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1. APRESENTAÇÃO 

 

Considerando a atual política do Ministério da Educação – MEC, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394/96), Decreto nº 5.154/2004, que define a 

articulação como nova forma de relacionamento entre a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio e o Ensino Médio, bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs, 

definidas pelo Conselho Nacional de Educação para a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio  e para o ensino Médio, o IFPB, Campus Monteiro, apresenta o seu Plano Pedagógico 

para o Curso Técnico em Instrumento Musical, eixo tecnológico de Produção, Cultura e 

Design, na forma integrada. 

Partindo da realidade, a elaboração do referido plano primou pelo envolvimento dos 

profissionais, pela articulação das áreas de conhecimento e pelas orientações do Catálogo 

Nacional dos Cursos Técnicos - CNCT(2016), atualizado pela Resolução CNE/CEB nº 

1/2014, na definição de um perfil de conclusão e de competências básicas, saberes e 

princípios norteadores que imprimam à proposta curricular, além da profissionalização, a 

formação omnilateral de sujeitos. 

Na sua ideologia, este Plano Pedagógico se constitui instrumento teórico-

metodológico que visa alicerçar e dar suporte ao enfrentamento dos desafios do Curso 

Técnico em Instrumento Musical de uma forma sistematizada, didática e participativa. 

Determina a trajetória a ser seguida pelo público-alvo no cenário educacional e tem a função 

de traçar o horizonte da caminhada, estabelecendo a referência geral, expressando o desejo e o 

compromisso dos envolvidos no processo. 

É fruto de uma construção coletiva dos ideais didático-pedagógicos, do envolvimento 

e contribuição conjunta do pensar crítico dos docentes do referido curso, norteando-se na 

legislação educacional vigente e visando o estabelecimento de procedimentos de ensino e de 

aprendizagem aplicáveis à realidade e, consequentemente, contribuindo com o 

desenvolvimento socioeconômico da Região do Cariri Paraibano e de outras regiões 

beneficiadas com os seus profissionais egressos. 

Com isso, pretende-se que os resultados práticos estabelecidos neste documento 

culminem em uma formação globalizada e crítica para os envolvidos no processo formativo e 

beneficiados ao final, de forma que se exerça, com fulgor, a cidadania e se reconheça a 

educação como instrumento de transformação de realidades e responsável pela resolução de 

problemáticas contemporâneas. 
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Sendo assim, este Plano Pedagógico de Curso, se configura como instrumento de ação 

política balizado pelos benefícios da educação de qualidade, tendo a pretensão de direcionar o 

cidadão educando ao desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas no âmbito da 

Instituição e profissionais, após ela, pautando-se na competência, na habilidade e na 

cooperação. 

Ademais, com a implantação efetiva do Curso Técnico em Instrumento Musical no 

Campus Monteiro, o IFPB consolida a sua vocação de instituição formadora de profissionais 

cidadãos capazes de lidarem com o avanço da ciência e da tecnologia e dele participarem de 

forma proativa configurando condição de vetor de desenvolvimento tecnológico e de 

crescimento humano. 

 

2. CONTEXTO DO IFPB 

2.1 DADOS 

CNPJ 10.783.898/0008-41 

Razão Social Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

Unidade Campus Monteiro 

Esfera Adm. Federal 

Endereço Acesso Rodovia Rodovia PB-264, S/N, Vila Santa Maria   

Cidade Monteiro CEP: 58500-000 UF: PB   

Fone (83) 3351-3700 Fax:  

E-mail campus_monteiro@ifpb.edu.br Fone (83) 3351 3713 

Site http://www.ifpb.edu.br/monteiro 

 

2.2 SÍNTESE HISTÓRICA 

O atual Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) tem 

mais de cem anos de existência. Ao longo de todo esse período, recebeu diferentes 

denominações: Escola de Aprendizes Artífices da Paraíba (1909 a 1937), Liceu Industrial de 

João Pessoa (1937 a 1961), Escola Industrial “Coriolano de Medeiros” ou Escola Industrial 

Federal da Paraíba (1961 a 1967), Escola Técnica Federal da Paraíba (1967 a 1999), Centro 

Federal de Educação Tecnológica da Paraíba (1999 a 2008) e, a partir de 2008, Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 

Criado no ano de 1909, através de decreto presidencial de Nilo Peçanha, o seu perfil 

atendia a uma determinação contextual vigente à época. Como primeira denominação, a 

Escola de Aprendizes Artífices foi concebida para prover de mão de obra o modesto parque 

industrial brasileiro que estava em fase de instalação. 

mailto:jose.herculano@ifpb.edu.br
http://www.ifpb.edu.br/monteiro
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O IFPB, no início de sua história, assemelhava-se a um centro correcional, pelo rigor 

de sua ordem e disciplina. O decreto do Presidente Nilo Peçanha criou uma Escola de 

Aprendizes Artífices em cada capital dos estados da federação, como solução reparadora da 

conjuntura socioeconômica que marcava o período, para conter conflitos sociais e qualificar 

mão de obra barata, suprindo o processo de industrialização incipiente que, experimentando 

uma fase de implantação, viria a se intensificar a partir dos anos 30. 

Àquela época, a Escola atendia aos chamados “desvalidos da sorte”, pessoas 

desfavorecidas e até indigentes, que provocavam um aumento desordenado na população das 

cidades, notadamente com a expulsão de escravos das fazendas, que migravam para os centros 

urbanos. Tal fluxo migratório era mais um desdobramento social gerado pela abolição da 

escravatura, ocorrida em 1888, que desencadeava sérios problemas de urbanização. 

A Escola de Aprendizes e Artífices da Paraíba, que oferecia os cursos de Alfaiataria, 

Marcenaria, Serralheria, Encadernação e Sapataria, inicialmente funcionou no Quartel do 

Batalhão da Polícia Militar do Estado, depois se transferiu para o Edifício construído na 

Avenida João da Mata, atual sede da Reitoria, onde funcionou até os primeiros anos da década 

de 1960 e, finalmente, instalou-se no prédio localizado na Avenida Primeiro de Maio, bairro 

de Jaguaribe, em João Pessoa, Capital. 

Como Escola Técnica Federal da Paraíba, no ano de 1995, a Instituição interiorizou 

suas atividades, através da instalação da Unidade de Ensino Descentralizada de Cajazeiras – 

UNED - CZ. 

Enquanto Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba (CEFET–PB), a 

Instituição experimentou um fértil processo de crescimento e expansão em suas atividades, 

passando a contar, além de sua Unidade Sede, com o Núcleo de Educação Profissional (NEP), 

que funciona à Rua das Trincheiras. 

Em 2007, o Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba vivenciou a 

implantação da Unidade de Ensino Descentralizada de Campina Grande (UNED-CG) e a 

criação do Núcleo de Ensino de Pesca, no município de Cabedelo. 

Desde então, em consonância com a linha programática e princípios doutrinários 

consagrados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e normas dela decorrentes, 

esta instituição oferece às sociedades paraibana e brasileira cursos técnicos de nível médio 

(integrado e subsequente) e cursos superiores de tecnologia, bacharelado e licenciatura. 

Com o advento da Lei 11.892/2008, o CEFET passou à condição de Instituto, 

referência da Educação Profissional na Paraíba. Além dos cursos, usualmente chamados de 
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“regulares”, a Instituição desenvolve um amplo trabalho de oferta de cursos extraordinários, 

de curta e média duração, atendendo a uma expressiva parcela da população, a quem são 

destinados também cursos técnicos básicos, programas de qualificação, profissionalização e 

re-profissionalização, para melhoria das habilidades de competência técnica no exercício da 

profissão. 

Em obediência ao que prescreve a Lei, o IFPB tem desenvolvido estudos que visam 

oferecer programas para formação, habilitação e aperfeiçoamento de docentes da rede pública. 

Para ampliar suas fronteiras de atuação, o Instituto desenvolve ações na modalidade de 

Educação a Distância (EAD), investindo com eficácia na capacitação dos seus professores e 

técnicos administrativos, no desenvolvimento de atividades de pós-graduação lato sensu, 

stricto sensu e de pesquisa aplicada, preparando as bases à oferta de pós-graduação nestes 

níveis, horizonte aberto com a nova Lei. 

No ano de 2010, contemplado com o Plano de Expansão da Educacional Profissional, 

Fase II, do Governo Federal, o Instituto implantou mais cinco Campi, no estado da Paraíba, 

contemplando cidades consideradas polos de desenvolvimento regional, como Picuí, 

Monteiro, Princesa Isabel, Patos e Cabedelo. Dessa forma, o Instituto Federal da Paraíba 

passou a contemplar ações educacionais em João Pessoa e Cabedelo (Litoral), Campina 

Grande (Brejo e Agreste), Picuí (Seridó Oriental e Curimataú Ocidental), Monteiro (Cariri), 

Patos, Cajazeiras, Sousa e Princesa Isabel (Sertão), conforme Figura 1. 

 

 

Figura 1. Localização geográfica dos campi do IFPB no Estado da Paraíba. 
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Esses Campi levam a essas cidades e adjacências Educação Profissional nos níveis 

básico, técnico e tecnológico, proporcionando-lhes crescimento pessoal e formação 

profissional, oportunizando o desenvolvimento socioeconômico regional, resultando em 

melhor qualidade de vida à população beneficiada. 

A diversidade de cursos ofertada pela Instituição se alicerça na sua experiência e 

tradição na Educação Profissional. 

O IFPB, considerando as definições decorrentes da Lei n
o
. 11.892/2008, observando o 

contexto das mudanças estruturais ocorridas na sociedade e na educação brasileira, adota um 

Projeto Acadêmico baseado na sua responsabilidade social advinda da referida Lei, a partir da 

construção de um projeto pedagógico flexível, em consonância com o proposto na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, buscando produzir e reproduzir os conhecimentos 

humanísticos, científicos e tecnológicos, de modo a proporcionar a formação plena da 

cidadania, que será traduzida na consolidação de uma sociedade mais justa e igualitária. 

O IFPB atua nas áreas profissionais das Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, 

Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais 

Aplicadas, Engenharias, Linguística, Letras e Arte. 

São ofertados cursos nos eixos tecnológicos de Recursos Naturais, Produção Cultural e 

Design, Gestão e Negócios, Infraestrutura, Produção Alimentícia, Saúde e Meio Ambiente, 

Controle e Processos Industriais, Produção Industrial, Turismo, Hospitalidade e Lazer, 

Informação e Comunicação e Segurança. 

Nessa perspectiva, a organização do ensino no Instituto Federal da Paraíba oferece aos 

seus alunos oportunidades em todos os níveis da aprendizagem, permitindo o processo de 

verticalização do ensino. Ampliando o cumprimento da sua responsabilidade social, o IFPB 

atua em Programas tais como PRONATEC (FIC e técnico concomitante), PROEJA, Mulheres 

Mil, CERTIFIC, propiciando o prosseguimento de estudos através do Ensino Técnico de 

Nível Médio, do Ensino Tecnológico de Nível Superior, das Licenciaturas, dos Bacharelados 

e dos estudos de Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu. 

Além de desempenhar o seu próprio papel na qualificação e requalificação de recursos 

humanos, o IFPB atua no suporte tecnológico às diversas instituições de ensino, pesquisa e 

extensão, bem como no apoio às necessidades tecnológicas empresariais. Essa atuação não se 

restringe ao estado da Paraíba, mas, gradativamente, vem se consolidando no contexto 

macrorregional delimitado pelos estados de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. 

Em sintonia com o mercado de trabalho e com a expansão da Rede Federal de 
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Educação Profissional, o IFPB implantou 06 (seis) novos campi nas cidades de Guarabira, 

Itaporanga, Itabaiana, Catolé do Rocha, Santa Rita e Esperança, contemplados no Plano de 

Expansão III. Assim, junto aos campi já existentes, promovem a interiorização da educação 

no território paraibano (Figura 2). 

Figura 2. Municípios paraibanos contemplados com o Plano de Expansão III do IFPB. 

 

O município de Monteiro, que abriga um dos campi do IFPB, fica a 319 quilômetros 

de João Pessoa. Está localizado na Microrregião do Cariri Ocidental Paraibano, da qual é a 

parte mais característica. Limita-se ao Norte com o município de Prata (PB); ao Oeste, com 

Sertânia, Iguaraci e Tuparetama (PE); ao Sul, com São Sebastião do Umbuzeiro e Zabelê 

(PB); e, ao Leste, com Camalaú e Sumé (PB), conforme a Figura 3 abaixo: 
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Figura 3. Localização geográfica do município de Monteiro, PB (ABREU, 2006). 

Com uma área de 1.009,90 Km², Monteiro é o maior município do Estado. Hoje com 

uma população estimada em 33.000 habitantes, possui uma bacia hidrográfica formada por 

um rio temporário, o rio Paraíba e quatro açudes: Pocinhos, com capacidade para armazenar 

5.900.00 m³ de água; Poções, 29.106.000 m³; São José, 3.000.000 m³; e Serrote, 3.000.000 

m³. Atualmente tem-se uma população regional estimada em 200.000 mil habitantes, 

excetuando-se o nosso estado vizinho de Pernambuco. 

Economicamente, tem se desenvolvido com razoável velocidade, em função de ter 

preconizado iniciativas como o “Pacto Novo Cariri”, instrumento não institucional, mas que 

de modo consensual procurou incentivar investimentos na região e abrir nos governos 

Estadual e Federal espaços para a inserção do município e dessa região no mapa de 

desenvolvimento. 

Possui um povo extremamente resistente às adversidades características da região, e 

que, apesar das dificuldades e abandonos sucessivos dos governos, ainda conseguem produzir, 

mostrando permanentemente que se pode investir na região, desde que de modo seguro e nos 

arranjos produtivos locais. 

O município de Monteiro desponta no cenário estadual por apostar nas vocações 

econômicas locais e incentivar o desenvolvimento sustentável, apoiando-se nas ações de 

geração de emprego e renda e investindo maciçamente na educação, principalmente no ensino 
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básico, e no ensino superior de modo parceiro. É sede da 8ª Cia. de Polícia Militar, das 

superintendências estaduais de Educação, Saúde e Segurança e da coordenadoria do INSS. 

Ademais, é comarca de segunda entrância com três varas judiciais, sede da única Vara de 

Trabalho da região, além de ter instalados na região escritórios regionais da Emater, Embrapa 

e Sebrae. Possui ainda 03 agências bancárias da rede oficial, Banco do Brasil, Bradesco e 

Caixa Econômica Federal. Na saúde, o município tem gestão plena de saúde (SUS), sendo o 

único a dispor de um hospital regional (Hospital Santa Filomena) e de uma (UPA) Unidade de 

Pronto Atendimento. 

Monteiro é portal de entrada do eixo leste para a transposição do Rio São Francisco e a 

única cidade a ter hoje seu Plano Diretor elaborado e aprovado através da lei municipal 

complementar nº 001/2006 de 09 de outubro de 2006, apresentado com destaque na Comissão 

de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados em Brasília nos dias 12 a 14 de 

dezembro de 2006. 

O campus de Monteiro resultou de um Plano de Expansão II após a instituição, pela 

Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 2008, da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, e a criação de trinta e oito Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia em todo País. Teve seu funcionamento autorizado pela Portaria nº 04, de 06 de 

janeiro de 2009 publicado no DOU, seção 1, nº 4, de 07 de janeiro de 2009 e faz parte do 

conjunto de 09 campi do IFPB criados pela Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 

publicada no DOU nº 253 de 30 de dezembro de 2008. Hoje, funciona em seu campus 

definitivo desde 14/03/2011. 

Nossas atividades acadêmicas se iniciaram em 21/09/2009 em um prédio provisório 

ofertando um curso de Nível Superior na área de infraestrutura e 02 cursos técnicos de nível 

médio nas modalidades Integrado e subsequente nas áreas de informática e gestão escolar. 

O ideário pedagógico deste campus vislumbra a exequibilidade de oferta à sociedade 

local, regional e nacional de outros cursos, estando em pleno funcionamento o Curso Superior 

deAnálise e Desenvolvimento de Sistemas (eixo tecnológico Informação e Comunicação) e o 

Curso Superior em Construção de Edifícios (eixo tecnológico Infraestrutura) conforme 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia. 

Além dos cursos superiores, a instituição epigrafada disponibiliza o Curso Técnico em 

Manutenção e Suporte em Informática (Integrado) — eixo tecnológico de Informação e 

Comunicação —, o Curso Técnico em Instrumento musical (Integrado e Subsequente) — eixo 

tecnológico de Produção, Cultural e Design —, o Curso Técnico em Edificações (Integrado) – 

http://www.ifpb.edu.br/campi/monteiro/campus-de-monteiro-1/cursos/cursos-superiores-de-tecnologia/analise-e-desenvolvimento-de-sistemas
http://www.ifpb.edu.br/campi/monteiro/campus-de-monteiro-1/cursos/cursos-superiores-de-tecnologia/construcao-de-edificios
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eixo tecnológico de Infraestrutura, e o Curso Técnico de Segurança no Trabalho 

(Subsequente) — eixo tecnológico Segurança — na modalidade EAD. 

O acesso aos nossos cursos superiores se faz mediante os resultados das provas do 

ENEM realizadas anualmente pelo MEC e, em nossos cursos técnicos de nível médio por 

meio de seleção própria, via Processo Seletivo para Cursos Técnicos. 

Finalmente, o Campus Monteiro disponibiliza o curso de pós-graduação lato sensu de 

Especialização em Desenvolvimento e Meio Ambiente. 

No âmbito institucional, foi implantado o “Programa Mulheres Mil” (instituído pela 

Portaria do MEC nº 1.015, do dia 21 julho de 2011, publicada no Diário Oficial da União do 

dia 22 de julho, seção 1, página 38), que ofereceu as bases de uma política social de inclusão e 

gênero para90 (noventa)mulheres em situação de vulnerabilidade social no Cariri Paraibano, 

permitindo o amplo acesso à educação profissional, ao emprego e à renda. 

Em anos anteriores, outro programa especial também ofertado no Campus Monteiro 

do IFPB foi o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC — 

Lei nº 12.513/2011), com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de 

cursos de Educação Profissional e Tecnológica. 

Para o fortalecimento do ideário e do compromisso educacional firmado, trabalha-se 

no interior e fora do Instituto com a vertente da potencialização e fortalecimento das bases da 

articulação e integração indissociáveis do tripé da educação, o Ensino-Pesquisa-Extensão 

como novo paradigma, com foco específico em cada disciplina, área de estudo e de trabalhos 

– ao lado de uma política institucional de formação contínua e continuada, de seus docentes e 

discentes. Isto porque, o ideário pedagógico do Campus entende que ensino com extensão e 

pesquisa aponta para a formação contextualizada aos problemas e demandas da sociedade 

contemporânea, como parte intrínseca da essência do que constitui o processo formativo, 

promovendo uma nova referência para o processo pedagógico e para dinâmica da relação 

professor-aluno. Isso, necessariamente, exige um redirecionamento dos tempos e dos espaços 

de formação, das práticas vigentes de ensino, de pesquisa e de extensão e da própria política 

do IFPB. 

 

2.3 MISSÃO INSTITUCIONAL 
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O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, (2015-2019) estabelece como missão 

dos campi no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - 

IFPB: 

Ofertar a educação profissional, tecnológica e humanística em todos os seus 

níveis e modalidades por meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, na 

perspectiva de contribuir na formação de cidadãos para atuarem no mundo 

do trabalho e na construção de uma sociedade inclusiva, justa, sustentável e 

democrática (IFPB/PDI, p.12). 

2.4 VALORES 

 

No exercício da Gestão, a partir de uma administração descentralizada, o IFPB dispõe 

ao Campus de Monteiro a autonomia da Gestão Institucional democrática, tendo como 

referência os seguintes princípios, o que não se dissocia do que preceitua a Instituição 

demandante: 

a)Ética: requisito básico orientador das ações institucionais; 

b) Desenvolvimento Humano: desenvolver o ser humano, buscando sua integração à 

sociedade através do exercício da cidadania, promovendo o seu bem-estar social; 

c) Inovação: buscar soluções às demandas apresentadas; 

d) Qualidade e Excelência: promover a melhoria contínua dos serviços prestados; 

e) Autonomia: administrar preservando e respeitando a singularidade de cada campus; 

f) Transparência: disponibilizar mecanismos de acompanhamento e de conhecimento das 

ações da gestão, aproximando a administração da comunidade; 

g) Respeito: atenção com alunos, servidores e público em geral; 

h) Compromisso Social: participação efetiva nas ações sociais, cumprindo seu papel social de 

agente transformador da sociedade. 

 

2.5 FINALIDADES 

 

Segundo a Lei 11.892/08, o IFPB é uma Instituição de educação superior, básica e 

profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e 

tecnológica, contemplando os aspectos humanísticos, nas diferentes modalidades de ensino, 

com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática 

pedagógica. 

O Instituto Federal da Paraíba atuará em observância com a legislação vigente com as 
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seguintes finalidades: 

I. Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 

formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da 

economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 

II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 

investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais 

e peculiaridades regionais; 

III. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e 

à educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de 

gestão; 

IV. Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos 

arranjos produtivos, sociais e culturais locais identificados com base no mapeamento das 

potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 

Instituto Federal da Paraíba; 

V. Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de 

ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico e criativo; 

VI. Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas 

instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos 

docentes das redes públicas de ensino; 

VII. Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 

VIII. Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o 

cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; 

IX. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 

notadamente, as voltadas à preservação do meio ambiente e à melhoria da qualidade de vida; 

X. Promover a integração e correlação com instituições congêneres, nacionais e 

Internacionais, com vista ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos de ensino-

aprendizagem, pesquisa e extensão. 

 

2.6 OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

Observadas suas finalidades e características, são objetivos do Instituto Federal da 

Paraíba: 

I. Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de 
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cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de 

jovens e adultos; 

II. Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a 

capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os 

níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica; 

III. Realizar pesquisas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e 

tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade; 

IV. Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da 

educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos 

sociais, com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos, 

tecnológicos, culturais e ambientais; 

V. Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à 

emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional; 

VI. Ministrar em nível de educação superior: 

a) cursos de tecnologia visando à formação de profissionais para os diferentes setores da 

economia; 

b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com 

vistas à formação de professores para a educação básica, sobretudo, nas áreas de 

ciências e matemática e da educação profissional; 

c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os 

diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; 

d) cursos de pós-graduação lato sensude aperfeiçoamento e especialização, visando à  

formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; 

e) cursos de pós-graduação stricto sensude mestrado e doutorado que contribuam para 

promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com 

vistas no processo de geração e inovação tecnológica. 

 

3. CONTEXTO DO CURSO 

 

3.1 DADOS GERAIS 

 

Denominação Curso Técnico em Instrumento Musical 

Forma Integrada 
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Eixo Tecnológico Produção, Cultural e Design 

Duração 03 (três) anos 

Instituição IFPB Campus Monteiro 

Carga Horária das Disciplinas 3.002 horas relógio 

Estágio 200 horas relógio 

Carga Horária Total 3.202 horas relógio  

Turno de Funcionamento Integral  

Vagas Anuais 40  

 

3.2 JUSTIFICATIVA 

 

Com os avanços científicos e tecnológicos, o relacionamento econômico entre as 

nações mudou, a globalização favoreceu o deslocamento da produção de mercados por hora 

isolados para outros mercados, consequentemente, impõem-se novas exigências às 

instituições responsáveis pela formação profissional dos cidadãos. 

Neste cenário, amplia-se a necessidade de formar jovens capazes de lidar com o 

avanço da ciência e da tecnologia, prepará-los para se situar no mundo contemporâneo e dele 

participar de forma proativa na sociedade e no novo mundo do trabalho. 

