corpo docente: O registro da música para a posteridade; 
Reconhecimento dos diferentes documentos musicais; Tratamento, organização, registro e recuperação de 
documentação musical; Catalogação e padrões internacionais relacionados à documentação musical;  
Instituições relacionadas à documentação musical. 
 
 
 

 
DATA/ 
AULA 

 
CONTEÚDO 

 
ATIVIDADE 

 
FERRAMENTA 

(MEIOS EDUCACIONAIS) 

DESCRIÇÃO DA 
EXECUÇÃO 

(SÍNCRONA OU 
ASSÍNCRONA) 

1ª 
16/03 

Plano de 
disciplina 

Apresentação do 
professor, da disciplina e 

dos alunos. 

Aula expositiva e participativa 
em sala de aula com a 

utilização de multimídia. 

Síncrona. 
Presencial antes da 

suspensão do 
semestre. 



 

2ª 
12/10 

 

O fenômeno sonoro e 
as especificidades de 
seus registros. 
 
Música, objetos, fatos 
e documentos 
musicais. 
 
O signo gráfico 
musical e sua 
evolução. 
 
Partitura. Instrumentos 
musicais.  
 
Tipologia de 
documentos musicais: 
Música anotada, 
Música programada, 
Rascunho, Anotações, 
Partes, Reduções, 
Fullscore, Parte vocal; 
Redução para teclado. 
Registros 
sonoros/execução 
mecânica: bobinas e 
discos perfurados; tin 
foil; cilindros de 
cera; cilindros 
fonográficos e discos 
de gramofone. 
Programas musicais 
análogo de execução 
eletromagnética; fios e 
fitas magnéticas ou 
magnetoscópico trilhas 
sonoras; discos para 
eletrofones. Programas 
musicais digitais; 
discos ópticos, 
magnéticos e magneto-
ópticos; Programas 
computador. 
 

Aulas teórico-
expositivas, leituras em 
classe, discussões em 

classe, pesquisas 
orientadas na 

internet; exercícios 
práticos de técnica 

vocal. 

A aula ocorrerá no 8x8 (Jitsi 
Meet) e Whatsapp vídeo (para 
os alunos que somente podem 

acessar a internet por 
Whatsapp). 

Conteúdo será disponibilizado 
pelo SIGAA. 

 

Aula síncrona. 
Realização de 
atividades com 
a presença do 

professor. 



 

 
3ª 

19/10 
Descrição de 
documentos musicais. 
 
Tipologia e 
regulamentos 
aplicáveis aos 
diferentes materiais.  

 

Aulas teóricas guiadas 
por conteúdo 

remoto, leituras 
individuais e em 

grupo, discussões em 
grupo, pesquisas 

orientadas na 
internet; exercícios 
práticos de técnica 

vocal. 

Conteúdo será disponibilizado 
pelo SIGAA. Contudo, será 
disponibilizada também via 

WhatsApp da disciplina e por 
e-mail. Caso solicitado pode ser 
disponibilizada de modo físico 

(CD, DVD, pendrive) para 
alunos que não tenham acesso à 

internet. 
 

Aula 
Assíncrona. 

Realização de 
atividades sem 
a presença do 

professor. 

4ª 
26/10 

Descrição das 
gravações de som; 
Definição e tipologia; 
Regras para sua 
descrição; Fontes, 
áreas e elementos de 
informação; Escolha 
de pontos de acesso e 
formulários de 
cabeçalho; Título 
uniforme. 
 
Descrição de música 
impressa/escrita; 
Definição e tipologia; 
Regras para sua 
descrição; Fontes, 
áreas e elementos de 
informação; Escolha 
de pontos de acesso e 
formulários de 
cabeçalho; Título 
uniforme. 

 

Aulas teóricas guiadas 
por conteúdo 

remoto, leituras 
individuais e em 

grupo, discussões em 
grupo, pesquisas 

orientadas na 
internet; exercícios 

práticos de técnica vocal. 

Conteúdo será disponibilizado 
pelo SIGAA. Contudo, será 
disponibilizada também via 

WhatsApp da disciplina e por 
e-mail. Caso solicitado pode ser 
disponibilizada de modo físico 

(CD, DVD, pendrive) para 
alunos que não tenham acesso à 

internet. 
 

Aula 
Assíncrona. 

Realização de 
atividades sem 
a presença do 

professor. 

5ª 
02/11 

Instituições 
relacionadas à 
documentação 
musical. 
 
Avaliação Final 

Avaliação parcial: 
Prova escrita. 

Atividade com valor 50. 
 

Avaliação Parcial:  
Prova oral 

Atividade com valor 50. 
 

Nota final igual a soma 
das duas parciais. 

A aula ocorrerá no 8x8 (Jitsi 
Meet) e Whatsapp vídeo (para 
os alunos que somente podem 

acessar a internet por 
Whatsapp). 

Conteúdo será disponibilizado 
pelo SIGAA. 

 

Aula síncrona. 
Realização de 

atividades com a 
presença do 
professor. 

 
 



 

PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PLANO REMOTO: 13 de outubro a 08 de dezembro de 2020. 
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