Desde a extinção da Lei nº 5.692/71, a realidade brasileira apresentou um déficit na 

oferta de educação profissional, uma vez que essa modalidade de educação de nível médio 

deixou de ser oferecida nos sistemas de ensino estaduais. Desde então, a educação 

profissional esteve a cargo da rede federal de ensino, mas especificamente, das escolas 

técnicas, agrotécnicas, centros de educação tecnológica, algumas redes estaduais e nas 

instituições privadas, especificamente, as do Sistema “S”, na sua maioria, atendendo as 

demandas das capitais. 

A partir da década de noventa, com a publicação da atual Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (Lei nº 9.394/96), a educação profissional passou por diversas mudanças nos seus 

direcionamentos filosóficos e pedagógicos, passa a ter um espaço delimitado na própria lei, 

configurando-se em uma modalidade da educação nacional. Mais recentemente, em 2008, as 

instituições federais de educação profissional, foram reestruturadas para se configurarem em 

uma rede nacional de instituições públicas de EPT, denominando-se de Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia. Portanto, tem sido pauta da agenda de governo como uma 

política pública dentro de um amplo projeto de expansão e interiorização dessas instituições 
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educativas. Diante disso, o IFPB ampliou sua atuação em diferentes municípios do estado da 

Paraíba, com a oferta de cursos em diferentes áreas profissionais, conforme as necessidades 

locais. 

Nesse contexto, para a área de música, o antropólogo cultural e etnomusicólogo Alan 

Parkhurst Merriam (1964) afirma que as suas funções na sociedade podem contemplar 10 

(Dez) categorias: a) função de expressão emocional; b) função de prazer estético; c) função de 

divertimento, entretenimento; d) função de comunicação (textos musicais); e) função de 

representação simbólica; f) função de representação física; g) função de imposição às 

conformidades sociais; h) função de validação das instituições sociais e rituais religiosos; i) 

função de contribuição e estabilidade da cultura; j) função de contribuição para integração da 

sociedade. A música, então, fornece um ponto de convergência no qual os membros da 

sociedade se reúnem para participar de atividades que exigem cooperação e coordenação do 

grupo. Nem todas as músicas são apresentadas dessa forma, mas todas as sociedades têm 

ocasiões marcadas por música que atrai seus membros e os recorda de sua unidade. A música 

é claramente indispensável para uma promulgação apropriada das atividades que constituem 

uma sociedade; é um comportamento humano universal.Para Swanwick, o ensino da música 

abre possibilidades para construção de conhecimento tanto quanto outras áreas de ensino 

dentro da escola (RODRIGUES, 2015). O manuseio dos elementos formadores da música, os 

componentes estéticos que a envolvem e as questões históricas que a localizam são fontes que 

abastecem os estudantes de várias possibilidades de criação e recriação de significados.A 

música pode, então, contribuir efetivamente para a formação integral do ser, desenvolvendo a 

capacidade de se expressar através de uma linguagem não-verbal e os sentimentos e emoções, 

a sensibilidade, o intelecto, o corpo e a personalidade além de transmitir e resgatar uma série 

de elementos da cultura. (DEL BEN; HENTSCHKE, 2002). 

A educação musical contemporânea demanda a construção de novos processos de 

significação paralelos às práticas estabelecidas que deem conta da diversidade de experiências 

musicais vivenciadas na sociedade atual. Claramente, a música se encontra presente na vida, 

sendo um dos meios de expressão cultural e interação humana. Entretanto, em relação ao 

ensino da música nas Escolas, considerando-se as disparidades sócio-econômico-culturais, 

percebe-se que o acesso aos saberes e bens artísticos ainda estão distantes do processo de 

democratização. 

Considerando que a música se faz presente no cotidiano da sociedade, sob vários 

estilos, formas e gêneros, há uma pressão de demanda por profissionais capacitados e 
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alinhados com o desenvolvimento tecnológico. Nesse contexto, a proposta de um Curso 

Técnico em Instrumento Musical Integrado ao Ensino Médio surge atendendo a sociedade, na 

perspectiva da formação humanística e na preparação para o mundo do trabalho, observando-

se as profundas alterações decorrentes dos avanços científicos e nas mudanças paradigmáticas 

da indústria fonográfica. Noutros termos, trata-se de um Curso que pretende alinhar ou 

mesmo aproximar suas ações às preocupações da sociedade, vinculando as relações entre o 

mundo do trabalho e a Educação Profissional, objetivando o desenvolvimento dos potenciais 

musicais através da formação e qualificação de cidadãos. 

O campo da música dispõe de um espaço significativo. Na Paraíba, há um cenário de 

atuação musical considerável, pelo que se observam orquestras, bandas, corais, grupos 

instrumentais, estúdios de gravação, casas noturnas, shows, bailes, recitais, eventos de 

promoção turística, congressos, seminários, feiras, festividades, lançamentos artísticos, teatro, 

balé, cinema, jingles, trilhas sonoras, edição de partituras etc. Somem-se a essas 

circunstâncias as Leis de Incentivo à Cultura nas várias esferas Municipal, Estadual e Federal, 

que vem ampliando significativamente os espaços de atuação profissional. Então, a oferta do 

Curso Técnico em Instrumento Musical propõe para suprir as necessidades nessa área 

específica do conhecimento, cumprindo, inclusive, uma importante função de proporcionar 

uma formação qualificada, seja para o exercício profissional, seja para a conexão vertical em 

estudos posteriores de nível superior. 

Dentre as linguagens da arte, a música, encontra-se indiscutivelmente presente na vida 

da sociedade contemporânea, que se caracteriza como um período social de mudanças. Nessa 

sociedade a música se encontra como um dos meios eficazes para a manifestação da cultura e 

uma possibilidade para a expressão e comunicação humana. 

A música que se ouve, no teatro, no cinema, na rádio, na televisão, em eventos, 

manifestações públicas, política, esportiva; nas apresentações profissionais, empresariais, no 

âmbito da religião, ou nos atos de cunho cívico, através de hinos pátrios é sempre composta e 

interpretada por alguém. É impossível pensar separadamente o elemento humano da criação e 

execução da música. 

Se a música está intensamente presente no cotidiano da sociedade atual, apresentada 

de várias formas, ocorre uma pressão de demanda por profissionais bem preparados e que 

estejam sintonizados com o intenso movimento de evolução tecnológica verificado no campo 

musical comercial. 

Por essas razões, a proposta de um Curso Técnico em Instrumento Musical surge 
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considerando essas demandas, atendendo a uma clientela potencial e às necessidades do 

mercado de trabalho. 

Ademais, correspondendo à preocupação do MEC e da sociedade em geral em 

estabelecer um vínculo de relações entre o mercado de trabalho e o ensino técnico, o referido 

curso favorece a obtenção de uma clientela melhor qualificada, uma vez que o Curso Técnico 

em Instrumento Musical desenvolverá habilidades referentes à área. 

Observamos um contexto de mudanças, nas quais o setor de serviços, entretenimento e 

turismo crescem a passos largos. Seguindo ao encontro dessas mudanças o MEC ao organizar 

o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, define o eixo tecnológico da produção cultural e 

design, no qual se encontra inserido o técnico em instrumento musical.   

Somam-se a essas circunstâncias a lei de incentivo à cultura em nível estadual, tal 

como a Lei Augusto dos Anjos nº. 7.516 de 24 de dezembro de 2003 que ampliou espaços 

profissionais na área da música. 

Desta forma, o IFPB Campus Monteiro vai em busca de um Projeto Pedagógico que 

cristalize uma competência didático-pedagógica para formação de um profissional sólido em 

saber, em conhecimento e detentor dos aspectos qualitativos amplamente retro-expostos, 

quais sejam, ofertar ao mercado de trabalho um profissional com domínio técnico na área, 

criativo, ágil na resolução de problemas, espírito empreendedor, com postura crítica, ético e 

compromissado com a nova ordem da sustentabilidade que o meio social exige. 

Ressalte-se que o profissional, deste eixo tecnológico, que o IFPB - Campus Monteiro 

pretende inserir no mercado de trabalho seja capaz de ser absorvido não somente pelo 

mercado local, mas de outros da Região Nordeste ou do País. 

O IFPB, ao integrar a Educação Profissional ao Ensino Médio, inova pedagogicamente 

sua concepção de Ensino Médio, em resposta aos diferentes sujeitos sociais para os quais se 

destina, por meio de um currículo integrador de conteúdo do mundo do trabalho e da prática 

social dos estudantes, levando em conta o diálogo entre os saberes de diferentes áreas do 

conhecimento. 

Atento às novas tendências do mercado tecnológico, após a vinda a lume da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996), o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba se inseriu no contexto 

mercadológico e passou a oferecer diversos Cursos Técnicos, qualificando recursos humanos 

e fornecendo suporte tecnológico a instituições públicas e privadas nos Estados da Paraíba, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte. 
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Nesta perspectiva, o IFPB propõe-se a oferecer o Curso Técnico de Nível Médio em 

Instrumento Musical, na forma Integrada, presencial, por entender que estará contribuindo 

para a elevação da qualidade dos serviços prestados à sociedade, formando o Técnico em 

Instrumento Musical, através de um processo de apropriação e de produção de conhecimentos 

científicos e tecnológicos, capaz de contribuir com a formação humana integral e com o 

desenvolvimento socioeconômico da região articulado aos processos de democratização e 

justiça social. 

Nesse cenário, entende-se que o Curso Técnico em Instrumento Musical se caracteriza 

como promissor no que diz respeito à expectativa de emprego e valorização do profissional. 

Além disso, possibilitará a fixação dos alunos na própria região, contribuindo para o 

desenvolvimento do Cariri Paraibano e de municípios polarizados por Monteiro. 

Ademais, o panorama educacional brasileiro e as metas indicadas no PL n
o
 

8.035/2010, que estabelece o Plano Nacional de Educação — PNE, 2011-2020, assume o 

desafio de promover a qualidade social da oferta educacional, o que implica ir além da 

ampliação de vagas, bem como estabelecer compromisso com o acesso, permanência e êxito 

no percurso formativo e na inserção socioprofissional. 

A viabilidade do Curso Técnico em Instrumento Musical encontra-se consolidada, 

uma vez que o Campus Monteiro possui corpo docente especializado para a área, laboratórios 

específicos e oferta o curso a mais de cinco anos. 

Outra condição imperativa para a oferta do presente curso foi a articulação deste com 

as peculiaridades da região, uma vez que Monteiro é famosa por abrigar artistas populares 

consagrados, como Zabé da Loca e Flávio José. Soma-se a isso as demandas sociais. Pois, 

como foi verificado em pesquisas de opinião realizadas pelo Instituto com a comunidade, o 

curso em questão é considerado atraente, o que mostra o anseio da comunidade local em 

relação a respectiva formação. 

Assim, a presença do Curso de Técnico em Instrumento Musical contribui com os 

arranjos produtivos locais uma vez que estes poderão manter uma integração com a instituição 

de ensino visando inovações e um aprendizado interativo, além de enriquecer a região com a 

presença de profissionais especializados que poderão integrar esses arranjos. 

 

3.3 CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

O Curso Técnico em Instrumento Musical se insere, de acordo com o CNCT (2016), 
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atualizado pela Resolução CNE/CEB nº 1/2014, no eixo tecnológico de Produção, Cultural e 

Design, na forma integrada, está balizado pela LDB (Lei nº 9.394/96) alterada pela Lei nº 

11.741/2008 e demais legislações educacionais específicas e ações previstas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e regulamentos internos do IFPB. 

A concepção de uma formação técnica que articule as dimensões do trabalho, ciência, 

cultura e tecnologia sintetiza todo o processo formativo por meio de estratégias pedagógicas 

apropriadas e recursos tecnológicos fundados em uma sólida base cultural, científica e 

tecnológica, de maneira integrada na organização curricular do curso. 

O trabalho é conceituado, na sua perspectiva ontológica de transformação da 

natureza, como realização inerente ao ser humano e como mediação no processo de produção 

da sua existência. Essa dimensão do trabalho é, assim, o ponto de partida para a produção de 

conhecimentos e de cultura pelos grupos sociais. 

A ciência é um conjunto de conhecimentos sistematizados, produzidos socialmente ao 

longo da história, na busca da compreensão e transformação da natureza e da sociedade. Se 

expressa na forma de conceitos representativos das relações de forças determinadas e 

apreendidas da realidade. Os conhecimentos das disciplinas científicas produzidos e 

legitimados socialmente ao longo da história são resultados de um processo empreendido pela 

humanidade na busca da compreensão e transformação dos fenômenos naturais e sociais. 

Nesse sentido, a ciência conforma conceitos e métodos cuja objetividade permite a 

transmissão para diferentes gerações, ao mesmo tempo em que podem ser questionados e 

superados historicamente, no movimento permanente de construção de novos conhecimentos. 

Entende-se cultura como o resultado do esforço coletivo tendo em vista conservar a 

vida humana e consolidar uma organização produtiva da sociedade, do qual resulta a 

produção de expressões materiais, símbolos, representações e significados que correspondem 

a valores éticos e estéticos que orientam as normas de conduta de uma sociedade. 

A tecnologia pode ser entendida como transformação da ciência em força produtiva 

ou mediação do conhecimento científico e a produção, marcada desde sua origem pelas 

relações sociais que a levaram a ser produzida. O desenvolvimento da tecnologia visa à 

satisfação de necessidades que a humanidade se coloca, o que nos leva a perceber que a 

tecnologia é uma extensão das capacidades humanas. A partir do nascimento da ciência 

moderna, pode-se definir a tecnologia, então, como mediação entre conhecimento científico 

(apreensão e desvelamento do real) e produção (intervenção no real). 
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Compreender o trabalho como princípio educativo é a base para a organização e 

desenvolvimento curricular em seus objetivos, conteúdos e métodos assim, equivale dizer que 

o ser humano é produtor de sua realidade e, por isto, dela se apropria e pode transformá-la e, 

ainda, que é sujeito de sua história e de sua realidade. Em síntese, o trabalho é a primeira 

mediação entre o homem e a realidade material e social. 

Considerar a pesquisa como princípio pedagógico instigará o educando no sentido da 

curiosidade em direção ao mundo que o cerca, gerando inquietude, na perspectiva de que 

possa ser protagonista na busca de informações e de saberes. 

O currículo do Curso Técnico em Instrumento Musical está fundamentado nos 

pressupostos de uma educação de qualidade, com o propósito de formar um 

profissional/cidadão que, inserido no contexto de uma sociedade em constante transformação, 

atenda às necessidades do mundo do trabalho com ética, responsabilidade e compromisso 

social. 

O currículo, na forma integrada, preconiza a articulação entre educação geral e 

formação profissional, com planejamento e desenvolvimento de Plano Pedagógico construído 

coletivamente,que remete a elaboração de uma matriz curricular integrada, consolidando uma 

perspectiva educacional que assegure o diálogo permanente entre saber geral e profissional e 

que o discente tenha acesso ao conhecimento das inter-relações existentes entre o trabalho, 

cultura, a ciência e a tecnologia, que são os eixos norteadores para o alcance de uma formação 

humana integral. 

Dentre os princípios norteadores da Educação Profissional Técnica de Nível Médio - 

EPTNM, conforme Parecer CNE/CEB nº 11/2012 e Resolução CNE/CEB Nº 6 de 20 de 

Setembro de 2012,destacamos: 

 relação e articulação entre a formação geral desenvolvida no ensino médio na 

preparação para o exercício das profissões técnicas, visando à formação integral do 

estudante; 

 integração entre educação e trabalho, ciência, tecnologia e cultura como base 

daproposta e do desenvolvimento curricular; 

 integração de conhecimentos gerais e profissionais, na perspectiva da articulação entre 

saberes específicos, tendo trabalho e pesquisa, respectivamente, como princípios 

educativo e pedagógico; 
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 reconhecimento das diversidades dos sujeitos, inclusive de suas realidades 

étnicoculturais, como a dos negros, quilombolas, povos indígenas e populações do 

campo; 

 atualização permanente dos cursos e currículos, estruturados com base em ampla e 

confiável base de dados. 

 

3.4 OBJETIVOS DO CURSO 

 

3.4.1 Objetivo Geral 

 

O Curso Técnico Integrado em Instrumento Musical, presencial, tem como objetivo 

formar profissionais técnicos de nível médio qualificados para atuar no campo musical com 

competência, criatividade, inovação e capacidade para participar das diversas dimensões do 

fazer artístico e cultural. 

 

3.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Oportunizar o desenvolvimento artístico, principalmente no campo musical. 

 Despertar o interesse da construção do conhecimento contextualizado, através de 

pesquisas e experiências. 

 Proporcionar uma visão global das diversas manifestações musicais do Brasil e do 

mundo na contemporaneidade. 

 Incentivar a produção e divulgação da música regional e especificamente a paraibana. 

 Valorizar e estimular o talento natural do educando; 

 Desenvolver a percepção e sensibilidade musical. 

 Desenvolver a educação profissional integrada ao trabalho, à ciência, à cultura e à 

tecnologia; 

 Enfatizar, paralelamente à formação profissional específica, o desenvolvimento de 

todos os saberes e valores necessários ao profissional-cidadão, tais como o domínio da 

linguagem, o raciocínio lógico, relações interpessoais, responsabilidade, solidariedade 

e ética, entre outros; 

 Estabelecer relações entre o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia e suas 

implicações para a educação profissional e tecnológica, além de comprometer-se com 

a formação humana, buscando responder às necessidades do mundo do trabalho; 
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 Possibilitar reflexões acerca dos fundamentos científico-tecnológicos da formação 

técnica, relacionando teoria e prática nas diversas áreas do saber. 

 

3.5 PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

 

Profissional com sólida formação humanística e tecnológica, capaz de analisar 

criticamente os fundamentos da formação social e de se reconhecer como agente de 

transformação do processo histórico, considerando o mundo do trabalho, a contextualização 

sócio-político-econômica e o desenvolvimento sustentável, agregando princípios éticos e 

valores artístico-culturais, para o pleno exercício da cidadania, com competência para: 

 Desenvolver atividades de performance instrumental (concertos, recitais, shows, 

eventos, programas de rádio e televisão, gravações). 

 Elaborar arranjos instrumentais; 

 Realizar harmonização de hinos e canções. 

Na perspectiva de uma educação integral articulada que contemple a dimensão 

omnilateral do educando há de se considerar as competências específicas para a formação 

geral expressas na Matriz de Referência para o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, a 

saber: 

I. Dominar linguagens: dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das 

linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa. 

II. Compreender fenômenos: construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento 

para a compreensão de fenômenos naturais, de processos geográficos, da produção 

tecnológica e das manifestações artísticas. 

III. Enfrentar situações-problema: selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e 

informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-

problema. 

IV. Construir argumentação: relacionar informações, representadas em diferentes formas, e 

conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir argumentação consistente. 

V. Elaborar propostas: recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração 

de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e 

considerando a diversidade sociocultural. 
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3.6 CAMPO DE ATUAÇÃO 

 

Consoante o CNCT (2012), os egressos do Curso Técnico em Instrumento Musical 

poderão atuar em Bandas, Orquestras, Conjuntos de música popular e folclórica, Grupos de 

câmara, Estúdios de gravação, Rádio, televisão, multimídia e espaços alternativos de interação 

social, lazer e cultura. 

Desta forma, o Técnico em Instrumento Musical, inserido no mundo do trabalho 

poderá: 

 Atuar, solo ou em grupo, em recitais, concertos e espetáculos em geral; 

 Identificar e aplicar, articuladamente, os componentes da linguagem musical; 

 Identificar e comparar características fundamentais de obras musicais, como gênero, 

forma, época e estilo; 

 Compreender o papel histórico, estético e social da música no decorrer dos séculos; 

 Conhecer e compreender o processo criativo, histórico, estético e social da música de 

modo geral; 

 Atuar nos mais diversos aspectos da criação musical demandados pelo mercado de 

trabalho; 

 Produzir, dirigir e participar de apresentações e espetáculos musicais ou artísticos, em 

geral; 

 Elaborar e coordenar projetos e oficinas de música; 

 Utilizar novas tecnologias na interpretação artística e na prática musical; 

Trabalhar em equipe, com postura ética, iniciativa, responsabilidade e espírito 

empreendedor, respeitando a diversidade de idéias. 

4. MARCO LEGAL 

 

O presente Plano Pedagógico fundamenta-se no que dispõe a Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional — LDB), e, das 

alterações ocorridas, destacam-se, aqui, as trazidas pela Lei nº 11.741/2008, de 16 de julho de 

2008, a qual redimensionou, institucionalizou e integrou as ações da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Profissional e 

Tecnológica. Foram alterados os artigos 37, 39, 41 e 42, e acrescido o Capítulo II do Título V 

com a Seção IV-A, denominada “Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio”, e com 
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os artigos 36-A, 36-B, 36-C e 36-D. Esta lei incorporou o essencial do Decreto nº 5.154/2004, 

sobretudo, revalorizando a possibilidade do Ensino Médio integrado com a Educação 

Profissional Técnica, contrariamente ao que o Decreto nº 2.208/97 anteriormente havia 

disposto. 

A alteração da LDB nº. 9.394/96 por meio da Lei nº. 11.741/2008 revigorou a 

necessidade de aproximação entre o ensino médio e a educação profissional técnica de nível 

médio, que assim asseverou: 

Art.36 – A. Sem prejuízo do disposto na Seção IV deste Capítulo, o ensino 

médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o 

exercício de profissões técnicas. 

Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a 

habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios 

estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições 

especializadas em educação profissional. 

Art. 36 – B. A educação profissional técnica de nível médio será 

desenvolvida nas seguintes formas: 

I – articulada com o ensino médio; 

II – subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o 

ensino médio. 

Parágrafo único. A educação técnica de nível médio deverá 

observar: 

I – os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares 

nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação; 

II – as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; 

III – as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu 

projeto pedagógico. 

Art. 36 – C. A educação profissional técnica de nível médio articulada, 

prevista no inciso I do caput do art. 36 – B desta Lei será desenvolvida de 

forma: 

I – integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 

fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 

habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de 

ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno; 

II – concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já 

o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, e 

podendo ocorrer: 

a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades 

educacionais disponíveis; 
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b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as 

oportunidades educacionais disponíveis; 

c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 

intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de 

projeto pedagógico unificado. (g.n.) 

 

Assim, a LDB estabelece efetiva articulação com vistas a assegurar a necessária 

integração entre a formação científica básica e a formação técnica específica, na perspectiva 

de uma formação integral. 

Este é um marco legal referencial interno que consolida os direcionamentos didático-

pedagógicos iniciais e cristaliza as condições básicas para a vivência do Curso. Corresponde a 

um compromisso firmado pelo IFPB, Campus Monteiro, com a sociedade no sentido de 

lançar ao mercado de trabalho um profissional de nível médio, com domínio técnico da sua 

área, criativo, com postura crítica, ético e compromissado com a nova ordem da 

sustentabilidade que o meio social exige. Com isso, este instrumento apresenta a concepção 

de ensino e de aprendizagem do curso em articulação com a especificidade e saberes de sua 

área de conhecimento. Nele está contida a referência de todas as ações e decisões do curso. 

O Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004resgatou diante das várias possibilidades e 

riscos de enfrentamento enquanto percursos metodológicos e princípios a articulação da 

educação profissional de nível médio e o ensino médio, não cabendo, assim, a dicotomia entre 

teoria e prática, entre conhecimentos e suas aplicações. Todos os seus componentes 

curriculares devem receber tratamento integrado, nos termos deste Plano Pedagógico de 

Curso - PPC. 

Segue, ainda, as orientações do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos - CNCT 

(2016), atualizado pela Resolução CNE/CEB nº 1/2014. 

O Parecer CNE/CEB nº 11/2012 de 09 de maio de 2012 e a Resolução CNE/CEB Nº 6 

de 20 de Setembro de 2012 definidores das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio (DCN/EPTNM), em atendimento aos debates da 

sociedade brasileira sobre as novas relações de trabalho e suas consequências nas formas de 

execução da Educação Profissional. Respalda-se, ainda, na Resolução CNE/CEB nº 04/2010, 

com base no Parecer CNE/CEB nº 07/2010, que definiu Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Básica, na Resolução CNE/CEB nº 02/2012, com base no Parecer CNE/CEB 

nº 05/2011, que definiu Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, os quais 
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também estão sendo aqui considerados. As finalidades e objetivos da Lei n
o
 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008, de criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

estão aqui contemplados. 

Estão presentes, também, como marcos orientadores desta proposta, as decisões 

institucionais traduzidas nos objetivos, princípios e concepções descritos no PDI/PPI do IFPB 

e na compreensão da educação como uma prática social. 

Considerando que a educação profissional é complementar, portanto não substitui a 

educação básica e que sua melhoria pressupõe uma educação de sólida qualidade, a qual 

constitui condição indispensável para a efetiva participação consciente do cidadão no mundo 

do trabalho, o Parecer CNE/CEB 11/2012, orientador das DCN’s da EPTNM, enfatiza: 

 

"Devem ser observadas, ainda, as Diretrizes Curriculares Gerais para a 

Educação Básica e, no que couber, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

definidas para o Ensino Médio pela Câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação, bem como as Normas Complementares dos 

respectivos Sistemas de Ensino e as exigências de cada Instituição de ensino, 

nos termos de seu Projeto Pedagógico, conforme determina o art. 36-B da 

atual LDB". 

 

Conforme recomendação, ao considerar o Parecer do CNE/CEB nº 11/2012, pode-se 

enfatizar que não é adequada a concepção de educação profissional como simples instrumento 

para o ajustamento às demandas do mercado de trabalho, mas como importante estratégia para 

que os cidadãos tenham efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas da sociedade. 

Impõe-se a superação do enfoque tradicional da formação profissional baseado apenas na 

preparação para execução de um determinado conjunto de tarefas. A educação profissional 

requer além do domínio operacional de um determinado fazer, a compreensão global do 

processo produtivo, com a apreensão do saber tecnológico, a valorização da cultura e do 

trabalho, e a mobilização dos valores necessários à tomada de decisões. 

 

5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

O currículo é entendido como a seleção dos conhecimentos historicamente 

acumulados, considerados relevantes e pertinentes em um dado contexto histórico, e definidos 

tendo por base o projeto de sociedade e de formação humana que a ele se articula; se expressa 

por meio de uma proposta pela qual se explicitam as intenções da formação, e se concretiza 
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por meio das práticas escolares realizadas com vistas a dar materialidade a essa proposta. 

A matriz curricular do curso busca a interação pedagógica no sentido de compreender 

como o processo produtivo (prática) está intrinsecamente vinculado aos fundamentos 

científico-tecnológicos (teoria), propiciando ao educando uma formação plena, que possibilite 

o aprimoramento da sua leitura do mundo, fornecendo-lhes a ferramenta adequada para 

aperfeiçoar a sua atuação como cidadão de direitos. 

A organização curricular da Educação Profissional e Tecnológica, por eixo 

tecnológico, fundamenta-se na identificação das tecnologias que se encontram na base de uma 

dada formação profissional e dos arranjos lógicos por elas constituídos. (Parecer CNE/CEB nº 

11/2012, pág. 13). 

O Curso Técnico em Instrumento Musical está estruturado em regime anual, no 

período de três anos letivos, sem saídas intermediárias, sendo desenvolvido em aulas de 50 

minutos, em turno integral, totalizando 2.931 horas, acrescida de 200 horas destinadas ao 

estágio supervisionado. 

A Resolução CNE/CEB nº 02/2012 que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio estabelece a organização curricular em áreas de conhecimento, a saber: 

I – Linguagens. 

II – Matemática.  

III – Ciências da Natureza. 

IV – Ciências Humanas. 

Assim, o currículo do Curso Técnico em Instrumento Musical deve contemplar as 

quatro áreas do conhecimento, com tratamento metodológico que evidencie a 

contextualização e a interdisciplinaridade ou outras formas de interação e articulação 

propiciando a interlocução entre os saberes e os diferentes campos do conhecimento. 

Em observância ao CNCT (2016), atualizado pela Resolução CNE/CEB nº 1/2014, a 

organização curricular dos cursos técnicos deve “abordar estudos sobre ética, raciocínio 

lógico, empreendedorismo, normas técnicas e de segurança, redação de documentos técnicos, 

educação ambiental, formando profissionais que trabalhem em equipes com iniciativa, 

criatividade e sociabilidade”. 

Considerando que a atualização do currículo consiste em elemento fundamental para a 

manutenção da oferta do curso ajustado às demandas do mundo do trabalho e da sociedade, os 

componentes curriculares, inclusive as referências bibliográficas, deverão ser periodicamente 

revisados pelos docentes e assessorados pelas equipes pedagógicas, resguardado o perfil 
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profissional de conclusão. 

Desta forma, o currículo do Curso Técnico em Instrumento Musical passará por 

avaliação, pelo menos, a cada 02 (dois) anos, pautando-se na observação do contexto da 

sociedade e respeitando-se o princípio da educação para a cidadania. 

A solicitação para alteração no currículo, decorrente da revisão curricular, será 

protocolada e devidamente instruída com os seguintes documentos: 

1. Portaria da comissão de reformulação do curso; 

2. Ata da reunião, realizada pela coordenação do Curso, com a assinatura dos docentes 

(das áreas de formação geral e técnica) e do pedagogo que compuserem a comissão de 

reformulação; 

3. Justificativa da necessidade de alteração; 

4. Cópia da matriz curricular vigente; 

5. Cópia da matriz curricular sugerida; 

6. Planos das disciplinas que foram alteradas; 

7. Parecer da equipe pedagógica do Campus; 

8. Resolução do Conselho Diretor do Campus, aprovando a reformulação. 

 Após análise conjunta da Diretoria de Articulação Pedagógica (DAPE) e da Diretoria 

de Educação Profissional (DEP), o processo será encaminhado para apreciação do Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE e posteriordeliberação na instancia superior do IFPB, 

contudo a nova matriz só será aplicada após a sua homologação.    

 

6. METODOLOGIA E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PREVISTAS 

 

Partindo do princípio de que a educação não é algo a ser transmitido, mas a ser 

construída, a metodologia de ensino adotada se apoiará em um processo crítico de construção 

do conhecimento, a partir de ações incentivadoras da relação ensino-aprendizagem, baseada 

em pressupostos pedagógicos definidos pelas instituições parceiras do programa. 

Para viabilizar aos educandos o desenvolvimento de competências relacionadas às 

bases técnicas, científicas e instrumentais, serão adotadas, como prática metodológica, formas 
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ativas de ensino-aprendizagem, baseadas em interação pessoal e do grupo, sendo função do 

professor criar condições para a integração dos alunos a fim de que se aperfeiçoe o processo 

de socialização na construção do saber. 

Toda prática educativa demanda a existência de sujeitos, um, que ensinando, 

aprende, outro, que aprendendo, ensina (...); a existência de objetos, 

conteúdos a serem ensinados e aprendidos envolve o uso de métodos, de 

técnicas, de materiais, implica, em função de seu caráter diretivo/objetivo, 

sonhos, utopia, ideais (...). (Freire, 1998, p.77). 

A prática educativa também deve ser entendida como um exercício constante em favor 

da produção e do desenvolvimento da autonomia de educadores e educandos, contribuindo 

para que o aluno seja o artífice de sua formação com a ajuda necessária do professor. 

A natureza da prática pedagógica é a indagação, a busca, a pesquisa, a reflexão, a 

ética, o respeito, a tomada consciente de decisões, o estar aberto às novidades, aos diferentes 

métodos de trabalho. A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação 

teoria-prática porque envolve o movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre 

o fazer. 

A partir da experiência e da reflexão desta prática, do ensino contextualizado, cria-se 

possibilidade para a produção e/ou construção do conhecimento, desenvolvem-se 

instrumentos, esquemas ou posturas mentais que podem facilitar a aquisição de competências. 

Isso significa que na prática educativa deve-se procurar, através dos conteúdos e dos métodos, 

o respeito aos interesses dos discentes e da comunidade onde vivem e constroem suas 

experiências. 

Os programas devem ser planejados valorizando os referidos interesses, o aspecto 

cognitivo e o afetivo. Nessa prática, os conteúdos devem possibilitar aos alunos meios para 

uma aproximação de novos conhecimentos, experiências e vivências. Uma educação que seja 

o fio condutor, o problema, a ideia-chave que possibilite aos alunos estabelecer 

correspondência com outros conhecimentos e com sua própria vida. 

Em relação à prática pedagógica, Pena (1999, p.80) considera que o mais importante é 

que o professor, consciente de seus objetivos e dos fundamentos de sua prática (...) assuma os 

riscos – a dificuldade e a insegurança - de construir o seu objeto. Faz-se necessário aos 

professores reconhecer a pluralidade, a diversidade de abordagens, abrindo possibilidades de 

interação com os diversos contextos culturais.  Assim, o corpo docente será 

constantemente incentivado a utilizar metodologias e instrumentos criativos e estimuladores 

para que a inter-relação entre teoria e prática ocorra de modo eficiente. Isto será orientado 
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através da execução de ações que promovam desafios, problemas e projetos disciplinares e 

interdisciplinares orientados pelos professores. Para tanto, as estratégias de ensino propostas 

apresentam diferentes práticas: 

 Utilização de aulas práticas, na qual os alunos poderão estabelecer relações entre os 

conhecimentos adquiridos e as aulas práticas; 

 Utilização de aulas expositivas, dialogadas para a construção do conhecimento nas 

disciplinas; 

 Pesquisas sobre os aspectos teóricos e práticos no seu futuro campo de atuação; 

 Discussão de temas: partindo-se de leituras orientadas: individuais e em grupos; de 

vídeos, pesquisas; aulas expositivas; 

 Estudos de Caso: através de simulações e casos reais nos espaços de futura atuação do 

técnico em informática; 

 Debates provenientes de pesquisa prévia, de temas propostos para a realização de 

trabalhos individuais e/ou em grupos; 

 Seminários apresentados pelos alunos, professores e também por profissionais de 

diversas áreas de atuação; 

 Abordagem de assuntos relativos às novas tecnologias da área de instrumento musical; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Palestras com profissionais da área, tanto na instituição como também nos espaços de 

futura atuação do técnico em instrumento musical; 

 Visitas técnicas. 

 

 

7. PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

 

A prática profissional proposta rege-se pelos princípios da equidade (oportunidade 

igual a todos), flexibilidade (mais de uma modalidade de prática profissional), aprendizado 

continuado (orientação em todo o período de seu desenvolvimento) e superação da dicotomia 

entre teoria e prática (articulação da teoria com a prática profissional) e acompanhamento ao 

desenvolvimento do estudante. 

De acordo com as orientações curriculares nacionais, a prática profissional é 

compreendida como um componente curricular e se constitui em uma atividade articuladora 
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entre o ensino, a pesquisa e a extensão, balizadora de uma formação integral de sujeitos para 

atuar no mundo em constantes mudanças e desafios. É estabelecida, portanto, como condição 

indispensável para obtenção do Diploma de técnico de nível médio. Dessa maneira, será 

realizada por meio de Estágio Curricular ou através do desenvolvimento de projetos de 

pesquisa e/ou projetos de extensão, podendo ser desenvolvidos no próprio IFPB, na 

comunidade e/ou em locais de trabalho, objetivando a integração entre teoria e prática, com 

base na interdisciplinaridade, e resultando em relatórios sob o acompanhamento e supervisão 

de um orientador. 

A prática profissional tem como finalidade que se configure uma aprendizagem 

significativa, experiência profissional e preparação para os desafios do exercício profissional, 

ou seja, uma metodologia de ensino que atinja os objetivos propostos. Para tanto, deve se 

supervisionada como atividade própria da formação profissional e relatada pelo estudante. 

Compreendida como uma metodologia de ensino que contextualiza e coloca em ação o 

aprendizado, a prática profissional, permeia assim todo decorrer do curso, não se 

configurando em momentos distintos. 

As práticas profissionais integram o currículo do curso, contribuindo para que a 

relação teoria-prática e sua dimensão dialógica estejam presentes em todo o percurso 

formativo. São momentos estratégicos do curso em que o estudante constrói conhecimentos e 

experiências por meio do contato com a realidade cotidiana das decisões. É um momento 

ímpar de conhecer e praticar in loco o que está aprendendo no ambiente escolar. Caracteriza-

se pelo efetivo envolvimento do sujeito com o dia a dia das decisões e tarefas que permeiam a 

atividade profissional. 

O desenvolvimento da prática profissional ocorrerá de forma articuladapossibilitando 

a integração entre os diferentes componentes curriculares. 

Por não estar desvinculada da teoria, a prática profissional constitui e organiza o currículo 

sendo desenvolvida ao longo do curso por meio de atividades tais como: 

I. Estudos de casos; 

II. Conhecimento do mercado e das empresas; 

III. Pesquisas individuais e em equipe; 

IV. Projetos; 

V. Exercícios profissionais efetivos. 
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8. MATRIZ CURRICULAR 

DISCIPLINAS 1ª Série 2ª Série 3ª Série Total 

FORMAÇÃO GERAL a/s h.r. a/s h.r. a/s h.r. h.a. h.r. 

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 3 100 3 100 3 100 360 300 

Educação Física 2 67 2 67 2 67 241 201 

Filosofia (*) 1 33 1 33 2 67 160 133 

Sociologia (*) 1 33 1 33 2 66 160 133 

Física 2 67 2 67 2 67 241 201 

Matemática 3 100 3 100 4 133 400 333 

Química 2 67 2 67 2 67 241 201 

Biologia 2 67 2 67 2 67 241 201 

História (*) 1 33 2 67 2 67 200 167 

Geografia (*) 1 33 2 67 2 67 200 167 

Arte 2 67 -- -- -- -- 80 67 

Subtotal 20 667 20 668 23 769 2525 2104 

PREPARAÇÃO BÁSICA PARA O 

TRABALHO         

Informática Básica 2 67 -- -- -- -- 80 67 

Língua Estrangeira Moderna (Inglês) - -- 2 67 2 67 160 133 

Metodologia do Trabalho Científico -- -- 2 67 -- -- 80 67 

Empreendedorismo (*) - -- -- -- 1 33 40 33 

Subtotal 2 67 4 134 3 100 360 300 

         

FORMAÇÃO PROFISSIONAL         

Instrumento 1 33 1 33 1 33 119 99 

Classe de Instrumento 1 33 1 33 1 33 119 99 

Teoria Musical 1 33 1 33 2 67 160 133 

Percepção Musical 1 33 1 33 2 67 160 133 

História da Música 2 67 2 67 - -- 161 134 

Subtotal 6 199 6 199 6 200 718 598 

Estágio Supervisionado        200 

TOTAL 28 933 30 1001 32 1069 3603 3202 

 

Legenda:  Equivalência h.a. / h.r. 

a/s - Número de aulas por semana 1 aula semanal      40 aulas anuais  33 horas 
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h.a - hora aula 

h.r – hora relógio 

2 aulas semanais   80 aulas anuais  67 horas 

3 aulas semanais  120 aulas anuais 100 horas 

4 aulas semanais  160 aulas anuais 133 horas 

(*) Conforme Termo de Concordância da Pró-Reitoria de ensino do IFPB, na 3ª reunião dos Diretores de Desenvolvimento 

do Ensino realizada no dia 14 de Abril de 2015, essas disciplinas poderão ser executadas de forma semestral, mediante 

necessidade da coordenação do respectivo curso e a anuência da Direção de Desenvolvimento do Ensino. 

 

Disciplina Optativa - Língua Espanhola: 67 horas 

 

Observação: A Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005, dispõe que o ensino de Língua Espanhola, de oferta obrigatória pela 

escola e de matrícula facultativa para o aluno, será implantado nos currículos do ensino médio. Sendo a mesma disciplina 

optativa, não aparece na matriz curricular, no entanto, o registro de sua carga horária deverá constar no histórico do educando 

que optar por cursá-la. 

 

9. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 

 

O ingresso aos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, CampusMonteiro, dar-

se-á por meio de processo seletivo, destinado aos egressos do Ensino Fundamental ou 

transferência escolar destinada aos discentes oriundos de Cursos Técnicos Integrados ao 

Ensino Médio de instituições similares. 

O processo de seleção para ingresso nos cursos técnicos integrados será realizado a 

cada ano letivo, conforme Edital de Seleção, sob a responsabilidade da Coordenação 

Permanente de Concursos Públicos - COMPEC. 

Os (as) candidatos (as) serão classificados(as) observando-se rigorosamente os 

critérios constantes no Edital. 

O ingresso ocorrerá no curso para qual o(a) candidato(a) foi classificado(a), não sendo 

permitida a mudança de curso, exceto no caso de vagas remanescentes previstas no Edital. 

O Edital de Seleção que trata da ocupação das vagas remanescentes deverá especificar 

os critérios para preenchimento destas vagas. 

O IFPB receberá pedidos de transferência de discentes procedentes de escolas 

similares, cuja aceitação ficará condicionada: 

 

I – À existência de vagas; 

II – À correlação de estudos entre as disciplinas cursadas na escola de origem e a matriz 

curricular dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do IFPB; 

III – À complementação de estudos necessários. 
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No caso de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente 

estudante, removido ex officio, a transferência será concedida independentemente de vaga e 

de prazos estabelecidos. 

 

10. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E 

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 

 

Poderá ser concedido, ao discente, aproveitamento de estudos realizados em cursos 

Técnicos Integrados ao Ensino Médio de instituições similares, havendo compatibilidade de, 

no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) entre conteúdos dos programas das disciplinas do 

curso de origem e as do curso pretendido, desde que a carga-horária da disciplina do curso de 

origem não comprometa a somatória da carga-horária total mínima exigida para o ano letivo. 

Não serão aproveitados estudos do Ensino Médio para o Ensino Técnico na forma 

integrada (Parecer CNE/CEB 39/2004). 

O aproveitamento de estudos deverá ser solicitado por meio de processo encaminhado 

ao Departamento de Educação Profissional (DEP), onde houver, ou à Coordenação de Curso 

em até 45 (quarenta e cinco) dias após o início do ano letivo. 

Os conhecimentos adquiridos de maneira não formal, relativos às disciplinas que 

integram o currículo dos cursos técnicos integrados, poderão ser aproveitados mediante 

avaliação teórico-prática. 

Os conhecimentos adquiridos de maneira não-formal serão validados se o discente 

obtiver desempenho igual ou superior a 70% (setenta por cento) da avaliação, cabendo à 

comissão responsável pela avaliação emitir parecer conclusivo sobre a matéria. A comissão 

será nomeada pela Coordenação do Curso, constituída por professores das disciplinas, 

respeitando o prazo estabelecido no Calendário Acadêmico. 

Será permitido o avanço de estudos em Línguas Estrangeiras, Arte e Informática 

Básica, desde que o discente comprove proficiência nesses conhecimentos, mediante 

avaliação e não tenha reprovação nas referidas disciplinas. 

A comprovação da proficiência dar-se-á com a obtenção de desempenho igual ou 

superior a 70% (setenta por cento) da avaliação.



 

 

39 

 

11.  CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

“Conhecer algo equivale a avaliá-lo, atribuir-lhe um valor, um significado, a explicá-

lo, e isto tanto na experiência comum, quanto nos mais sistemáticos processos científicos” 

(BARTOLOMEIS, 1981). 

A avaliação deve ser compreendida como uma prática processual, diagnóstica, contínua e 

cumulativa, indispensável ao processo de ensino e de aprendizagempor permitir as análises no 

que se refere ao desempenho dos sujeitos envolvidos, com vistas a redirecionar e fomentar 

ações pedagógicas, devendo os aspectos qualitativos preponderarem sobre os quantitativos, ou 

seja, inserindo-se critérios de valorização do desempenho formativo, empregando uso de 

metodologias conceituais, condutas e inter-relações humanas e sociais. 

Conforme a LDB, deve ser desenvolvida refletindo a proposta expressa no Projeto 

Pedagógico. Importante observar que a avaliação da aprendizagem deve assumir caráter 

educativo, viabilizando ao estudante a condição de analisar seu percurso e, ao professor e à 

escola, identificar dificuldades e potencialidades individuais e coletivas. 

 

11.1 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

A avaliação da aprendizagem ocorrerá por meio de instrumentos próprios, buscando 

identificar o grau de progresso do discente em processo de aquisição de conhecimento. 

Realizar-se-á por meio da promoção de situações de aprendizagem e da utilização dos 

diversos instrumentos que favoreçam a identificação dos níveis de domínio de 

conhecimento/competências e o desenvolvimento do discente nas dimensões cognitivas, 

psicomotoras, dialógicas, atitudinais e culturais. 

O processo de avaliação de cada disciplina, assim como os instrumentos e procedimentos 

de verificação de aprendizagem, deverão ser planejados e informados, de forma expressa e clara, 

ao discente no início de cada período letivo, considerando possíveis ajustes ao longo do ano, caso 

necessário. 

No processo de avaliação da aprendizagem deverão ser utilizados diversos instrumentos, 

tais como debates, visitas de campo, exercícios, provas, trabalhos teórico-práticos aplicados 

individualmente ou em grupos, projetos, relatórios, seminários, que possibilitem a análise do 

desempenho do discente no processo de ensino-aprendizagem. 

 Os resultados das avaliações deverão ser expressos em notas, numa escala de 0 (zero) 
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a 100 (cem), considerando-se os indicadores de conhecimento teórico e prático e de 

relacionamento interpessoal. 

A avaliação do desempenho escolar definirá a progressão regular por ano. Serão 

considerados critérios de avaliação do desempenho escolar: 

I – Domínio de conhecimentos (utilização de conhecimentos na resolução de problemas; 

transferência de conhecimentos; análise e interpretação de diferentes situações-problema); 

II – Participação (interesse, comprometimento e atenção aos temas discutidos nas aulas; estudos de 

recuperação; formulação e/ou resposta a questionamentos orais; cumprimento das atividades 

individuais e em grupo, internas e externas à sala de aula); 

III – Criatividade (indicador que poderá ser utilizado de acordo com a peculiaridade da atividade 

realizada); 

IV – Autoavaliação (forma de expressão do autoconhecimento do discente acerca do processo de 

estudo, interação com o conhecimento, das atitudes e das facilidades e dificuldades enfrentadas, 

tendo por base os incisos I, II e III); 

V – Outras observações registradas pelo docente; 

VI – Análise do desenvolvimento integral do discente ao longo do ano letivo. 

 As avaliações de aprendizagem deverão ser entregues aos alunos e os resultados 

analisados em sala de aula no prazo até 08(oito) dias úteis após realização da avaliação, no sentido 

de informar ao discente do seu desempenho. 

Os professores deverão realizar, no mínimo, 02 (duas) avaliações de aprendizagem por 

bimestre, independentemente da carga-horária da disciplina. 

As médias bimestrais e anuais serão aritméticas, devendo ser registradas nos Diários de 

Classe juntamente com a frequência escolar e lançadas no Sistema Acadêmico (SUAP Edu/Q-

acadêmico), obrigatoriamente, após o fechamento do bimestre ou do ano letivo, observando o 

Calendário Acadêmico, de acordo com as seguintes fórmulas: 
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Ao término de cada bimestre serão realizadas, obrigatoriamente, reuniões de Conselho de 

Classe, presididas pelo Coordenador do Cursoou pelo chefe do DEP/DDE ou órgão equivalente, 

assessorado por representantes da COPED/COPAE e da CAEST, onde houver, com a 

participação efetiva dos docentes das respectivas turmas, visando à avaliação do processo 

educativo e à identificação de problemas específicos de aprendizagem. 

As informações obtidas nessas reuniões serão utilizadas para o redimensionamento das 

ações a serem implementadas no sentido de garantir a eficácia do ensino e consequente 

aprendizagem do aluno. 

Com a finalidade de aprimorar o processo ensino/aprendizagem, os estudos de 

recuperação de conteúdos serão, obrigatoriamente, realizados ao longo dos bimestres, nos 

Núcleos de Aprendizagem, sob a orientação de professores da disciplina, objetivando suprir 

as deficiências de aprendizagem, conforme Parecer nº. 12/97 - CNE/CEB. 

Ao final de cada bimestre deverão ser realizados estudos e avaliações de recuperação, 

destinadas aos discentes que não atingirem a média bimestral 70 (setenta). 

Após a avaliação de recuperação, prevalecerá o melhor resultado entre as notas, que 

antecederam e precederam os estudos de recuperação, com comunicação imediata ao discente, 

conforme Parecer nº 12/97 - CNE/CEB. 

Sendo os estudos de recuperação um direito legal e legítimo do discente, as 

Coordenações de Cursos, sejam as de Formação Geral ou Formação Técnica, deverão 

elaborar uma planilha estabelecendo horários e professores para o funcionamento sistemático 

dos Núcleos de Aprendizagem, em locais pré-definidos. 

Quando mais de 30% (trinta por cento) da turma não alcançar rendimento satisfatório 

nas avaliações bimestrais, as causas deverão ser diagnosticadas juntamente com os 

professores nas reuniões do Conselho de Classe para a busca de soluções imediatas, visando à 

melhoria do índice de aprendizagem. 

 

11.2 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A avaliação institucional interna é realizada a partir do plano pedagógico do curso que 

deve ser avaliado sistematicamente, de maneira que possam analisar seus avanços e localizar 

aspectos que merecem reorientação. 
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12. APROVAÇÃO E REPROVAÇÃO 

 

Estarão aptos a cursar a série seguinte sem necessidade de realização de avaliações 

finais o discente que obtiver Média Final igual ou superior a 70 (setenta) em todas as 

disciplinas cursadas, e ter, no mínimo, 75% de frequência da carga horária total do ano letivo. 

O discente submetido à Avaliação Final será considerado aprovado se obtiver média 

final igual ou superior a 50 (cinquenta) na(s) disciplina(s) em que a realizou. 

A média final das disciplinas será obtida através da seguinte expressão:  

 

 

Terá direito ao Conselho de Classe Final o discente que, após realizar as Avaliações 

Finais, permanecer com média final inferior a 50 (cinquenta) em até 03 (três) componentes 

curriculares. 

O Conselho de Classe Final será presidido pelo Coordenador do Cursoou pelo chefe do 

DEP/DDE ou órgão equivalente, assessorado por representantes da COPED/COPAE e da 

CAEST, onde houver, com a participação efetiva dos docentes das respectivas turmas. 

O (a) Coordenador (a) do Curso fará o levantamento dos discentes na condição de 

conselho de classe final e informará o resultado ao Sistema Acadêmico. 

Considerar-se-á retido na série o discente que: 

I – Obtiver frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista para 

total do ano letivo; 

II – Obtiver Média Anual inferior a 40 (quarenta) em mais de uma disciplina. 

III – Obtiver Média Final inferior a 50 (cinquenta) em mais de três disciplinas, após se 

submeter às Avaliações Finais. 

IV – Não for aprovado ou não obtiver Progressão Parcial por meio do Conselho de Classe 

Final. 

13. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, RECITAL DE CONCLUSÃO 

DE CURSO (RCC) E TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 
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O estágio curricular é uma atividade intrínseca aos cursos técnicos, que compreende o 

desenvolvimento de atividades teórico-práticas, podendo ser realizado no próprio IFPB ou em 

campos de trabalho de caráter público ou privado. 

Para a realização do Estágio, a Coordenação do Curso em conjunto com a 

Coordenação de Estágio (CE) fará o mapeamento dos campos de estágio, que deverão ser 

conveniados ao IFPB e orientará os estudantes a se matricularem na Coordenação de Estágios 

(CE), oficializando esta atividade a partir do segundo ano letivo. Nessa fase os estudantes 

deverão se apropriar de atividades de planejamento e execução de atividades relacionadas ao 

objeto deste Curso, inseridos em espaços permeados pela música, problematizando o seu 

fazer, seus códigos culturais intrínsecos, os conflitos e disputas desses contextos. 

A Coordenação do Curso deverá desenvolver ações voltadas para a articulação de 

atividades que prevejam as responsabilidades das partes envolvidas, os próprios estudantes, 

docentes e gestores dos possíveis campos de estágio, dentre eles: orquestras sinfônicas, 

orquestras de câmara, bandas de música, estúdios de gravação, TVs, Rádio, grupos musicais, 

empresas do segmento tecnológico musical, da iniciativa privada, dentre outras 

possibilidades. 

Nesse sentido, os estudantes poderão optar entre estagiar em instituições externas ou 

internamente no IFPB, considerando a existência de diferentes projetos em plena atividade, 

tais como a Orquestra Experimental, Banda de Música, Big Band, Grupo de Saxofone, 

Trombone, Trompete, Tuba, clarinete, contrabaixo, percussão, flauta, violão, piano e outras 

produções artísticas, no qual será obrigatória a preparação de um relatório de sistematização. 

O Estágio ocorrerá a partir do segundo ano letivo, seguindo um roteiro didático que 

possa problematizar os aspectos políticos, científicos e culturais dos espaços de exposição e 

produções artísticas que se integrará, significativamente, com os componentes curriculares 

que compõem a Matriz Curricular, e deverá envolver atividades interdisciplinares com os 

demais docentes da área de música. 

O estágio deve ser acompanhado por um professor orientador para cada aluno, em 

função da área de atuação no estágio e das condições de disponibilidade de carga-horária dos 

professores. São mecanismos de acompanhamento e avaliação de estágio: 

a) plano de estágio aprovado pelo professor orientador e pela coordenação de estágio; 

b) reuniões do aluno com o professor orientador; 

c) visitas ao campo de estágio por parte do professor orientador, sempre que 

necessário; 
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d) elaboração e apresentação do relatório de estágio; 

e) avaliação da prática profissional realizada. 

O estágio curricular do Curso Técnico em Instrumento Musical Integrado ao Ensino 

Médio deverá ter carga horária mínima de 200 horas, que será acrescida à carga horária 

estabelecida na organização curricular do referido curso. A apresentação do Relatório de 

Estágio Curricular a uma banca examinadora é requisito obrigatório para a conclusão do 

curso, por alunos que realizarem esse tipo de atividade prática. Antes da apresentação a banca 

examinadora, o Relatório de Estágio Curricular deve ser aprovado pelo orientador(a) do(a) 

aluno(a). 

No caso de impossibilidade da realização do Estágio, por motivos justificáveis através 

de processo analisado pelo Colegiado do Curso ou a Coordenação do Curso, os discentes 

poderão optar por elaborar o Recital de Conclusão de Curso (RCC), sendo esse trabalho, 

prioritariamente, orientado por professor com habilitação instrumental. Nesse caso, além da 

apresentação do recital, também será obrigatória a preparação de um relatório de 

sistematização. 

A apresentação do RCC deve ser a opção obrigatória de trabalho para a conclusão do 

curso por alunos que não realizarem o estágio curricular. Esse trabalho deve ser submetido à 

avaliação inicial do professor (a) orientador (a) constante na documentação do RCC e 

posteriormente a avaliação da banca examinadora. 

O processo de preparação dos estudantes para o RCC ocorre, fundamentalmente, nos 

componentes curriculares Instrumento I, II e III, na perspectiva de despertá-los para um 

processo de reflexão, contextualização e a apropriação do objeto musical e dos elementos 

fundamentais da música. 

Nesse contexto, são procedimentos a serem realizados durante a Apresentação do 

RCC: 

O professor-orientador, como presidente da banca, fará a apresentação do(a) estudante 

responsável pelo recital e, em seguida, fará a apresentação dos outros dois membros da banca 

examinadora; 

No 2º momento, o presidente da banca concederá ao(à) estudante um tempo estimado 

de 30 a 50 minutos para realização do seu recital; 

Em seguida, o presidente da banca irá pedir que todos os presentes se ausentem da 

sala/auditório, ficando apenas com os membros da banca, que decidirão a nota final do(a) 

estudante e preencherão a Ata de Defesa. Obs.: Caso a sala/auditório esteja com grande 
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público, a banca pode optar por sair do local e preencher a Ata de Defesa em outro ambiente; 

No 4º momento, o público será chamado de volta à sala e o presidente da banca lerá a 

ata de defesa, dando publicidade ao resultado final do Recital. 

 Os critérios para a avaliação do recital serão os seguintes: 

1) Postura de Palco: relação com o instrumento, relação/interação com o grupo (se 

houver) e relação com o público (pontuação máxima de 30 pontos); 

2) Interpretação das músicas: variedade de estilos e gêneros, articulações harmônicas, 

rítmicas e melódicas (pontuação máxima de 30 pontos); 

3) Outros parâmetros técnico-musicais: sonoridade, timbre, dinâmica, afinação etc. 

(pontuação máxima de 40 pontos); 

4) O aluno terá que apresentar o recital com duração mínima de 30(trinta) minutos. 

Além da apresentação a banca analisará o documento de Relatório do Recital, 

observando os seguintes critérios: 

1) Pertinência na justificativa da escolha das peças componentes do Recital (pontuação 

máxima de 20 pontos); 

2) Contextualização adequada das peças/músicas escolhidas (pontuação máxima de 20 

pontos); 

3) Clareza, objetividade e adequação na descrição dos processos preparatórios para o 

Recital, realizados entre o(a) orientando(a) e o (a) orientador(a) (pontuação máxima de 20 

pontos); 

4) Exposição clara e lógica das ideias apresentadas no texto (pontuação máxima de 20 

pontos); 

5) Adequação do texto à norma culta da língua portuguesa (pontuação máxima de 10 

pontos); 

6) Formatação dos trabalhos de acordo com as regras contidas no Manual de Relatório 

(pontuação máxima de 10 pontos). 

Finalizada a apresentação, a banca examinadora fará o cálculo da Nota Final do RCC: 

* A nota do Recital (N¹), que poderá variar entre 0 e 100, terá peso 7. 

* A nota do Relatório (N²), que poderá variar entre 0 e 100, terá peso 3. 

* O cálculo da Nota Final (NF) do RCC será obtido por meio da seguinte fórmula: 

 

Por fim, na impossibilidade do(a) discente realizar o RCC, por razões justificáveis 

através de processo ao Colegiado do Curso ou a Coordenação do Curso, a Coordenação do 

Curso deve designar um (a) professor(a) para orientar o Trabalho de Conclusão de Curso 
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(TCC), com a co-orientação do professor(a) da disciplina Metodologia do Trabalho 

Científico. 

O TCC poderá assumir a forma de atividade de pesquisa, extensão ou revisão 

bibliográfica da literatura, mediante a participação do (a) aluno (a) em empreendimentos ou 

projetos educativos e de pesquisa, institucionais ou comunitários, dentro da sua área 

profissional. 

Vale destacar que a apresentação do TCC é requisito indispensável para a conclusão 

do curso, para os casos de alunos impossibilitados de realizar o Estágio ou o Recital. 

Após a conclusão do TCC, o (a) aluno(a) terá um prazo de até 30 (trinta) dias para a 

apresentação das atividades desenvolvidas ao(à) professor(a) orientador(a). Em seguida, o(a) 

orientador(a) providenciará o agendamento da banca examinadora que avaliará o TCC. 

Independente da modalidade de documento produzido (Relatório de Estágio, RCC ou 

TCC), todos devem ser padronizados de acordo com as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), estabelecidas para a redação de trabalhos técnicos e científicos, e 

farão parte do acervo bibliográfico da Instituição. 

Esses trabalhos poderão permear temas de todas as séries do curso, obedecendo às 

normas instituídas pelo IFPB, e deverão contemplar o princípio da unidade entre teoria e 

prática, a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso, tendo em vista a 

intervenção no mundo do trabalho, na realidade social, de forma a contribuir para o 

desenvolvimento local a partir da produção de conhecimentos, do desenvolvimento de 

tecnologias e da construção de soluções para problemas. 

O espírito crítico, a problematização da realidade e a criatividade poderão contribuir 

com os estudantes na concepção de projetos de pesquisa, de extensão ou projetos didáticos 

integradores que visem ao Curso Técnico de Nível Médio em Instrumento Musical, na forma 

integrada, presencial IFPB, desenvolvimento científico e tecnológico da região ou contribuam 

para ampliar os conhecimentos da comunidade acadêmica. 

 

14. CERTIFICADOS E DIPLOMAS 

 

O discente que concluir as disciplinas do curso, bem como for aprovado na banca 

examinadora das atividades de estágio, RCC ou TCC, dentro do prazo de até 05 (cinco) anos, 

obterá o Diploma de Técnico de Nível Médio na habilitação profissional cursada. 

 Para tanto, deverá o discente, junto ao setor de protocolo do campus, preencher 
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formulário de requerimento de diplomação, dirigido a Coordenação do Curso, anexando 

fotocópias dos seguintes documentos: 

a) Certificado de Conclusão do ensino fundamental, emitido pela parceira demandante; 

b) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento; 

c) Documento de Identidade; 

d) CPF; 

e) Titulo de eleitor e certidão de quitação com a Justiça Eleitoral; 

f) Carteira de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação (para o gênero 

masculino, a partir de dezoito anos). 

 Todas as cópias de documentos deverão ser autenticadas em cartório ou apresentadas 

juntamente com os originais na Coordenação de Controle Acadêmico (CCA) para 

comprovação da devida autenticidade. 

 O histórico escolar indicará os conhecimentos definidos no perfil de conclusão do 

curso, estabelecido neste plano pedagógico de curso, em conformidade com o CNCT (2016), 

atualizado pela Resolução CNE/CEB nº 1/2014.
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15. PLANOS DE DISCIPLINAS 

 

DA FORMAÇÃO GERAL: 

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA I 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 1ª 

CARGA HORÁRIA: 100 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

Estudos de Fonética e Fonologia e o reconhecimento de fenômenos na oralidade. Estudos dos 

aspectos gramaticais, semânticos, pragmáticos e interacionais no texto. Reflexão e prática de leitura 

e produção textual, incluindo concepções de gêneros e tipos textuais / domínios discursivos: resumo, 

resenha, seminário e fichamento. Gêneros narrativos. Introdução aos estudos da Literatura, incluindo 

conceito, gêneros literários e historiografia literária (escolas literárias), articulando texto e contexto 

sociopolítico-cultural e tipos de discurso. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Valorizar e ampliar o conhecimento e as experiências linguísticas do aluno para que ele se torne 

capaz de compreender diferentes textos que circulam socialmente e desenvolva as habilidades de 

interação oral e escrita, assumindo a palavra como cidadão e produzindo textos eficazes nas mais 

variadas situações. 

ESPECÍFICOS 
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QUANTO À LEITURA: 

 Desenvolver a competência de leitura do aluno, seja de textos verbais ou não-verbais, buscando 

torná-lo um leitor eficiente de textos de caráter prático que circulam no meio social e com os 

quais ele tem ou possa vir a ter contato. 

 Despertar o interesse e/ou o desejo de leitura em relação aos mais diferentes tipos de textos; 

 Tornar o aluno apto a identificar aspectos discursivos do texto, determinando seus objetivos e 

intencionalidades; 

 Refletir acerca de aspectos do texto, tais como gênero, estrutura e conteúdo, bem como seus 

aspectos gramaticais; 

 Proporcionar uma leitura proveitosa de textos literários, extraindo deles tanto conteúdos para 

reflexão, como o prazer estético que lhes é próprio. 

 

QUANTO À LINGUA MATERNA: 

 

 Propor situações linguísticas por meio das quais seja conduzida a construção do conceito 

gramatical em estudo; 

 Possibilitar a ampliação gradativa do domínio de uso da norma culta, variedade indispensável 

para a participação na vida social letrada; 

 Conscientizar o aluno da importância de desenvolver certa competência de classificação 

gramatical, não como um fim em si, mas como algo útil para a reflexão a respeito da norma 

culta; 

 Contribuir para o desenvolvimento de uma visão não preconceituosa em relação às  

variedades linguísticas divergentes do padrão culto. 

 

QUANTO À ESCRITA: 

 

 Habilitar a aluno a produzir textos escritos, com estrutura e organização adequadas ao gênero 

em estudo; 

 Apurar o senso crítico do aluno, em relação ao processo de produção, de forma que ele se 
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predisponha a reformular seus textos, objetivando torná-los satisfatórios e eficazes; 

 Conscientizar o aluno de que a habilidade de escrever textos eficazes tem importância 

inquestionável para a plena inserção na vida social e profissional. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

 Gêneros literários; 

 Texto literário e texto não literário; 

 Figuras de linguagem; 

 Poema (estudo); 

 Linguagem, comunicação e interação: língua, código, variedades linguísticas; 

 Introdução à semântica: sinonímia, antonímia, campo semântico; hiponímia e hiperonímia, 

polissemia, ambiguidade; 

 Fábula e apólogo (estudo e produção) 

 Texto teatral (estudo) 

 Ortografia e acentuação. 

Unidade II 

 Texto e discurso – intertexto e interdiscurso: textualidade, coerência e coesão; 

 Hipertexto e gêneros digitais: o blog; 

 Relato pessoal; 

 Classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, verbo; 

 Ortografia e acentuação. 

 

Unidade III 

 Quinhentismo; 

 Barroco; 

 Gêneros instrucionais; 

 Texto publicitário; 

 Classes de palavras: pronome, numeral, advérbio; 

 Acentuação e ortografia. 
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Unidade IV 

 Arcadismo; 

 Resumo e fichamento; 

 Seminário; 

 Estrutura e formação de palavras; 

 Classes de palavras: 

 Conjunção , preposição, interjeição; 

 Ortografia e acentuação. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas e/ou dialogadas; 

 Debates, Leitura individual e compartilhada de textos verbais e não-verbais; 

 Audição e análise de letras músicas; 

 Exibição e análise de filmes; 

 Produção e reescritura de textos; 

 Oficinas literárias; 

 Realização  de seminários, mesas-redondas, etc.; 

 Pesquisas. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Observação do desempenho do aluno em relação à criatividade e organização em produções orais e 

escritas em situações propostas. A avaliação dar-se-á de forma contínua, bem como através de 

provas escritas, trabalhos de pesquisa etc.                                                                                                                                               

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, pincel, projetor multimídia, material didático. 

BIBLIOGRAFIA 
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BÁSICA 

BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. 2ª ed. Ampliada e atualizada pelo 

Novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. 

CEREJA, William R.; MAGALHÃES, Thereza C. Português: Linguagens. 5ª ed. São Paulo: Atual, 

2010. 

FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17ª ed. São Paulo: Ática, 2007. 

COMPLEMENTAR 

BOSI, Alfredo. História concisa da Literatura Brasileira. 4ª ed. São Paulo: Cultrix, 1997. 

CORDEIRO, Lécio. Contextualizando a gramática. Recife: Editora Construir, 2009. 

CUNHA, Celso. Nova gramática do português contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2001. 

PLATÃO, F.S; FIORIN, J. L. Lições de texto: leitura e redação. 4. ed., 3ª reimpressão. São 

Paulo. Ática; 2001. 

SOARES, Willy Paredes (org.). Novo acordo ortográfico. João Pessoa: MVC Editora, 2010. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA II 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 2ª 

CARGA HORÁRIA: 100 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

Aspectos morfológicos e semânticos em estruturas textuais; Leitura e produção textual. Estilos de 

época na literatura brasileira: Romantismo; Realismo; Naturalismo; Parnasianismo e Simbolismo. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Valorizar e ampliar o conhecimento e as experiências linguísticas do aluno para que ele se torne 

capaz de compreender diferentes textos que circulam socialmente e desenvolva as habilidades de 

interação oral e escrita, assumindo a palavra como cidadão e produzindo textos eficazes nas mais 

variadas situações. 

ESPECÍFICOS 

QUANTO À LEITURA: 

 Desenvolver a competência de leitura do aluno, seja de textos verbais ou não-verbais, 

buscando torná-lo um leitor eficiente de textos de caráter prático que circulam no meio 

social e com os quais ele tem ou possa vir a ter contato. 

 Despertar o interesse e/ou o desejo de leitura em relação aos mais diferentes tipos de 

textos; 
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 Tornar o aluno apto a identificar aspectos discursivos do texto, determinando seus 

objetivos e intencionalidades; 

 Refletir acerca de aspectos do texto, tais como gênero, estrutura e conteúdo, bem como 

seus aspectos gramaticais; 

 Proporcionar uma leitura proveitosa de textos literários, extraindo deles tanto conteúdos 

para reflexão, como o prazer estético que lhes é próprio. 

QUANTO À LINGUA MATERNA: 

 Propor situações linguísticas por meio das quais seja conduzida a construção do conceito 

gramatical em estudo; 

 Possibilitar a ampliação gradativa do domínio de uso da norma culta, variedade 

indispensável para a participação na vida social letrada; 

 Conscientizar o aluno da importância de desenvolver certa competência de classificação 

gramatical, não como um fim em si, mas como algo útil para a reflexão a respeito da 

norma culta; 

 Contribuir para o desenvolvimento de uma visão não preconceituosa em relação às 

variedades linguísticas divergentes do padrão culto. 

QUANTO À ESCRITA: 

 Habilitar a aluno a produzir textos escritos, com estrutura e organização adequadas ao 

gênero em estudo; 

 Apurar o senso crítico do aluno, em relação ao processo de produção, de forma que ele se 

predisponha a reformular seus textos, objetivando torná-los satisfatórios e eficazes; 

 Conscientizar o aluno de que a habilidade de escrever textos eficazes tem importância 

inquestionável para a plena inserção na vida social e profissional. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

 Romantismo: poesia; 
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 Entrevista; 

 Frase, oração, período; 

 Sujeito e predicado; 

 Ortografia. 

Unidade II 

 Romantismo: prosa; 

 Notícia; 

 Reportagem; 

 Termos ligados ao verbo: objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, predicativo; 

 Ortografia. 

Unidade III 

 Realismo/ Naturalismo/ Parnasianismo; 

 Conto; 

 Romance (estudo); 

 Termos ligados a nomes: adjunto adnominal, complemento nominal, aposto, vocativo; 

 Ortografia. 

Unidade IV 

 Simbolismo; 

 Critica; 

 Artigo de opinião; 

 Coordenação X Subordinação; 

 Orações coordenadas; 

 Ortografia. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas e/ou dialogadas; 

 Debates, Leitura individual e compartilhada de textos verbais e não – verbais; 

 Audição e análise de letras músicas; 
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 Exibição e análise de filmes; 

 Produção e reescrita de textos; 

 Oficinas literárias; 

 Realização de seminários, mesas-redondas, etc.; 

 Pesquisas. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Observação do desempenho do aluno em relação à criatividade e organização em produções orais e 

escritas em situações propostas. A avaliação dar-se-á de forma contínua, bem como através de 

provas escritas, trabalhos de pesquisa etc. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, pincel, projetor multimídia, material didático. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

ABAURRE, Maria Luísa M.; ABAURRE, Maria Bernadete M.; PONTARA, Marcela. Português: 

contexto, interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, 2008. vol. 1. 

BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. 2.ed. Ampliada e atualizada pelo 

Novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. 

CEREJA, William R.; MAGALHÃES, Thereza C. Português: Linguagens. 7ª ed. São Paulo: Atual, 

2010. 

COMPLEMENTAR 

DIONÍSIO, A. P.; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. (Org.) Gêneros textuais e ensino. Rio de 

Janeiro: Editora Lucerna, 2002. 

GERALDI, J. W. Et al. (orgs). O texto na sala de aula. 3ª ed. São Paulo: Ática, 1999. 

MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

PLATÃO, FS, FIORIN, JL. Lições de texto: leitura e redação. 4. ed., 3ª reimpressão. São Paulo: 
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Ática; 2001. 

SOARES, Willy Paredes (org.). Novo acordo ortográfico. João Pessoa: MVC Editora, 2010. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA III 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 3ª 

CARGA HORÁRIA: 100 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

Aspectos sintáticos e semânticos em estruturas textuais. Leitura e Produção textual. Gêneros textuais. 

Estilos de época na Literatura Brasileira: Pré-Modernismo, Modernismo. Literatura Contemporânea. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Valorizar e ampliar o conhecimento e as experiências linguísticas do aluno para que ele se torne capaz 

de compreender diferentes textos que circulam socialmente e desenvolva as habilidades de interação 

oral e escrita, assumindo a palavra como cidadão e produzindo textos eficazes nas mais variadas 

situações. 

 ESPECÍFICOS 

QUANTO À LEITURA: 

 Desenvolver a competência de leitura do aluno, seja de textos verbais ou não - verbais, 

buscando torná-lo um leitor eficiente de textos de caráter prático que circulam no meio 

social e com os quais ele tem ou possa vir a ter contato. 

 Despertar o interesse e/ou o desejo de leitura em relação aos mais diferentes tipos de textos; 

 Tornar o aluno apto a identificar aspectos discursivos do texto, determinando seus objetivos 

e intencionalidades; 
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 Refletir acerca de aspectos do texto, tais como gênero, estrutura e conteúdo, bem como seus 

aspectos gramaticais; 

 Proporcionar uma leitura proveitosa de textos literários, extraindo deles tanto conteúdos 

para reflexão, como o prazer estético que lhes é próprio. 

QUANTO À LINGUA MATERNA: 

 Propor situações linguísticas por meio das quais seja conduzida a construção do conceito 

gramatical em estudo; 

 Possibilitar a ampliação gradativa do domínio de uso da norma culta, variedade 

indispensável para a participação na vida social letrada; 

 Conscientizar o aluno da importância de desenvolver certa competência de classificação 

gramatical, não como um fim em si, mas como algo útil para a reflexão a respeito da norma 

culta; 

 Contribuir para o desenvolvimento de uma visão não preconceituosa em relação às  

variedades linguísticas divergentes do padrão culto. 

 

QUANTO À ESCRITA: 

 Habilitar a aluno a produzir textos escritos, com estrutura e organização adequadas ao 

gênero em estudo; 

 Apurar o senso crítico do aluno, em relação ao processo de produção, de forma que ele se 

predisponha a reformular seus textos, objetivando torná-los satisfatórios e eficazes; 

 Conscientizar o aluno de que a habilidade de escrever textos eficazes tem importância 

inquestionável para a plena inserção na vida social e profissional. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

• Pré-Modernismo; 

• Vanguardas; 

• Texto dissertativo-argumentativo – operadores argumentativos, tipos de argumentos, estrutura; 

• Debate regrado: estratégias de contra-argumentação; 
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• Orações subordinadas substantivas e adjetivas. 

 

Unidade II 

• Primeira fase modernista; 

• Segunda fase modernista: poesia; 

• Cartas argumentativas: de reclamação e de solicitação; 

• Abaixo-assinado; 

• Orações subordinadas adverbiais; 

• Pontuação. 

Unidade III 

• Segunda fase modernista: prosa; 

• Geração de 45; 

• Cartas do leitor, ao leitor/editorial; 

• Concordância nominal e verbal. 

Unidade IV 

• Tendências de literatura contemporânea; 

• Literatura africana de língua portuguesa; 

• Crônica; 

• Regência nominal e verbal; 

• Colocação pronominal. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas e/ou dialogadas; 

 Debates, Leitura individual e compartilhada de textos verbais e não – verbais; 

 Audição e análise de letras músicas; 
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 Exibição e análise de filmes; 

 Produção e reescritura de textos; 

 Oficinas literárias; 

 Realização de seminários, mesas-redondas, etc.; 

 Pesquisas. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Observação do desempenho do aluno em relação à criatividade e organização em produções orais e 

escritas em situações propostas. A avaliação dar-se-á de forma contínua, bem como através de provas 

escritas, trabalhos de pesquisa etc. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, pincel, projetor multimídia, material didático. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. 2. ed. Ampliada e atualizada pelo 

Novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. 

CEREJA, William R.; MAGALHÃES, Thereza C. Português: Linguagens. 7. ed. São Paulo: Atual, 

2010. 

MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

COMPLEMENTAR 

DIONÍSIO, A. P.; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. (Org.) Gêneros textuais e ensino. Rio de 

Janeiro: Editora Lucerna, 2002. 

GERALDI, J. W. Et al. (orgs). O texto na sala de aula. 3ª ed. São Paulo: Ática, 1999. 

MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

PLATÃO, FS, FIORIN, JL. Lições de texto: leitura e redação. 4ª ed. 3ª reimpressão. São Paulo: 

Ática; 2001. 

SOARES, Willy Paredes (org.). Novo acordo ortográfico. João Pessoa: MVC Editora, 2010. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA I 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 1ª 

CARGA HORÁRIA: 133 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

Conjuntos; Funções; Função Afim; Função Quadrática; Função Modular; Função 

Exponencial; Logaritmo; Função Logarítmica; Progressões; Geometria Métrica Plana; 

Trigonometria nos Triângulos. 

OBJETIVOS 

Ao final desta disciplina o aluno deverá ser capaz de definir e realizar operações com 

conjuntos, entender os conceitos de função e como estes conceitos se relacionam com o seu 

dia a dia, saber definir e operar os vários tipos de funções bem como função afim, função 

quadrática, função modular, função exponencial e função logarítmica, definir e resolver 

problemas com progressões, bem como saber utilizar os principais teoremas da geometria 

plana, além de compreender e aplicar as relações trigonométricas iniciais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

Conjuntos 

A noção de conjuntos 
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Subconjuntos e a relação de inclusão 

Conjuntos vazio, unitário e universo 

Igualdade entre conjuntos 

Conjuntos numéricos 

Intervalos 

Operações com conjuntos 

Número de elementos da união entre conjuntos 

Funções 

Noção intuitiva de função 

A noção de função por meio de conjuntos 

Domínio, contradomínio e imagem de uma função 

Estudo do domínio de uma função real 

Gráfico de uma função 

Função crescente e função decrescente 

Função par e função ímpar 

Função injetora, sobrejetora e bijetora 

Função composta 

Função inversa 

 

Unidade II 

Função afim 

Definição de função afim 
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Casos particulares importantes da função afim 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏 

Valor de uma função afim 

Gráfico da função afim 

Função afim crescente e decrescente 

Estudo do sinal da função afim 

Zero da função afim 

Inequações do 1º grau 

Função quadrática 

Definição de função quadrática 

Valor da função quadrática em um ponto 

Zeros da função quadrática 

Gráfico da função quadrática 

A parábola e suas interseções com os eixos 

Vértice da parábola, imagem e valor máximo ou mínimo da função quadrática 

Estudo do sinal da função quadrática 

Inequações do 2º grau 

 

Unidade III 

Função modular 

Módulo de um número real 

Distância entre dois pontos na reta real 

Função modular 

Equações modulares 
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Inequações modulares 

Função exponencial 

Revisão de potenciação 

Simplificação de expressões 

Função exponencial 

Equações exponenciais 

Inequações exponenciais 

O número irracional 𝑒 e a função exponencial 𝑒𝑥 

Logaritmo e função logarítmica 

a. Logaritmo 

b. Função logarítmica 

c. Equações logarítmicas 

d. Inequações logarítmicas 

 

Unidade IV 

Progressões 

Sequências 

Progressão aritmética (PA) 

Progressão geométrica (PG) 

Problemas envolvendo PA e PG 

Geometria métrica plana 

Teorema de Tales 

Semelhança de triângulos 

Relações métricas no triângulo retângulo 

Trigonometria nos triângulos 
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Razões trigonométricas de um ângulo agudo 

Razões trigonométricas no triângulo retângulo 

Problemas envolvendo seno, cosseno e tangente de ângulos agudos 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Serão realizadas aulas expositivas, pesquisa, exercícios, trabalhos orais e escritos; Avaliações 

orais e/ou escritas (provas individuais ou em grupo com ou sem consulta); Debates/discussões; 

Seminários/apresentações. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os alunos serão avaliados conforme sejam desenvolvidas as atividades em sala de aula e sua 

participação durante as aulas. Serão levadas em consideração, além das notas obtidas nas 

avaliações, participação, frequência e comportamento 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Serão realizadas aulas expositivas com o auxílio de quadro branco, data show, lousa interativa e 

pincel. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

DANTE, L. R. Matemática: Contexto e Aplicações. Vol. 1. São Paulo: Ática, 2010. 

IEZZI, Gélsonet all. Matemática: Ciência e Aplicações. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2010. 

RIBEIRO, J. Matemática: Ciência, Linguagem e Tecnologia. Vol. 1. São Paulo: Scipione, 2010. 

 

COMPLEMENTAR 

DINIZ, M. I.; SMOLE, K. S. Matemática: Ensino Médio. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2010. 

GIOVNNI, José Ruy e BONJORNO, José Roberto. Matemática. Vol. 1. 2.ed. São Paulo: 

FTD S.A., 2005. 

PAIVA, Manoel. Matemática. Vol. 1. São Paulo: Editora Moderna, 2010. 

SMOLE, Kátia Cristina Stocco; KIYUKAWA, Rokusaburo. Matemática. Vol.1. 2.ed. Editora 
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Saraiva, 1999. 

SOUZA, J. Coleção Novo Olhar: Matemática. Vol. 1. São Paulo: FTD, 2010. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA II 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 2ª 

CARGA HORÁRIA: 133 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

Trigonometria; Funções Trigonométricas; Matrizes; Determinantes; Sistemas Lineares; 

Geometria espacial. 

OBJETIVOS 

Ao final desta disciplina o aluno deverá ser capaz de compreender e saber utilizar os 

principais teoremas da geometria plana, saber usar as principais razões trigonométricas, 

definir e realizar operações em trigonometria, saber definir e realizar operações com 

matrizes, saber definir e realizar operações com determinantes, saber resolver sistemas 

lineares e definir e resolver problemas com progressões. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

1. Trigonometria 

a. Razões trigonométricas no triângulo retângulo 

b. Circunferência: arco, ângulo central e comprimento 

c. Unidades de medidas de arcos e ângulos 

d. Circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico 

e. Seno e cosseno de um arco 
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f. Seno e cosseno de ângulos suplementares 

g. Lei dos senos 

h. Lei dos cossenos 

i. Área de um triângulo qualquer 

j. Tangente de um arco 

k. Equações trigonométricas 

l. Cotangente de um arco 

m. Secante e cossecante de um arco 

n. Relação trigonométrica fundamental 

o. Valor numérico de uma expressão trigonométrica 

p. Propriedade dos arcos complementares 

q. Fórmulas de adição de arcos 

r. Fórmulas de multiplicação de arcos 

s. Identidades trigonométricas 

t. Inequação trigonométrica 

 

Unidade II 

2. Matrizes 

a. Definição 

b. Representação genérica de uma matriz 

c. Matrizes especiais 

d. Igualdade de matrizes 

e. Adição e subtração de matrizes 

f. Multiplicação de um número real por uma matriz 

g. Matriz transposta 

h. Multiplicação de matrizes 

i. Determinante de uma matriz 

j. Matriz inversa de uma matriz dada 

3. Sistemas lineares 

a. Equações lineares 

b. Sistemas de equações lineares 

c. Regra de Cramer 
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d. Escalonamento de sistemas lineares 

e. Discussão de um sistema linear 

 

Unidade III 

4. Geometria espacial 

a. Posições relativas: ponto e reta; ponto e plano 

b. Posições relativas de pontos no espaço 

c. Posições relativas de duas retas no espaço 

d. Determinação de um plano 

e. Posições relativas de dois planos no espaço 

f. Posições relativas de uma reta e um plano 

g. Paralelismo 

h. Perpendicularismo 

i. Projeção ortogonal 

j. Distâncias 

5. Poliedros 

a. A noção de poliedro 

b. A relação de Euler 

c. Poliedros regulares 

d. Prismas 

e. Ideia intuitiva de volume 

f. Princípio de Cavalieri 

g. Volume do prisma 

h. Pirâmides 

6. Corpos redondos 

a. O cilindro 

b. O cone 

c. A esfera 

 

Unidade IV 

7. Progressões 
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a. Sequências 

b. Progressão aritmética (PA) 

c. Progressão geométrica (PG) 

d. Problemas envolvendo PA e PG 

8. Geometria métrica plana 

a. Teorema de Tales 

b. Semelhança de triângulos 

c. Relações métricas no triângulo retângulo 

9. Trigonometria nos triângulos 

a. Razões trigonométricas de um ângulo agudo 

b. Razões trigonométricas no triângulo retângulo 

c. Problemas envolvendo seno, cosseno e tangente de ângulos agudos 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Serão realizadas aulas expositivas, pesquisa, exercícios, trabalhos orais e escritos; 

Avaliações orais e/ou escritas (provas individuais ou em grupo com ou sem consulta); 

Debates/discussões; Seminários/apresentações. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os alunos serão avaliados conforme sejam desenvolvidas as atividades em sala de aula e 

sua participação durante as aulas. Serão levadas em consideração, além das notas obtidas 

nas avaliações, participação, frequência e comportamento. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Serão realizadas aulas expositivas com o auxílio de quadro branco, data show, lousa interativa 

e pincel. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 
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DANTE, L. R. Matemática: Contexto e Aplicações. Vols. 1 e 2. São Paulo: Ática, 2012. 

IEZZI, Gélsonet all. Matemática: Ciência e Aplicações. Vols. 1 e 2. São Paulo: Saraiva, 2012. 

RIBEIRO, J. Matemática: Ciência, Linguagem e Tecnologia. Vols. 1 e 2. São Paulo: Scipione, 

2012. 

 

COMPLEMENTAR 

DINIZ, M. I.; SMOLE, K. S. Matemática: Ensino Médio. Vols. 1 e 2. São Paulo: Saraiva, 2010. 

GIOVNNI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto. Matemática. Vols. 1 e 2. 2.ed.  São Paulo: 

FTD S.A ,2005. 

PAIVA, Manoel. Matemática. Vols. 1 e 2. São Paulo: Editora Moderna, 2012. 

SMOLE, Kátia Cristina Stocco; KIYUKAWA, Rokusaburo. Matemática. Vol. 2 e 3.  2.ed. 

Editora Saraiva, 1999. 

SOUZA, J. Coleção Novo Olhar: Matemática. Vols. 1 e 2. São Paulo: FTD, 2012. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA III 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 3ª 

CARGA HORÁRIA: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

Matemática Financeira; Estatística; Análise combinatória; Probabilidade. Geometria 

Analítica; Cônicas; Conjunto dos números complexos; Polinômios e expressões algébricas. 

OBJETIVOS 

Proporcionar condições ao aluno para desenvolver capacidades que permitam perceber a 

importância de conceitos e procedimentos matemáticos em sua formação, tais como: pensar 

logicamente, relacionar ideias, descobrir regularidades e padrões, estimular sua curiosidade, 

seu espírito de investigação, sua criatividade e autonomia na resolução de problemas. 

Ao final desta disciplina o aluno deverá compreender a diferença entre os tipos de juros e 

saber calculá-las; entender os conceitos básicos de estatística, como população e amostra, 

frequência e moda, média e mediana; compreender o princípio fundamental da contagem e 

realizar cálculos de permutações, arranjos e combinações, saber as principais definições da 

probabilidade e fazer os cálculos de probabilidades, bem como ser capaz de definir e 

representar, no plano, situações que envolvam pontos, retas e circunferências, compreender 

e saber usar as definições de elipse, parábola e hipérbole, saber conceituar, representar 

graficamente e operar números complexos, fazer operações com polinômios e expressões 

algébricas, saber os conceitos básicos de matemática financeira. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

1. Matemática Financeira 

a. Juros simples 

b. Juros Compostos 

 

2. Estatística 

a. Termos de uma pesquisa estatística 

b. Representação gráfica 

c. Medidas de tendência central 

d. Medidas de dispersão 

 

Unidade II 

3. Análise combinatória 

a. Princípio da multiplicação ou princípio fundamental da contagem 

b. Fatorial de um número 

c. Permutações simples 

d. Combinações simples 

e. Permutações com repetição 

f. Problemas que envolvem vários tipos de agrupamento 

g. Números binomiais 

h. Binômio de Newton 

i. O triângulo de Pascal 

4. Probabilidade 

a. Espaço amostral e eventos 
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b. Evento certo, impossível e mutuamente exclusivo 

c. Cálculo de probabilidades 

d. Definição teórica de probabilidade e consequências 

e. O método binomial 

 

Unidade III 

5. Geometria Analítica 

a. Coordenadas de um ponto no plano 

b. Distância entre dois pontos 

c. Ponto médio 

d. Coordenadas do baricentro de um triângulo 

e. Área de triângulo de vértices nos pontos 

f. Condições de alinhamento entre pontos 

g. Equação geral e reduzida da reta 

h. Coeficiente angular e linear da reta 

i. Equação paramétrica e segmentária da reta 

j. Condições de paralelismo e perpendicularismo 

k. Distância de um ponto a uma reta 

l. Programação linear 

6. Cônicas 

a. Definição de circunferência 

b. Equação geral da circunferência 

c. Posições relativas entre reta e circunferência 

d. Definição de elipse 

e. Elementos da elipse 

f. Equação da elipse 

g. Definição de hipérbole 

h. Elementos da hipérbole 

i. Equação da hipérbole 
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j. Definição de parábola 

k. Elementos da parábola 

l. Equação da parábola 

 

Unidade IV 

7. Conjunto dos números complexos 

a. Definição e propriedades dos conjuntos 

b. Conjugado de um número complexo 

c. Potências de 𝑖 

d. Operações com números complexos 

e. Forma algébrica de um número complexo 

f. Representação geométrica no plano 

g. Módulo de um número complexo 

h. Forma trigonométrica de um número complexo 

8. Polinômios e expressões algébricas 

a. Definição de polinômios 

b. Função polinomial 

c. Valor numérico e raiz de um polinômio 

d. Operações com polinômios 

e. Dispositivo de Briot-Ruffini 

f. Teorema do resto e de D’Alembert 

g. Definição de equação polinomial 

h. Teorema fundamental da álgebra 

i. Decomposição em fatores do 1º grau 

j. Relação entre coeficientes e raízes 

k. Raízes racionais de uma equação polinomial 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Serão realizadas aulas expositivas, pesquisa,exercícios, trabalhos orais e escritos; 

Avaliações orais e/ou escritas (provas individuais ou em grupo com ou sem consulta); 
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Debates/discussões; Seminários/apresentações. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os alunos serão avaliados conforme sejam desenvolvidas as atividades em sala de aula e 

sua participação durante as aulas. Serão levadas em consideração, além das notas obtidas 

nas avaliações, participação, frequência e comportamento. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Serão realizadas aulas expositivas com o auxílio de quadro branco, data show, lousa interativa 

e pincel. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

DANTE, L. R. Matemática: Contexto e Aplicações. Vol 3. São Paulo: Ática, 2013. 

IEZZI, Gélsonet all. Matemática: Ciência e Aplicações. Vol 3. São Paulo: Saraiva 2013. 

RIBEIRO, J. Matemática: Ciência, Linguagem e Tecnologia. Vol 3. São Paulo: Scipione, 2013. 

 

COMPLEMENTAR 

DINIZ, M. I.; SMOLE, K. S. Matemática: Ensino Médio. Vol 3. São Paulo: Saraiva, 2013. 

GIOVNNI, José Ruy e BONJORNO, José Roberto.  Matemática. Vols. 2 e 3. 2ª ed. São Paulo: 

FTD S.A, 2005. 

PAIVA, Manoel. Matemática. Vol 3. São Paulo: Editora Moderna, 2013. 

SMOLE, Kátia Cristina Stocco; KIYUKAWA, Rokusaburo. Matemática. Vol. 2 e 3.  2.ed. 

Editora Saraiva, 1999. 

SOUZA, J. Coleção Novo Olhar: Matemática. Vol 3. São Paulo: FTD, 2013. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: FISICA I 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 1ª 

CARGA HORÁRIA: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

O processo de ensino-aprendizagem de Mecânica dar-se-á utilizando-se de abordagens históricas, 

conceituais e demonstrativas, ao longo do curso, nos seguintes conteúdos: Algarismos 

Significativos; Vetores; As Leis de Newton do Movimento e suas Aplicações; Trabalho e 

Energia; Gravitação Universal. 

OBJETIVOS 

GERAL 

 Desenvolver o seu próprio conceito físico compreendendo que o conhecimento científico 

não é um fato pronto e acabado, e sim uma construção continua. 

 

ESPECÍFICOS 

 Assimilar definições e conceitos físico-matemáticos introdutórios à Física Clássica; 

 Utilizar, corretamente, as leis de Newton e o Princípio de Conservação da Energia; 

 Compreender a lei de atração das massas 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: Introdução 

 

Grandezas Físicas; 

Sistemas de Unidades; 

Notação Científica; 

Ordem de Grandeza; 

Algarismos Significativos; 

Vetores – Definição; 

Soma de Vetores – Método do Polígono; 

Decomposição Vetorial; 

Soma de Vetores - Método da Decomposição; 

Vetores – Aplicações. 

Unidade II: Estudo dos Movimentos 

 

Velocidade Média 

Velocidade Relativa 

Estudo do Movimento Uniforme 

Estudo do Movimento Uniformemente Variado 

Movimentos Verticais 

 

Unidade III: Leis de Newton 
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As Leis de Newton do Movimento – Introdução; 

Força. A Primeira Lei de Newton; 

Equilíbrio de uma Partícula; 

A Terceira Lei de Newton; 

Força de Atrito; 

Momento de uma Força; 

A Segunda Lei de Newton; 

Massa e Peso; 

Segunda Lei de Newton – Aplicações. 

 

Unidade IV: Leis de Conservação 

 

Trabalho de uma Força; 

Potência; 

Trabalho e Energia Cinética; 

Energia Potencial Gravitacional; 

Energia Potencial Elástica; 

Conservação da Energia; 

Conservação da Energia – Aplicações; 

A Relação Massa – Energia 

 

Unidade V: Colisões 
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Impulso e Quantidade de Movimento 

Teorema do Impulso e Conservação da Quantidade de Movimento 

Choques Mecânicos 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Os conteúdos programáticos serão transmitidos de uma forma com que haja uma 

problematização do conhecimento prévio dos alunos fazendo com que eles sejam os criadores 

dos conceitos. Desenvolvendo assim a capacidade de redação de textos bem como algumas 

habilidades relacionadas com o conhecimento cientifico, tais como argumentação e 

observação. Para isso serão utilizadas atividades experimentais práticas e exercícios 

contextualizados, demonstrando aos alunos a praticidade da física, fazendo com que eles 

percam a ideia de que a física é uma disciplina apenas de cálculo e que nunca irá ter utilização 

em seu cotidiano. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será dada de forma continua observando a absorção dos conteúdos programáticos 

pelo aluno durante toda unidade temática, analisando tanto os fatores quantitativos como também 

os qualitativos. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco; data show; notebook; laboratório de eletrica; laboratório com computadores 

conectados à Internet; correio eletrônico; softwares: Power Point, CircuitMaker e Multisim; 

instrumentos de medição (Multímetro, Osciloscópio, Alicate Amperímetro), ferramental Básico 

(alicate, chaves de fendas, chaves Philips. protoboard) e componentes elétricos para montagem 

de experiências práticas. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

MAXIMO, Antônio e ALVARENGA, Beatriz. FÍSICA ensino médio. Volume 1, São Paulo, 
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Editora Scipione, 2012. 

PARANÁ, Djalma Nunes Silva. Série Novo Ensino Médio: Física volume único. – 6ª ed. São 

Paulo/SP: Editora Ática, 2003. 

RAMALHO Francisco Junior, NICOLAU Gilberto Ferraro E TOLETO Paulo Antônio Soares. 

Os fundamentos da Física 1:Mecânica. 9ª ed. rev. e ampl. – São Paulo: Moderna, 2007. 

 

COMPLEMENTAR 

ALVARENGA, B. Alvares e MÁXIMO, A. R. da Luz. Física: Volume Único para o Ensino 

Médio. Editora Scipione: São Paulo, 2003 (Coleção de olho no mundo do trabalho). 

DOCA, Ricardo Helou; BISCUOLA, Gualter José; BÔAS, Newton Villas. Mecânica: tópicos 

de física. Vol. 1. 3ª ed. Saraiva: São Paulo, 2007. 

PENTEADO, Paulo Cesar M. e TORRES, Carlos Magno A. Física – Ciência e Tecnologia. 

Volume 1. 1ª edição. São Paulo: Editora Moderna, 2005. 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA. Parâmetros 

CurricularesNacionais: Ensino Médio: ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. 

Brasília: Ministério da Educação/Secretaria da Educação Média e Tecnológica, 1999. 

VALADARES, Eduardo de Campos. Física mais que divertida: inventos eletrizantes baseados 

em materiais reciclados e de baixo custo.Belo Horizonte: Editora UFMG. 

2002. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: FISICA II 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 2ª 

CARGA HORÁRIA: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

O processo de ensino-aprendizagem de Termologia, Óptica e Ondas dar-se-á, utilizando-se de 

abordagens históricas, conceituais e demonstrativas, ao longo do curso, nos seguintes conteúdos: 

Temperatura e Dilatação Térmica; Comportamento dos Gases; Calor e Leis da Termodinâmica; 

Mudanças de Fase; Reflexão e Refração da Luz; Movimento Ondulatório.   

OBJETIVOS 

GERAL 

 Desenvolver o seu próprio conceito físico compreendendo que o conhecimento cientifico 

não é um fato pronto e acabado, e sim uma construção continua. 

 

ESPECÍFICOS 

 Assimilar as noções básicas de temperatura e energia térmica; 

 Utilizar, corretamente, as leis da Termodinâmica; 

 Assimilar as leis básicas da Óptica Geométrica; 

 Compreender o conceito de ondas, e entendê-las em sua natureza e sua forma de 

propagação. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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Unidade I: Introdução 

Revisão sobre Sistemas de Unidades; 

 

Unidade II: Termologia 

Termometria; 

Dilatação Térmica dos Sólidos e dos Líquidos; 

Calorimetria; 

Propagação do Calor; 

Termodinâmica; 

Diagrama de Fases. 

 

Unidade III: Movimento Ondulatório 

 

Movimento Harmônico Simples (MHS); 

Ondas; 

Ondas Sonoras (Acústica). 

 

Unidade IV: Óptica Geométrica 

 

Princípios da Óptica Geométrica; 

Leis da Reflexão e Espelhos Planos; 

Leis da Reflexão e Espelhos Esféricos; 

Refração da Luz; 
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Lentes Esféricas; 

Instrumentos Ópticos. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Os conteúdos programáticos serão transmitidos de uma forma com que haja uma 

problematização do conhecimento prévio dos alunos fazendo com que eles sejam os criadores 

dos conceitos. Desenvolvendo assim a capacidade de redação de textos bem como algumas 

habilidades relacionadas com o conhecimento cientifico, tais como argumentação e 

observação. Para isso serão utilizadas atividades experimentais praticas e exercícios 

contextualizados, demonstrando aos alunos a praticidade da física, fazendo com que eles 

percam a ideia de que a física é uma disciplina apenas de cálculo e que nunca irá ter utilização 

em seu cotidiano. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será dada de forma continua observando a absorção dos conteúdos programáticos 

pelo aluno durante toda unidade temática, analisando tanto os fatores quantitativos como também 

os qualitativos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco; data show; notebook; laboratório de elétrica; laboratório com computadores 

conectados à Internet; correio eletrônico; softwares: Power Point, CircuitMaker e Multisim; 

instrumentos de medição (Multímetro, Osciloscópio, Alicate Amperímetro), ferramental Básico 

(alicate, chaves de fendas, chaves Philips. protoboard) e componentes elétricos para montagem 

de experiências práticas. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

ALVARENGA, B. Alvares e MÁXIMO, A. R. da Luz. Física: Volume Único para o Ensino 

Médio. Editora Scipione: São Paulo, 2003 (Coleção de olho no mundo do trabalho). 
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GASPAR, Alberto. Física: Ondas, óptica e termodinâmicavolume 2. 1ª ed. São Paulo: Editora 

Ática. 2001. 

MAXIMO, Antônio e ALVARENGA, Beatriz. FÍSICA ensino médio. Volume 2, São Paulo: 

Editora Scipione. 2011. 

 

COMPLEMENTAR 

MÁXIMO, Antônio; ALVARENDA, Beatriz. Física ensino médio. Vol. 1 e 2, 1ª ed. São Paulo: 

Scipione, 2008. 

PENTEADO, Paulo Cesar M. e TORRES, Carlos Magno A. Física – Ciência e Tecnologia. 

Volume 2, São Paulo: Editora Moderna. 2010. 

RAMALHO Francisco Junior, NICOLAU Gilberto Ferraro E TOLETO Paulo Antônio Soares. 

Os fundamentos da Física 2: Termologia, Óptica e ondas. 9ª ed. rev. e ampl. – São Paulo: 

Moderna, 2007. 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Ensino Médio: ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Brasília: 

Ministério da Educação/Secretaria da Educação Média e Tecnológica, 1999. 

VALADARES, Eduardo de Campos. Física mais que divertida: inventos eletrizantes baseados 

em materiais reciclados e de baixo custo. Belo Horizonte: Editora UFMG. 2002. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: FISICA III 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 3ª 

CARGA HORÁRIA: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

O processo de ensino-aprendizagem de Eletricidade e Magnetismo dar-se-á utilizando-se 

de abordagens históricas, conceituais e demonstrativas, ao longo do curso, nos seguintes 

conteúdos: Campo e Potencial Elétrico; Circuitos Elétricos de Corrente Contínua; 

Eletromagnetismo. 

OBJETIVOS 

GERAL 

 Levar o estudante à descoberta da Física, e provê-lo com uma apresentação clara e 

compreensiva da teoria e suas aplicações; 

 Apresentar conceitos procurando introduzir exemplos familiares, uma vez que, 

apreendendo a natureza conceitual do assunto, o aluno estará apto à resolução de problemas. 

 

ESPECÍFICOS 

 Assimilar definições e conceitos físico-matemáticos inerentes à Eletricidade e ao 

Magnetismo; 

 Utilizar, corretamente, as leis que regem o Eletromagnetismo; 

 Articular conhecimento científico e tecnológico numa perspectiva interdisciplinar. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: Campo e Potencial Elétrico 

 

Eletrização; 

Condutores e Isolantes; 

Indução e Polarização; 

Eletroscópios; 

Lei de Coulomb. 

O Conceito de Campo Elétrico; 

Campo Elétrico Devido a Cargas Puntuais; 

Linhas de Força; 

Comportamento de um Condutor Eletrizado. 

Diferença de Potencial; 

Voltagem em um Campo Uniforme; 

Voltagem no Campo de uma Carga Puntual; 

Superfícies Equipotenciais. 

 

Unidade II: Circuitos Elétricos de Corrente Contínua 

Corrente Elétrica; 

Circuitos Simples; 

Resistência Elétrica; 

A Lei de Ohm; 

Associação de Resistências; 



 

 

89 

 

Instrumentos Elétricos de Medida; 

Potência em um Elemento de Circuito; 

 

Unidade III: Eletromagnetismo 

Magnetismo; 

Eletromagnetismo; 

Campo Magnético; 

Movimento Circular em um Campo Magnético; 

Força Magnética em um Condutor. 

Campo Magnético de um Condutor Retilíneo; 

Campo Magnético no Centro de uma Espira Circular. 

Força Eletromotriz Induzida; 

A Lei de Faraday; 

A Lei de Lenz; 

O Transformador. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Os conteúdos programáticos serão transmitidos de uma forma com que haja uma 

problematização do conhecimento prévio dos alunos fazendo com que eles sejam os criadores 

dos conceitos. Desenvolvendo assim a capacidade de redação de textos bem como algumas 

habilidades relacionadas com o conhecimento cientifico, tais como argumentação e 

observação. Para isso serão utilizadas atividades experimentais práticas e exercícios 

contextualizados, demonstrando aos alunos a praticidade da física, fazendo com que eles 

percam a ideia de que a física é uma disciplina apenas de cálculo e que nunca irá ter utilização 

em seu cotidiano. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será dada de forma continua observando a absorção dos conteúdos programáticos 

pelo aluno durante toda unidade temática, analisando tanto os fatores quantitativos como também 

os qualitativos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco; data show; notebook; laboratório de eletrica; laboratório com computadores 

conectados à Internet; correio eletrônico; softwares: Power Point, CircuitMaker e Multisim; 

instrumentos de medição (Multímetro, Osciloscópio, Alicate Amperímetro), ferramental Básico 

(alicate, chaves de fendas, chaves Philips. protoboard) e componentes elétricos para montagem 

de experiências práticas. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

ALVARENGA, B. Alvares; MÁXIMO, A. R. da Luz. Física: Volume Único para o Ensino 

Médio. Editora Scipione: São Paulo. 2003 (Coleção de olho no mundo do trabalho). 

GASPAR, Alberto. Física: ondas, óptica e termodinâmica volume 2. 1ª ed. São Paulo/SP: Editora 

Ática, 2001. 

MAXIMO, Antônio e ALVARENGA, Beatriz. Curso de Física. Volume 3, São Paulo, Editora 

Scipione, 2011. 

 

COMPLEMENTAR 

MÁXIMO, Antônio; ALVARENDA, Beatriz.  Física ensino médio. Vol. 1 e 2, 1ª ed. São 

Paulo: Scipione, 2008. 

PARANÁ, Djalma Nunes Silva. Série Novo Ensino Médio: Física volume único. – 6ª ed.- São 

Paulo/SP: Editora Ática, 2003. 

PENTEADO, Paulo Cesar M.; TORRES, Carlos Magno, A ciência e tecnologia. Vol. 1 e 2. São 

Paulo: Moderna, 2005. 

PENTEADO, Paulo Cesar M. e TORRES, Carlos Magno A. Física – Ciência e Tecnologia. 
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Volume 3, São Paulo, Editora Moderna, 2010. 

RAMALHO Francisco Junior, NICOLAU Gilberto Ferraro E TOLETO Paulo Antônio Soares. 

Os fundamentos da Física 2: Termologia, Óptica e ondas. 9ª ed. rev. e ampl. – São Paulo: 

Moderna, 2007. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: QUIMICA I 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 1ª 

CARGA HORÁRIA: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

Princípios Elementares da Química; Teoria Atômica; Classificação Periódica dos Elementos 

Químicos; Funções Inorgânicas. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Reconhecer aspectos químicos presentes na natureza e compreender a constituição, propriedades 

e transformações da matéria. 

 

ESPECÍFICOS 

 Compreender os códigos e símbolos próprios da química. 

 Compreender dados quantitativos e qualitativos, estimativas e medidas. 

 Compreender e diferenciar as propriedades físicas e químicas da matéria. 

 Compreender a constituição da matéria e como estão relacionados os elementos químicos 

na tabela periódica. 

 Compreender a diversidade e características de substâncias químicas por meio da natureza 

das ligações químicas, interação entre as moléculas e geometria de suas moléculas. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I 

Grandezas físicas. 

Matéria: propriedades e transformações. 

Substâncias e misturas. 

Processos de separação de misturas. 

 

UNIDADE II 

Evolução dos modelos atômicos. 

Classificação periódica dos elementos químicos. 

Massa atômica e massa molecular. 

Noções de reação química. 

 

UNIDADE III 

Ligações químicas. 

Forças intermoleculares. 

Geometria molecular. 

 

UNIDADE IV 

Funções inorgânicas (Classificação; propriedades, aplicações e nomenclatura): 

 Ácidos. 

 Bases. 

 Sais. 

 Óxidos. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialogadas; aulas práticas no laboratório química; exposição e resolução de 

problemas; estudos de casos. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Apresentação dos seminários; trabalhos em grupo; estudos dirigidos; relatórios de aulas práticas e 

avaliação escrita formal. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro e pincel; Datashow e Laboratório de química e/ou vidrarias, equipamentos e reagentes 

para realização de práticas. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

FELTRE, Ricardo. Química 1. Volume 1. Editora Moderna. Ed.6. São Paulo, 2004. 

REIS, Martha. Química: meio ambiente, cidadania, tecnologia. Volume 1. Editora Ática. Ed.1: 

São Paulo, 2013. 

 

COMPLEMENTAR 

ATKINS, Peter; JONES, Loreta. Princípios da Química: Questionando a vida e o meio 

ambiente. Editora Bookman. Ed.5. Porto Alegre, 2012. 

BURSTEN, E., EUGENE LEMAY, H. e BROWN, Theodore L. Química: A ciência Central. 

Editora Prentice-Hall. Ed.9. 2005. 

SANTOS, Wildson.; MOL, Gerson. Química Cidadã. Volume 1. Editora Nova Geração. Ed. 1: 

São Paulo, 2010. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA II 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 2ª 

CARGA HORÁRIA: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

Reações químicas e balanceamento; Cálculo estequiométrico; Estudo dos gases; Estudo das 

soluções; Termoquímica; Cinética Química; Equilíbrio químico. 

 

OBJETIVOS 

GERAL 

Avaliar os fenômenos químicos por meio de equações e compreender as transformações ocorridas 

em termos de energia, velocidade de reações e equilíbrio. 

. 

ESPECÍFICOS 

 Escrever fórmulas e equações químicas. 

 Relacionar as equações químicas com as medidas de massa, mol, volume e número de 

partículas. 

 Diferenciar soluções, coloides e dispersões e conhecer as formas de expressá-las. 

 Compreender o comportamento dos gases e as equações que descrevem esse 

comportamento. 

 Compreender as transformações de mudança de estado físico dos gases. 
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 Compreender o envolvimento de energia nas transformações da matéria. 

 Compreender a influência da velocidade das reações nos diferentes tipos de processos e 

conhecer os fatores que influenciam nessa velocidade. 

 Compreender as relações de equilíbrio nos diferentes sistemas químicos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I 

Tipos de reações químicas e balanceamento de equações. 

Cálculo estequiométrico. 

Estudo dos gases. 

Soluções. 

 Classificação das soluções. 

 Diluição, misturas e concentração de soluções 

 

UNIDADE II 

Termoquímica. 

 Reações Endotérmicas e exotérmicas. 

 Cálculos de variação de entalpia (Lei de Hess). 

 

UNIDADE III 

Cinética química. 

 Velocidade das reações químicas; 

 Teoria das colisões 

 Catálise. 

 

UNIDADE IV 
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 Equilíbrio químico; 

 Equilíbrio Iônico. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialogadas; aulas práticas no laboratório química; exposição e resolução de 

problemas;  estudos de casos. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Apresentação dos seminários; trabalhos em grupo; estudos dirigidos; relatórios de aulas práticas e 

avaliação escrita formal. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro e pincel; Datashow e Laboratório de química e/ou vidrarias, equipamentos e reagentes 

para realização de práticas. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

REIS, Martha. Volume 2. Editora Ática. Ed.1: São Paulo, 2013. 

FELTRE, Ricardo. Volume 2. Editora Moderna. Ed.6. São Paulo, 2004. 

 

COMPLEMENTAR 

ATKINS, Peter; JONES, Loreta. Princípios da Química: Questionando a vida e o meio 

ambiente. Editora Bookman. Ed.5. Porto Alegre, 2012. 

BURSTEN, E., EUGENE LEMAY, H. e BROWN, Theodore L. Química: A ciência Central. 

Editora Prentice-Hall. Ed.9. 2005. 

SANTOS, Wildson.; MOL, Gerson. Química Cidadã. Volume 2. Editora Nova Geração. Ed. 

1: São Paulo, 2010. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA III 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 3ª 

CARGA HORÁRIA: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

Eletroquímica; Características do átomo de carbono e as cadeias carbônicas. Funções orgânicas; 

Isomeria; Mecanismo de reações orgânicas. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Compreender os fenômenos eletroquímicos e as transformações entre energia química e energia 

elétrica; e conhecer as principais propriedades, funções bioquímicas e utilidades dos compostos 

orgânicos. 

                                                                         ESPECÍFICOS 

 Compreender os fenômenos eletroquímicos e as transformações entre energia química e 

energia elétrica. 

 Compreender as principais características do átomo do carbono. 

 Compreender a construção das cadeias carbônicas e classificá-las. 

 Identificar as diferentes funções orgânicas e conhecer suas propriedades. 

 Conhecer os principais compostos orgânicos de interesse industrial. 

 Discutir os impactos ambientais acerca da utilização do petróleo e seus derivados. 

 Reconhecer as funções orgânicas nas principais macromoléculas constituintes dos 
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organismos vivos. 

 Identificar as conformações espaciais das moléculas orgânicas. 

 Escrever as reações de transformação de hidrocarbonetos e outras funções orgânicas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I 

Eletroquímica. 

 Ligações metálicas e oxi-redução. 

 Pilha e baterias. 

 Eletrólise. 

 

UNIDADE II 

Introdução a química orgânica. 

Hibridização do carbono. 

Hidrocarbonetos. 

Classificação de cadeias carbônicas. 

Ligações sigma e pi. 

Nomenclatura 

 

UNIDADE III 

Funções orgânicas (Propriedades, aplicações e nomenclatura) 

 Alcoóis e cetonas. 

 Fenóis. 

 Aldeídos e cetonas. 

 Ácidos carboxílicos. 

 Éteres e ésteres. 

 Aminas e amidas. 
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UNIDADE IV 

Isomeria Geométrica 

Isomeria Espacial 

Reações Orgânicas. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialogadas; aulas práticas no laboratório de química; exposição e resolução 

de problemas; estudos de casos. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Apresentação dos seminários; trabalhos em grupo; estudos dirigidos; relatórios de aulas práticas e 

avaliação escrita. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro e pincel; Datashow e Laboratório de química e/ou vidrarias, equipamentos e reagentes 

para realização de práticas. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

FELTRE, Ricardo. Química 3. Volume 3. Editora Moderna. Ed.6. São Paulo, 2004. 

REIS, Martha. Volume 3. Editora Ática. Ed.1: São Paulo, 2013. 

 

COMPLEMENTAR 

ATKINS, Peter; JONES, Loreta. Princípios da Química: Questionando a vida e o meio 

ambiente. Editora Bookman. Ed.5. Porto Alegre, 2012. 

BURSTEN, E., EUGENE LEMAY, H. e BROWN, Theodore L. Química: A ciência 

Central.Editora Prentice-Hall. Ed.9. 2005. 

SANTOS, Wildson.; MOL, Gerson. Química Cidadã. Volume 3. Editora Nova Geração. Ed. 1: 
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São Paulo, 2010. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA I 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 1ª 

CARGA HORÁRIA: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

Introdução à Biologia, Citologia, Embriologia e Histologia. 

OBJETIVOS 

GERAL 

 Analisar, de forma crítica e sistemática, os diversos elementos do campo biológico, dentro 

de uma perspectiva contextualizada da realidade relacionada com o entorno dos 

estudantes. 

 

ESPECÍFICOS 

 Compreender o estudo da Biologia em seu sentido amplo, considerando, inicialmente, os 

níveis de organização e as características dos seres vivos, bem como a origem da vida na 

Terra; 

 Identificar, caracterizar, analisar e descrever a ultraestrutura, a composição química e a 

organização morfofisiológica das células; 

 Conhecer o mecanismo da energética celular; 

 Conhecer a importância da divisão celular nos principais tipos de organismos vivos; 

 Compreender o desenvolvimento embrionário e fetal humano e suas estruturas anexas; 

 Descrever os principais acontecimentos dos períodos pré-embrionário, embrionário e fetal, 
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assim como interpretar esquemas referentes aos processos de diferenciação dos folhetos 

embrionários e de organogênese; 

 Conhecer os métodos contraceptivos e as Doenças Sexualmente Transmissíveis; 

 Identificar os principais tipos de tecidos do corpo humano. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

 Introdução à Biologia: conceito, áreas de estudo; 

 Características dos seres vivos; 

 Níveis de organização; 

 A origem da vida na Terra; 

 Fundamentos químicos da vida. 

 

Unidade II 

 Introdução à Citologia; 

 Membrana plasmática: organização molecular e propriedades; 

 Transporte de substâncias através da membrana plasmática; 

 Citoplasma e organoides citoplasmáticos. 

 

Unidade III 

 Núcleo e cromossomos; 

 Controle gênico das atividades celulares – síntese proteica; 

 Divisão celular: mitose e meiose; 

 Metabolismo energético celular: respiração, fermentação, fotossíntese e quimiossíntese. 

 

Unidade IV 

 Embriologia; 

 Reprodução Humana; 

 Fecundação; 
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 Desenvolvimento Embrionário I: clivagem, gastrulação e organogênese; 

 Desenvolvimento Embrionário II; 

 Desenvolvimento Embrionário Humano; 

 Doenças Sexualmente Transmissíveis; 

 Métodos contraceptivos. 

 Histologia animal: tecido epitelial, conjuntivo, sanguíneo, muscular e nervoso. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas e dialogadas. 

 Trabalhos em grupo. 

 Seminários para apresentação de trabalhos de extensão e pesquisa. 

 Estudos dirigidos em sala de aula. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

I. Avaliação contínua e processual. 

II. Aplicação de provas escritas, trabalhos em equipe, seminários. 

III. Serão considerados no processo de avaliação os dados obtidos continuamente a partir de 

observações que levam em conta a frequência e o acompanhamento das atividades 

atribuídas no dia a dia dos alunos, tais como a participação do aluno em sala de aula, a 

responsabilidade, a cooperação e a organização. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, pincel, livros didáticos, equipamentos de projeção multimídia. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

AMABIS, J.M.; MARTHO, G.R. Biologia das células. Vol 1, 2ª ed. São Paulo: Moderna, 2004. 

LINHARES, S.; GEWANDSZNAJDER, F. Biologia hoje. Citologia, Reprodução e 

desenvolvimento, Histologia e Origem da vida. Vol 1, 2ª ed. São Paulo: Ática, 2013. 

LOPES, S. BIO. Vol 1. São Paulo: Saraiva, 2002. 
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COMPLEMENTAR 

CAMPBELL, M. K. Bioquímica. 3a edição. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

CARLSON, B. M. Embriologia Humana e Biologia do Desenvolvimento. Rio de 

Janeiro: Editora Guanabara Koogan S.A., 1996. 

FRANCO, Guilherme. Tabela de composição química dos alimentos. 9ª ed. São Paulo: Editora 

Atheneu, 2008. 

TAKEMURA, Masaharu; SAKURA; BECOM CO., LTD. Guia Mangá de Biologia Moleular. 

Trad. Edgard B. Damiani. São Paulo: Novatec Editora. Tokio: Ohmasha, 2010. 

WATSON, James D. DNA: o segredo da vida. Trad. Carlos Afonso Malferrari. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2005. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA II 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 2ª 

CARGA HORÁRIA: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

A Taxonomia e biologia dos microrganismos, fungos e liquens. A biologia e diversidade do 

Reino Plantae e a histologia vegetal. A Zoologia, Anatomia e Fisiologia Humana. 

OBJETIVOS 

GERAL 

 Analisar, de forma crítica e sistemática, os diversos elementos do campo biológico, dentro 

de uma perspectiva contextualizada da realidade relacionada com o entorno dos 

estudantes. 

 

ESPECÍFICOS 

 Analisar a classificação biológica e a diversidade dos seres vivos; 

 Relacionar e classificar os seres vivos de acordo com suas características, compreendendo 

a importância destes no meio ambiente, a partir do estudo dos vírus, bactérias, algas 

unicelulares e protozoários até fungos; 

 Identificar e caracterizar as semelhanças e diferenças entre os grandes grupos de vegetais; 

 Identificar e caracterizar as semelhanças e diferenças entre os grupos do reino animal. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I - SISTEMÁTICA, TAXONOMIA E BIODIVERSIDADE 

 Introdução a sistemática; 

 Desenvolvimento da classificação biológica; 

 Os Reinos de seres vivos; 

 Vírus: características gerais, diversidade do ciclo reprodutivo viral e doenças humanas; 

 Reino Monera (seres procarióticos): características gerais, estruturais e nutricionais, 

classificação e reprodução das bactérias, importância das bactérias para humanidade e 

doenças humanas causadas por bactérias; 

 Reino Protoctista (algas e Protozoários): características gerais, principais grupos, 

reprodução, importância ecológica e doenças causadas por protozoário; 

 Reino Fungi (fungos): características gerais, principais grupos, reprodução e importância 

ecológica. 

 

UNIDADE II – REINO PLANTAE 

 

 Reino Plantae: características dos seguintes grupos de vegetais: Algas; Briófitas; 

Pteridófitas; Gimnospermas; Angiospermas. 

 Reprodução e ciclo de vida dos grupos vegetais; 

 Aspectos evolutivos dos grupos; 

 Desenvolvimento e morfologia das plantas angiospermas: raiz, caule e folha; 

 Fisiologia das angiospermas: condução das seivas bruta e elaborada; 

 Hormônios vegetais; 

 Controle dos movimentos nas plantas; 

 Fitocromos e desenvolvimento. 

 

UNIDADE III – ZOOLOGIA 

 

 Características gerais dos animais; 
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 Parentesco evolutivo dos animais; 

 Características dos seguintes grupos invertebrados: Poríferos; Cnidários; Platelmintos; 

Nematelmintos; Anelídeos; Moluscos; Artrópodes; Equinodermos; 

 Protocordados (cordados invertebrados): características gerais e classificação. 

 Características, estrutura, fisiologia e reprodução dos principais grupos de vertebrados: 

Agnatos; Peixes; Anfíbios; Répteis; Aves; Mamíferos. 

 

UNIDADE IV – ANATOMIA E FISIOLOGIA 

 Nutrição; 

 Respiração; 

 Circulação; 

 Excreção; 

 Sistema nervoso e endócrino. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas e dialogadas. 

 Trabalhos em grupo. 

 Seminários para apresentação de trabalhos de extensão e pesquisa. 

 Estudos dirigidos em sala de aula. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

I. Avaliação contínua e processual. 

II. Aplicação de provas escritas, trabalhos em equipe, seminários. 

III. Serão considerados no processo de avaliação os dados obtidos continuamente a partir 

de observações que levam em conta a frequência e o acompanhamento das atividades 

atribuídas no dia a dia dos alunos, tais como a participação do aluno em sala de aula, a 

responsabilidade, a cooperação e a organização. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
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Quadro branco, pincel, livros didáticos, equipamentos de projeção multimídia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

AMABIS, J.M.; MARTHO, G.R. Biologia das células. Vol 2, 2ª ed. São Paulo: Moderna, 2004. 

LINHARES, S.; GEWANDSZNAJDER, F. Biologia hoje. Os seres vivos. Vol. 2, 1ª ed. São 

Paulo: Ática, 2010. 

LOPES, S. BIO. Vol 1. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 

COMPLEMENTAR 

CÉSAR, S. J.; SEZAR, S. Biologia: volume único. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

GUYTON, A.C. Fisiologia Humana. Rio de Janeiro: Editora Interamericana. 

MARGULIS, Lyunn. SCHWARTZ, Karlene V. Cinco reinos um guia ilustrado dos filos da 

vida na Terra. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

POUGH, F. H.; JANIS, C. M.; HEISER, J. B. A Vida dos Vertebrados. São Paulo: 

Atheneu, 2003. 

RUPPERT, E. E.; FOX, R.S., BARNES, R. D. Zoologia dos Invertebrados. Uma Abordagem 

Funcional-evolutiva. 7ª ed. São Paulo: Roca, 2005. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA III 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 3ª 

CARGA HORÁRIA: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

 Conceitos fundamentais da genética, seu histórico e aplicações. Avanços biotecnológicos. 

Compreensão dos ecossistemas e da evolução dos seres vivos. 

OBJETIVOS 

GERAL 

 Analisar, de forma crítica e sistemática, os diversos elementos do campo biológico, dentro 

de uma perspectiva contextualizada da realidade relacionada com o entorno dos 

estudantes. 

 

ESPECÍFICOS 

 Analisar as relações existentes entre os sistemas constituintes do corpo humano; 

 Relatar e identificar os tipos de herança biológica, os mecanismos de 

anomaliascromossômicas e os eventos moleculares; 

 Correlacionar a Genética com a dinâmica populacional e a problemática gênica. 

 Registrar os avanços tecnológicos e científicos ocorridos em seu campo deação, bem 

como o envolvimento com a Evolução; 

 Compreender os conceitos básicos de ecologia e associá-los aos processos de 

interação entre os seres vivos e o meio ambiente; 
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 Conhecer a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas na busca da capacitação em 

adotar procedimentos racionais de utilização dos recursos naturais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I - GENÉTICA 

  Introdução 

  Primeira Lei de Mendel 

  Genética e Probabilidade 

  Segunda Lei de Mendel 

  Hereditariedade e Cromossomos Sexuais 

UNIDADE II - EVOLUÇÃO 

 

  Introdução 

  Evidências 

  Estudos dos Fósseis 

  Teorias Evolutivas 

 Surgimento de novas espécies 

 Evolução 

 

UNIDADE III - ECOLOGIA 

 

 Introdução 

 Fluxo de Energia e Ciclo da Matéria 

 Ciclos biogeoquímicos 

 Relações Ecológicas Entre Seres Vivos de uma Comunidade 

1. Ecologia da População 

 

UNIDADE IV - ECOLOGIA 
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Quebra do Equilíbrio Ambiental 

Distribuição dos organismos na biosfera 

Biomas brasileiros 

Poluição 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas e dialogadas. 

 Trabalhos em grupo. 

 Seminários para apresentação de trabalhos de extensão e pesquisa. 

 Estudos dirigidos em sala de aula. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

I. Avaliação contínua e processual. 

II. Aplicação de provas escritas, trabalhos em equipe, seminários. 

III. Serão considerados no processo de avaliação os dados obtidos continuamente a partir 

de observações que levam em conta a frequência e o acompanhamento das atividades 

atribuídas no dia a dia dos alunos, tais como a participação do aluno em sala de aula, 

a responsabilidade, a cooperação e a organização. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, pincel, livros didáticos, equipamentos de projeção multimídia. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

AMABIS, J.M.; MARTHO, G.R. Biologia das células. Vol. 3, 2 ed. São Paulo: Moderna, 2004. 

LINHARES, S.; GEWANDSZNAJDER, F. Biologia hoje. genética, evolução e ecologia. Vol 3, 

1 ed. São Paulo: Ática, 2010. 
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LOPES, S. BIO. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 

COMPLEMENTAR 

ARAGÃO,F. J. L. Organismos transgênicos: explicando e discutindo a tecnologia. 

Barueri, SP: Manole, 2003. 

BIZZO, Nélio. Darwin: do telhado das Américas à teoria da evolução. São Paulo: Odysseus 

Editora, 2008. 

GRIFFTHS, A .J. Genética moderna. Rio de Janeiro: Guanabara, 2002. 

MAYR, Ernst. O que é a evolução. Trad. Ronaldo Sérgio de Biasi e Sérgio Coutinho de Biasi. 

Rio de Janeiro: Rocco, 2009. 

ODUM, E. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

RICKLEFS, R. Economia da Natureza. 5
a
 ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan. 

2003. 

STACHAN, T.; Read, A. P. Genética molecular humana. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 

2002. 

WATSON, James D. DNA: o segredo da vida. Trad. Carlos Afonso Malferrari. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2005. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA I 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 1ª 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

Construir o conhecimento histórico e o ensino de História no IFPB Campus Monteiro através de 

sua integração com a cidadania plena, o mundo do trabalho e aos pressupostos do ENEM, através 

de uma relação integrada e interdisciplinar com as outras áreas das ciências humanas. Repensar e 

realinhar a História através de novos objetos, novas fontes e metodologias diversificando as e 

atualizando as para os paradigmas  do professor de história e seu alunado do século XXI. Sob a 

ótica do ensino e da aprendizagem de história priorizamos questões que integrassem 

conhecimento, trabalho, cidadania e cultura. Assim a produção de conhecimento e a produção de 

trabalho se materializam como exercício da cidadania e compreensão da cultura, tal qual, 

exercício de reivindicação e transformação profunda de uma realidade que ainda possui uma 

marca de exclusão e desigualdade. Segue, portanto o programa do curso de história conforme os 

bimestres. 

No primeiro ano a disciplina começa com a introdução aos estudos históricos: conceito(s) da 

palavra história, o estudo das fontes históricas e correntes historiográficas. Na sequência inicia-se 

o debate sobre a evolução humana e a chamada “Pré-História”, atravessando a Antiguidade 

Oriental e Clássica, o Medievo Europeu e Árabe, tendo por fim seu desfecho no Renascimento 

comercial, artístico e cultural como transição do mundo medieval para a modernidade. Será 

enfatizada a exploração do trabalho escravo, a evolução das técnicas e das tecnologias produtivas, 
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bem como conjunturas políticas, econômicas e socioculturais dos períodos estudados. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Produzir com os educandos um saber histórico-crítico voltado para a cidadania plena; 

 

ESPECÍFICOS 

 Apontar a produção de trabalho e a produção de linguagem, bem como suas técnicas e 

tecnologias, como elementos indissociáveis da história e seus devires; 

 Articular história e sociedade a dinâmica de divisão e hierarquização social da produção 

humana (material e imaterial); 

 Relacionar a produção de trabalho e de conhecimento ao quadro de transformações histó-

ricas da sociedade e suas lutas; 

 Analisar a história do tempo presente a partir dos conflitos próprios a divisão e hierarqui-

zação social da produção humana e suas multiplicidades do mundo globalizado; 

 Compreender história e ciência agenciando-as em multiplicidades temporais e sociocultu-

rais. 

 Apreender conceitos próprios a ciência história e suas variadas vertentes, a pré-história, a 

história antiga e medieval. 

 Apreender conceitos próprios a História Moderna Europeia, O Brasil Colonial e As 

Revoluções Liberais Burguesas. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: 

TEORIA DA HISTÓRIA: Introdução aos estudos históricos, conceito de história, fontes 

históricas, correntes historiográficas e o estudo da história nos dias atuais. 

 

PRÉ-HISTÓRIA: Evolução cósmica e humana, do Paleolítico ao desenvolvimento da escrita e do 
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Estado. 

UNIDADE II: 

 

ANTIGUIDADE ORIENTAL: Mesopotâmia e sua variedade de povos, Egito, Modo de 

Produção, Organização Social e Contribuições desses povos. 

ANTIGUIDADE CLÁSSICA: Grécia e Roma: Economia e Sociedade, Cidadania. 

 

UNIDADE III: 

Alta Idade Média – A organização social e econômica dos povos bárbaros, Império Carolíngio, 

Feudalismo, Igreja Medieval. 

Baixa Idade Média: transformações no mundo feudal, As Cruzadas, Peste negra, Renascimento 

comercial e urbano, crise do Feudalismo. 

UNIDADE IV 

 

TRANSIÇÃO DO MUNDO MEDIEVAL PARA A MODERNIDADE: Renascimento cultural, 

artístico e científico. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas. Quadro. Livro didático. Análises e discussões de textos. Utilização de recursos 

audiovisuais (apresentação de slides em Data Show, DVD). Construção coletiva das propostas de 

projetos de pesquisas científicas. Atendimentos individualizados. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será processual levando em consideração aspectos qualitativos e quantitativos, sendo 

observados, no decorrer das aulas, os seguintes aspectos: assiduidade; pontualidade; participação; 

capacidade de iniciativa e de investigação nas propostas de estudo; atitudes; relações 
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interpessoais. Os meios de avaliação serão: provas; exercícios de fixação em sala ou fora dela; 

Seminários; elaboração de Projeto de Pesquisa Científica. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Todos os recursos de natureza física, humana e materiais necessários para aulas expositivas e de 

campo (transporte e diárias), audições musicais, trabalhos em equipe, seminários, exibições de 

películas, leitura de documentos históricos, mapas, cartas cartográficas, tabelas e outros recursos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

CAMPUS, Flavio; MIRANDA, Renan Garcia. A escrita da história. 1º ed. São Paulo: Escala 

Educacional, 2005. 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. História da Civilização Brasileira, Tomo I – A Época 

Colonial, Volume 2: Administração, economia, sociedade. 14ª ed. – Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2011 

NOVAIS, Fernando A.; DA SILVA, Rogério Forastieri. Nova História em Perspectiva. vol. 1. 

São Paulo: Cosac Naify, 2011. 

 

COMPLEMENTAR 

AQUINO, Rubim Santos Leão de. História das sociedades. V. 1 e 2. Rio de Janeiro: Record, 

1989. 

BORGES, Vavy Pacheco. O que é história. Brasiliense, 2003. 

CORVISIER, André. História Moderna. 37º ed. São Paulo/Rio de Janeiro: DIFEL, 1976. Rio de 

Janeiro: Record, 1999. 

FAUSTO, Boris. História Concisa do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2006.   

GRESPAN, Jorge. A Revolução Francesa e o Iluminismo. São Paulo: Contexto, 2010.   
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JAGUARIBE, Helio. Um estudo crítico da história. V. 1 e 2. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

SILVA, Kalina, Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de conceitos históricos. 3ºed. 

São Paulo: Contexto, 2010. 

VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpaolo. História Geral e do Brasil. 1º ed. V. 1,2 e 3. São 

Paulo: Scipione, 2010. 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA II 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 2ª 

CARGA HORÁRIA: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

Construir o conhecimento histórico e o ensino de História no IFPB Campus Monteiro através de 

sua integração com a cidadania plena, o mundo do trabalho e aos pressupostos do ENEM, 

através de uma relação integrada e interdisciplinar com as outras áreas das ciências humanas. 

Repensar e realinhar a História através de novos objetos, novas fontes e metodologias 

diversificando-as e atualizando-as para os paradigmas  do professor de história e seu alunado do 

século XXI. Sob a ótica do ensino e da aprendizagem de história priorizamos questões que 

integrassem conhecimento, trabalho, cidadania e cultura. Assim a produção de conhecimento e a 

produção de trabalho se materializam como exercício da cidadania e compreensão da cultura, tal 

qual, exercício de reivindicação e transformação profunda  de uma realidade que ainda possui 

uma marca de exclusão e desigualdade. Segue, portanto o programa do curso de história 

conforme os bimestres. 

No segundo ano a disciplina começa com a formação do Estado nacional Brasileiro.  Segue  com 

a introdução aos estudos históricos: conceito(s) da palavra história, o estudo das fontes históricas 

e correntes historiográficas. Na sequência inicia-se o debate sobre a evolução humana e a 

chamada “Pré-História”, atravessando a Antiguidade Oriental e Clássica, o Medievo Europeu e 

Árabe, tendo por fim seu desfecho no Renascimento comercial, artístico e cultural como 

transição do mundo medieval para a modernidade. Será enfatizada a exploração do trabalho 

escravo, a evolução das técnicas e das tecnologias produtivas, bem como conjunturas políticas, 
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econômicas e socioculturais dos períodos estudados. Continua com o projeto de expansão 

marítima europeia, passando pela ruptura da cristandade pela reforma protestante, pela conquista 

do novo mundo, e a colonização na América, História do Brasil colonial, apogeu e crise do 

antigo regime, as revoluções liberais e o debate sobre ascensão. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Produzir com os educandos um saber histórico-crítico voltado para a cidadania plena; 

ESPECÍFICOS 

 Apontar a produção de trabalho e a produção de linguagem, bem como suas técnicas e 

tecnologias, como elementos indissociáveis da história e seus devires; 

 Articular história e sociedade a dinâmica de divisão e hierarquização social da produção 

humana (material e imaterial); 

 Relacionar a produção de trabalho e de conhecimento ao quadro de transformações 

históricas da sociedade e suas lutas; 

 Analisar a história do tempo presente a partir dos conflitos próprios a divisão e 

hierarquização social da produção humana e suas multiplicidades do mundo globalizado; 

 Compreender história e ciência agenciando-as em multiplicidades temporais e 

socioculturais. 

 Apreender conceitos próprios a História do Brasil Imperial, da Republica brasileira e a 

história do século XIX e XX, na Europa, EUA e América Latina. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: 

Brasil Imperial: Formação do Estado nacional Brasileiro, Constituição de 1824, Governo e 

abdicação de D. Pedro I. 

BRASIL MONÁRQUICO: Período Regencial e Segundo Reinado. 
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UNIDADE II: 

SÉCULO XIX E A QUESTÃO SOCIAL: Liberalismo, Socialismos e Anarquismo, A formação 

da classe operária, Imperialismo e Neocolonialismo. 

BRASIL REPUBLICANO: A Primeira República, A Era Vargas, República Populista, Ditadura 

Militar no Brasil, Nova República: Economia, Sociedade, Cultura e Lutas Sociais. 

TÓPICOS EM HISTÓRIA DO SÉCULO XX: A Primeira Grande Guerra, Revolução Russa, 

Crise da Bolsa de Nova York, Ascensão do Totalitarismo na Europa: Fascismo, Nazismo e 

Stalinismo. A Segunda Grande Guerra, Guerra Fria: da criação da ONU a Queda do Muro de 

Berlim. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas.   

 Quadro.   

 Livro didático. 

 Análises e discussões de textos. 

 Utilização de recursos audiovisuais (apresentação de slides em Data Show, DVD). 

 Construção coletiva das propostas de projetos de pesquisas científicas. 

 Atendimentos individualizados. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 A avaliação será processual levando em consideração aspectos qualitativos e 

quantitativos, sendo observados, no decorrer das aulas, os seguintes aspectos: 

assiduidade; pontualidade; participação; capacidade de iniciativa e de investigação nas 

propostas de estudo; atitudes; relações interpessoais. 

 Os meios de avaliação serão: provas; exercícios de fixação em sala ou fora dela; 

Seminários; elaboração de Projeto de Pesquisa Científica. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 



 

 

122 

 

Todos os recursos de natureza física, humana e materiais necessários para aulas expositivas e de 

campo (transporte e diárias), audições musicais, trabalhos em equipe, seminários, exibições de 

películas, leitura de documentos históricos, mapas, cartas cartográficas, tabelas e outros recursos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

CAMPUS, Flavio; MIRANDA, Renan Garcia. A escrita da história. 1º ed. São Paulo: Escala 

Educacional, 2005. 

CORVISIER, André. História Moderna. 37º ed. São Paulo/Rio de Janeiro: DIFEL, 1976. Rio 

de Janeiro: Record, 1999. 

FAUSTO, Boris. História Concisa do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2006. 

 

COMPLEMENTAR 

AQUINO, Rubim Santos Leão de. História das sociedades. V. 1 e 2. Rio de Janeiro: Record, 

1989. 

JAGUARIBE, Helio. Um estudo crítico da história. V. 1 e 2. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

SILVA, Kalina, Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de conceitos históricos. 3ºed. 

São Paulo: Contexto, 2010. 

VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpaolo. História Geral e do Brasil. 1º ed. V. 1, 2 e 3. São 

Paulo: Scipione, 2010. 

HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

(INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA III 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 3ª 

CARGA HORÁRIA: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

Construir o conhecimento histórico e o ensino de História no IFPB Campus Monteiro através de 

sua integração com a cidadania plena, o mundo do trabalho e aos pressupostos do ENEM, 

através de uma relação integrada e interdisciplinar com as outras áreas das ciências humanas. 

Repensar e realinhar a História através de novos objetos, novas fontes e metodologias 

diversificando as e atualizando as para os paradigmas  do professor de história e seu alunado do 

século XXI. Sob a ótica do ensino e da aprendizagem de história priorizamos questões que 

integrassem conhecimento, trabalho, cidadania e cultura. Assim a produção de conhecimento e a 

produção de trabalho se materializam como exercício da cidadania e compreensão da cultura, tal 

qual, exercício de reivindicação e transformação profunda  de uma realidade que ainda possui 

uma marca de exclusão e desigualdade. Segue, portanto o programa do curso de história 

conforme os bimestres. 

No terceiro ano a disciplina começa com o seguimento do Estado Nacional Brasil através do 

Período Regencial e o Segundo Reinado, a sua crise e a Proclamação da República, As 

consequências sociais e econômicas geradas pelo capitalismo através do estudo e discussão do 

Liberalismo econômico ao Neocolonialismo no continente africano e asiático. Discutir de forma 
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panorâmica e conjuntural o processo de formação e consolidação da Republica no Brasil, desde a 

Primeira República ao fim do Regime Militar em 1985. E associado a esse estudo do Brasil 

Republicano no contexto internacional, veremos os grandes eventos do século 20, como As duas 

Guerras Mundiais, A Revolução Socialista, A Guerra Fria e seus efeitos no mundo 

contemporâneo. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Produzir com os educandos um saber histórico-crítico voltado para a cidadania plena; 

ESPECÍFICOS 

 Apontar a produção de trabalho e a produção de linguagem, bem como suas técnicas e 

tecnologias, como elementos indissociáveis da história e seus devires; 

 Articular história e sociedade a dinâmica de divisão e hierarquização social da produção 

humana (material e imaterial); 

 Relacionar a produção de trabalho e de conhecimento ao quadro de transformações histó-

ricas da sociedade e suas lutas; 

 Analisar a história do tempo presente a partir dos conflitos próprios a divisão e hierarqui-

zação social da produção humana e suas multiplicidades do mundo globalizado; 

 Compreender história e ciência agenciando-as em multiplicidades temporais e sociocultu-

rais. 

 Apreender conceitos próprios a História do Brasil Imperial, da Republica brasileira e a 

história do século XIX e XX, na Europa, EUA e América Latina. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: 

BRASIL MONÁRQUICO: 

 Período Regencial e Segundo Reinado. 
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UNIDADE II: 

SÉCULO XIX E A QUESTÃO SOCIAL: 

 Liberalismo; 

 Socialismos e Anarquismo; 

 A formação da classe operária, Imperialismo e Neocolonialismo 

 A história das sociedades indígenas no Brasil (Já existe um pouco desse 

conteúdo) e da Paraíba (Não existe no currículo). 

 - A escravidão dos povos indígenas e negros no Brasil e as suas formas de 

resistência ao sistema colonial. 

 A história do direito indígena no Brasil: desde a criação da funai até a 

constituição de 1988 

 

UNIDADE III: 

BRASIL REPUBLICANO: 

 A Primeira República; 

 A Era Vargas; 

 República Populista; 

 Ditadura Militar no Brasil. 

UNIDADE IV: 

TÓPICOS EM HISTÓRIA DO SÉCULO XX: 

 A Primeira Grande Guerra, Revolução Russa; 

 Crise da Bolsa de Nova York; 

 Ascensão do Totalitarismo na Europa: Fascismo, Nazismo e Stalinismo. 

 A Segunda Grande Guerra; 

 Guerra Fria: da criação da ONU a Queda do Muro de Berlin 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas. Quadro. Livro didático. Análises e discussões de textos. Utilização de 

recursos audiovisuais (apresentação de slides em Data Show, DVD). Construção coletiva das 
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propostas de projetos de pesquisas científicas. Atendimentos individualizados. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será processual levando em consideração aspectos qualitativos e quantitativos, sendo 

observados, no decorrer das aulas, os seguintes aspectos: assiduidade; pontualidade; 

participação; capacidade de iniciativa e de investigação nas propostas de estudo; atitudes; 

relações interpessoais. Os meios de avaliação serão: provas; exercícios de fixação em sala ou 

fora dela; Seminários; elaboração de Projeto de Pesquisa Científica. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Todos os recursos de natureza física, humana e materiais necessários para aulas expositivas e de 

campo (transporte e diárias), audições musicais, trabalhos em equipe, seminários, exibições de 

películas, leitura de documentos históricos, mapas, cartas cartográficas, tabelas e outros recursos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

CAMPUS, Flavio; MIRANDA, Renan Garcia. A escrita da história. 1º ed. São Paulo: Escala 

Educacional, 2005. 

CORVISIER, André. História Moderna. 37º ed. São Paulo/Rio de Janeiro: DIFEL, 1976. Rio 

de Janeiro: Record, 1999. 

FAUSTO, Boris. História Concisa do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2006. 

 

COMPLEMENTAR 

AQUINO, Rubim Santos Leão de. História das sociedades. V. 1 e 2. Rio de Janeiro: Record, 

1989. 
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JAGUARIBE, Helio. Um estudo crítico da história. V. 1 e 2. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

SILVA, Kalina, Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de conceitos históricos. 3ºed. 

São Paulo: Contexto, 2010. 

VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpaolo. História Geral e do Brasil. 1º ed. V. 1, 2 e 3. São 

Paulo: Scipione, 2010. 

HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA I 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 1ª 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

O objeto de estudo da geografia; o auxílio das tecnologias da era da informação para a análise do 

espaço geográfico; a dinâmica da natureza na modelação do espaço geográfico. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Compreender as transformações do espaço geográfico mundial a partir da evolução técnica e 

científica da sociedade, bem como a dinâmica da natureza nesse papel. 

 

ESPECÍFICOS 

 Entender as diferentes etapas de desenvolvimento tecnológico e científico da sociedade e 

suas transformações no espaço geográfico. 

 Caracterizar os diferentes aspectos físicos do globo terrestre. 

 Compreender as diferenças culturais nos diferentes segmentos sociais 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1- A ciência geográfica 

A evolução da ciência geográfica 

Coordenadas geográficas/fusos horários 

Escalas e projeções geográficas 

Noções de geoprocessamento 

Unidade 2 - Fatores contribuintes para a alteração do espaço geográfico 

Geologia: evolução da terra e fenômenos geológicos 

Estrutura geológica e mineração no brasil 

Relevo e solo-formação e classificação 

A questão ambiental e desenvolvimento sustentável 

 

Unidade 3 - Clima e formações vegetais 

A dinâmica climática 

Climas e formações vegetais no mundo 

Dinâmica climática e formações vegetais no brasil 

A dimensão global de alguns problemas ambientais 

 

Unidade 4- As águas do planeta 

Água: uso e problemas 

Águas continentais do brasil 

Domínios morfoclimáticos e a questão ambiental no brasil 

METODOLOGIA DE ENSINO 
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Aulas expositivas e dialógicas. Discussões de textos, realizada individualmente ou em grupos. 

Exposição de filmes/ documentários. Utilização de mapas, cartas geográficas, aparelhos para 

localização no espaço geográfico (GPS, altímetro, entre outros). Trabalhos de campo/visitas 

técnicas. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação será bimestral, contínua e composta de vários elementos complementares: 

Participação em sala de aula, avaliação escrita e /ou oral, seminários/trabalhos coletivos e/ou 

individuais, relatórios de campo e dinâmica de grupo. Recuperação paralela possibilitando ao 

aluno aprendizagem continuada com: Aulas de reforço (em horário oposto às aulas regulares) e 

trabalhos de pesquisas com conteúdos em recuperação. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco. Kit multimídia. Textos para estudo dirigido. Vídeos temáticos 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

GARCIA, Hélio Carlos.Geografia: de olho no mundo do trabalho.São Paulo: Scipione, 2005. 

LUCCI, ElianAlabi. Território e sociedade no mundo globalizado: geografia: ensino médio, 

volume 1.1ª ed.-São Paulo: Saraiva, 2010. 

MOREIRA, João Carlos. Geografia:volume único/João CARLOS Moreira, Eustáquio de Sene-

São Paulo: Scipione, 2005; 

VESENTINI, José William. Geografia Geral e do Brasil, volume único/1ª Ed. São Paulo; Ática, 

2005. 

 

COMPLEMENTAR 

AB’SABER, Azis; MENEZES, Cynara. O que é ser Geógrafo: memorias profissionais de 

AzisNacibAb’Saber em depoimento a Cynara Menezes. Rio de Janeiro: Record, 2007. 



 

 

131 

 

ANDRADE, Manuel Correia. Geografia, ciência da sociedade: uma introdução a análise do 

pensamento geográfico. Recife: UFPE, 2008. 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários a educação do futuro. São Paulo: 

Cortez/Unesco,1999. 

PONTUSCHKA, NidiaNacib, ET.al. O livro didático de geografia.In___________Para 

ensinar e aprender geografia. São Paulo, Cortez, 2007, p.337/348. 

TERRA, Lygia. Geografia geral e geografia do Brasil: espaço natural e socioeconômico: 1. 

Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA II 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 2ª 

CARGA HORÁRIA: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

A formação do espaço geográfico; organização do espaço geográfico no capitalismo e no 

socialismo, a nova ordem mundial e a globalização; o espaço natural e o espaço modificado pela 

humanidade. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Compreender a importância e a dinâmica da produção do espaço geográfico mundial/brasileiro. 

 

ESPECÍFICOS 

- Compreender as transformações do espaço geográfico mundial e brasileiro bem como a 

evolução técnica e científica da sociedade no processo da globalização. 

- Entender a dinâmica da produção e organização do espaço geográfico enquanto fator físico, 

social, político, cultural e econômico de transformação espacial. 

- Compreender as diferentes atividades econômicas e suas alterações no espaço geográfico 

mundial e brasileiro. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1 - Espaço, paisagem e lugar 

- espaço, 

- paisagem 

- lugar 

 

Unidade 2 - A organização do espaço, a formação dos estados nacionais e os países atuais 

-território e mobilidade de fronteiras; 

- etnia, raça, nação e povo: conceitos; 

- estado: origem e conceitos; 

- os países atuais, os territórios e as possessões 

 

Unidade 3 - A organização do espaço geográfico no capitalismo e no socialismo, a nova ordem 

mundial e a globalização 

- a produção do espaço geográfico no capitalismo; 

- primeiros passos para uma integração mundial: o capitalismo comercial; 

- capitalismo industrial: a primeira e a segunda revolução industrial; 

- capitalismo financeiro ou monopolista; 

- terceira revolução industrial, globalização; 

- a produção do espaço geográfico no socialismo; 

- capitalismo versus socialismo: guerra fria 

- desintegração dos países socialistas; a nova ordem mundial e os blocos econômicos 
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Unidade 4 - Espaço natural e espaço modificado 

- impactos da atividade humana sobre o meio ambiente; 

- consumo e natureza; 

- poluição ambiental; 

- a terra: movimento e evolução 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

1. Aulas expositivas e dialógicas 

2. Discussões de textos, realizada individualmente ou em grupos 

3. Exposição de filmes/ documentários 

4. Utilização de mapas, cartas geográficas, aparelhos para localização no espaço geográfico 

(GPS, altímetro, entre outros) 

5. Trabalhos de campo/visitas técnicas 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação será bimestral, contínua e composta de vários elementos complementares: 

i. Participação em sala de aula 

ii. Avaliação escrita e /ou oral 

iii. Seminários/trabalhos coletivos e/ou individuais 

iv. Relatórios de campo 

v. Dinâmica de grupo. 

Sistema de acompanhamento para a recuperação da aprendizagem 

Recuperação paralela possibilitando ao aluno aprendizagem continuada com: 

Aulas de reforço (em horário contrário) 

Trabalhos de pesquisas com conteúdos em recuperação 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

i. Quadro branco 
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ii. Kit multimídia 

iii. Textos para estudo dirigido 

iv. Vídeos temáticos 

 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

AB’SABER, Azis; MENEZES, Cynara. O que é ser Geógrafo: memorias profissionais de 

AzisNacibAb’Saber em depoimento a Cynara Menezes. Rio de Janeiro: Record, 2007. 

LUCCI, ElianAlabi. Território e sociedade no mundo globalizado: geografia: ensino médio. 

Volume 2.1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

MOREIRA, João Carlos. Geografia: volume único/João CARLOS Moreira, Eustáquio de Sene. 

São Paulo: Scipione, 2005; 

VESENTINI, José William. Geografia Geral e do Brasil, volume único/1ª Ed. São Paulo; Ática, 

2005. 

 

COMPLEMENTAR 

LACOSTE, Yves. Uma disciplina simplória e enfadonha. A geografia isso serve em primeiro 

lugar para fazer a guerra.Campinas: Papirus, 1997, p.21-35. 

MORIN, Edgar. Os setes saberes necessários a educação do futuro. São Paulo: 

Cortez/Unesco,1999. 

PONTUSCHKA, NidiaNacib, ET.al. O livro didático de geografia. In___________Para ensinar 

e aprender geografia.São Paulo, Cortez, 2007, p.337/348. 

SANTOS, Milton et alii. Fim de século e globalização. São Paulo: Huncitec, 2002. 

TERRA, Lygia. Geografia Geral e geografia do Brasil: espaço natural e socioeconômico. 1. 

Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA III 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 3ª 

CARGA HORÁRIA: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

A organização e a representação do espaço; A organização do espaço geográfico no capitalismo e 

no socialismo; A nova ordem mundial e a globalização; O espaço natural e o espaço modificado 

pela humanidade. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Compreender a importância e a dinâmica da produção do espaço geográfico mundial/brasileiro. 

ESPECÍFICOS 

 Compreender as transformações do espaço geográfico mundial e brasileiro bem como a 

evolução técnica e científica da sociedade no processo da globalização. 

 Entender a dinâmica da produção e organização do espaço geográfico enquanto fator 

físico, social, político, cultural e econômico de transformação espacial. 

 Compreender as diferentes atividades econômicas e suas alterações no espaço geográfico 

mundial e brasileiro. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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Unidade 1 - Espaço, paisagem e lugar 

Espaço, 

Paisagem 

Lugar 

 

Unidade 2 - A organização do espaço, a formação dos estados nacionais e os países atuais 

Território e mobilidade de fronteiras; 

Etnia, raça, nação e povo: conceitos; 

Estado: origem e conceitos; 

Os países atuais, os territórios e as possessões 

 

Unidade 3 - A organização do espaço geográfico no capitalismo e no socialismo, a nova ordem 

mundial e a globalização 

A produção do espaço geográfico no capitalismo; 

Primeiros passos para uma integração mundial: o capitalismo comercial; 

Capitalismo industrial: a primeira e a segunda revolução industrial; 

Capitalismo financeiro ou monopolista; 

Terceira revolução industrial, globalização; 

A produção do espaço geográfico no socialismo; 

Capitalismo versus socialismo: guerra fria 

Desintegração dos países socialistas; a nova ordem mundial e os blocos econômicos 

 

Unidade 4 - Espaço natural e espaço modificado 

Impactos da atividade humana sobre o meio ambiente; 

Consumo e natureza; 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialógicas. Discussões de textos, realizada individualmente e/ou em grupos. 

Exposição de filmes/ documentários. Utilização de mapas/cartas. Trabalhos de campo/visitas 

técnicas. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação será bimestral, contínua e composta de vários elementos complementares: 

Participação em sala de aula, avaliação escrita e /ou oral, seminários, relatórios de campo e 

dinâmica de grupo. Recuperação paralela possibilitando ao aluno aprendizagem continuada com: 

Aulas de reforço (em horário oposto às aulas regulares) e trabalhos de pesquisas com conteúdos 

em recuperação 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco. Kit multimídia. Textos para estudos dirigidos/revistas. Vídeos temáticos/filmes. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

AB’SABER, Azis; MENEZES, Cynara. O que é ser Geógrafo: memorias profissionais de 

AzisNacibAb’Saber em depoimento a Cynara Menezes. Rio de Janeiro: Record, 2007. 

LUCCI, ElianAlabi. Território e sociedade no mundo globalizado: geografia: ensino médio. 

Volume 2.1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

MOREIRA, João Carlos. Geografia: volume único/João CARLOS Moreira, Eustáquio de Sene. 

São Paulo: Scipione, 2005; 

VESENTINI, José William. Geografia Geral e do Brasil, volume único/1ª Ed. São Paulo; Ática, 

2005. 

COMPLEMENTAR 

LACOSTE, Yves. Uma disciplina simplória e enfadonha. A geografia isso serve em primeiro 
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lugar para fazer a guerra.Campinas: Papirus, 1997, p.21-35. 

MORIN, Edgar. Os setes saberes necessários a educação do futuro. São Paulo: 

Cortez/Unesco,1999. 

PONTUSCHKA, NidiaNacib, ET.al. O livro didático de geografia. In___________Para ensinar 

e aprender geografia.São Paulo, Cortez, 2007, p.337/348. 

SANTOS, Milton et alii. Fim de século e globalização. São Paulo: Huncitec, 2002. 

TERRA, Lygia. Geografia Geral e geografia do Brasil: espaço natural e socioeconômico. 1. 

Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA I 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 1ª 

CARGA HORÁRIA: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

Introdução do pensamento sociológico. Os precursores do pensamento sociológico e a gênese da 

discussão acerca do homem e da vida em sociedade. Estudo da sociedade e diversidade cultural. 

OBJETIVOS 

GERAL 

 Introduzir o pensamento Sociológico 

 

ESPECÍFICOS 

 Ler, interpretar e analisar textos de caráter sociológico; 

 Apreender conceitos e teorias sociológicas clássicas; 

 Identificar conceitos de diversas matrizes teóricas; 

 Estabelecer contrapontos entre conceitos e teorias clássicas; 

 Relacionar criticamente o estudo sociológico e o contexto social e individual no que tange aos 

diversos domínios sociais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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Unidade I: Como tudo começou: Tempos modernos e a Sociologia 

Os tempos modernos e a sociologia: O que é Sociologia. 

O nascimento da sociologia 

Desenvolvendo uma perspectiva sociológica 

Como a sociologia pode ajudar em nossas vidas? 

O desenvolvimento do pensamento sociológico 

Cultura e sociedade/O conceito de cultura 

Socialização 

Tipos de sociedade 

Unidade II: Introdução aos Clássicos da Sociologia 

O apito da fábrica 

Durkheim: Principais conceitos 

Tempo é dinheiro 

Weber: Principais conceitos 

A metrópole acelerada 

Simmel: Principais conceitos 

Trabalhadores uni-vos: Marx 

Marx: principais conceitos 

Junto e misturado: quem está certo? 

Unidade III: Liberdade, civilização, controle e consumo: alguns objetos da sociologia 

Liberdade ou segurança? 

Tocqueville: Principais conceitos 

As muitas faces do poder 

Foucalt: Principais conceitos 

Sonhos de civilização 

Elias: Principais conceitos 

Sonhos de consumo 

Benjamim: Principais conceitos 

Caminhos abertos pela sociologia 

Unidade IV: O estudo da sociedade e da Diversidade Cultural: Principais Conceitos 
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Um mundo em mudança 

Dimensões da globalização 

Debates sobre a globalização 

O impacto da globalização nas nossas vidas 

Globalização e risco 

Globalização e desigualdades 

Compreendendo a raça e a etnicidade 

Explicando o racismo e a discriminação étnica 

Integração étnica e conflito étnico 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva e dialogada, discussão e debate, estudo dirigido, exibição de filmes; 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Serão realizadas no decorrer das quatro unidades: provas, seminários e participação direta nas 

atividades realizadas em sala como presença, estudos dirigidos e discussões e debate. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco e pincel; datashow e computador; caixas de som; e livro didático. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

ARON, Raymond. Etapas do Pensamento Sociológico. 7ª ed. São Paulo: 2011. 

BOMENY, Helena; FREIRE-MEDEIROS, Bianca (coords). Tempos Modernos, Tempos de 

Sociologia. São Paulo: Editora do Brasil, 2010. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6º ed. Porto Alegre: 2012. 

 

COMPLEMENTAR 

MARTINS, Carlos Benedito. O que é Sociologia (Coleção Primeiros Passos). 38ª Ed. São 

Paulo: Brasiliense, 1994. 
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MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2007. 

SILVA, Afrânio.Org. Sociologia em Movimento. 1ºEd. São Paulo: Moderna, 2013. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA II 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 2ª 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

Formação social e cultural brasileira. Estrutura e Estratificação social. Instituições sociais: 

escolar, religiosa e familiar. Cultura popular e indústria cultural: cultura material e imaterial. 

Conhecimento popular. Juventude e consumo. 

OBJETIVOS 

GERAL 

 Discutir a Sociologia no âmbito das questões nacionais. 

 

ESPECÍFICOS 

 Ler, interpretar e analisar textos de caráter sociológico; 

 Apreender conceitos e teorias sociológicas clássicas; 

 Identificar conceitos de diversas matrizes teóricas; 

 Estabelecer contrapontos entre conceitos e teorias clássicas; 

 Relacionar criticamente o estudo sociológico e o contexto social e individual no que tange aos 

diversos domínios sociais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: Formação social e cultural brasileira. 
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A sociologia vem ao Brasil; 

Brasil mostra a tua cara; 

Quem faz e como se faz o Brasil; 

O Brasil ainda é um país católico; 

Unidade II: Juventude e cidadania no Brasil contemporâneo. 

Qual é a sua tribo; 

Desigualdades de várias ordens; 

Participação política, direitos e democracia; 

Violência, crime e justiça no Brasil; 

 

Unidade III: Cultura popular, indústria cultural e consumo no Brasil. 

O que consomem os brasileiros; 

Interpretando o Brasil; 

Cultura material e imaterial; 

Cultura popular e erudita; 

Indústria cultural; 

Os novos contornos da juventude; 

 

Unidade IV: Estrutura de classes e estratificação social 

Classes, estratificação e desigualdades; 

As teorias de classe e estratificação social 

As divisões de classe social nas sociedades ocidentais de hoje 

Gênero e estratificação 

Mobilidade social 

Pobreza e exclusão social 

Movimentos sociais 

Educação 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva e dialogada, discussão e debate, estudo dirigido, exibição de filmes; 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Serão realizadas no decorrer das quatro unidades: provas, seminários e participação direta nas 

atividades realizadas em sala como presença, estudos dirigidos e discussões e debate. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco e pincel; datashow e computador; caixas de som; e livro didático. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

ARON, Raymond. Etapas do Pensamento Sociológico. 7ª ed. São Paulo: 2011. 

COUTINHO. Carlos Nelson. Cultura e sociedade no Brasil: ensaios sobre ideias e formas. Rio 

de Janeiro: PD&A, 2000. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6ª ed. Porto Alegre: 2012. 

 

COMPLEMENTAR 

MARTINS, Carlos Benedito. O que é Sociologia (Coleção Primeiros Passos). 38ª Ed. São 

Paulo: Brasiliense, 1994. 

MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2007. 

ROCHA, Everardo. O que é etnocentrismo. São Paulo: ed. Brasiliense, 1994. 

SILVA, Afrânio.Org. Sociologia em Movimento. 1ºEd. São Paulo: Moderna, 2013. 

TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o ensino médio. São Paulo: Atual, 2007. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA III 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 3ª 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

A sociologia no/do Brasil; Trabalho no Brasil; Religião, desigualdade, participação política, 

direitos e democracia; Violência, Crime e justiça no Brasil; sociedade de consumo e a realidade 

brasileira. 

OBJETIVOS 

GERAL 

 Discutir a Sociologia no âmbito das questões local/global, enfocando a realidade atual do 

Brasil. 

 

ESPECÍFICOS 

 Ler, interpretar e analisar textos de caráter sociológico; 

 Apreender conceitos e teorias sociológicas clássicas; 

 Identificar conceitos de diversas matrizes teóricas; 

 Estabelecer contrapontos entre conceitos e teorias clássicas; 

 Relacionar criticamente o estudo sociológico e o contexto social e individual no que tange aos 

diversos domínios sociais. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: Cultura e representações 

1. Cultura 

1.1. Cultura popular 

1.2. Cultura erudita 

1.3. Cultura de massa 

2. Identidade cultural 

3.Relativismo cultural e etnocentrismo 

4. Alteridade, tolerância e convivência 

 

Unidade II: Gênero e etnicidade 

1. Conceito de raça, cor e etnia 

2. Preconceito racial e movimentos afirmativos 

2.2. Políticas de ações afirmativas 

3. Relações de gênero 

3.2. Machismo 

3.3. Feminismo 

4. Dominação masculina e suas manifestações 

5. Homofobia 

 

Unidade III: Violência e controle social 

1. Violência 

1.1. Violência física, psicológica, verbal e simbólica 

2. Controle social 
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2.1. Tipos de controle social 

2.2. O controle repressivo legítimo e ilegítimo 

3. Relações de dominação 

3.1. Tipos de dominação 

 

Unidade IV: Ideologia e Indústria cultural 

1. Ideologia 

1.2. Tipos de ideologia 

2. indústria cultural 

2.1. Industria cultural e moda 

2.2. Indústria cultural e etos urbanos 

2.3. A ideologia da indústria cultural 

2.3.1. Consumismo 

3. Análise do discurso midiático 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva e dialogada, discussão e debate, estudo dirigido, exibição de filmes; 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Serão realizadas no decorrer das quatro unidades: provas, seminários e participação direta nas 

atividades realizadas em sala como presença, estudos dirigidos e discussões e debate. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco e pincel; datashow e computador; caixas de som; e livro didático. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

ARON, Raymond. Etapas do Pensamento Sociológico. 7ª ed. São Paulo: 2011. 
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GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6ª ed. Porto Alegre: 2012 

GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais no início do século XXI. Petrópolis/RJ: Vozes, 

2003. 

 

COMPLEMENTAR 

BOMENY, Helena; FREIRE-MEDEIROS, Bianca (coords). Tempos Modernos, Tempos de 

Sociologia. São Paulo: Editora do Brasil, 2010. 

MARTINS, Carlos Benedito. O que é Sociologia (Coleção Primeiros Passos). 38ª Ed. São 

Paulo: Brasiliense, 1994. 

SILVA, Afrânio.Org. Sociologia em Movimento. 1ª Ed. São Paulo: Moderna, 2013. 

TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o ensino médio. São Paulo: Saraiva, 2010. 

WEFFORT, Francisco.Os clássicos da política. Volume I. São Paulo: Ática, 2003. 

______. Os clássicos da política. Volume II. São Paulo: Ática, 2002. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA I 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 1ª 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

Introdução à Filosofia. Explicitação da linguagem filosófica. Surgimento da Filosofia. Iniciação 

ao conhecimento do pensamento filosófico. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Ler, interpretar e analisar textos filosóficos de diferentes estruturas e registros. 

 

ESPECÍFICOS 

 Estabelecer relações e distinções entre conceitos e teorias filosóficas. 

 Identificar elementos característicos de teorias filosóficas. 

 Relacionar conceitos e argumentos de diversas concepções filosóficas. 

 Compreender o sentido de determinados conceitos e teorias. 

 Aprimorar a autonomia intelectual e o pensamento crítico, bem como a capacidade efetiva 

de atuar de forma consciente e criativa no relacionamento pessoal e social, na política, na 
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escolha profissional e no lazer. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1 

Introdução à Filosofia: 

 O que é Filosofia? 

 O sentido da palavra 

 Conceito, importância e utilidade da filosofia 

 Origem do pensamento filosófico 

 O nascimento do Mito e do Logos 

 A visão mitológica do mundo 

Unidade 2 

Principais fases da história da filosofia 

 O período pré-socrático 

 O período socrático 

 Os Aspectos da filosofia antiga e contemporânea 

Unidade 3 

Os conceitos do pensamento filosófico: 

 A razão 

 Os vários sentido da palavra razão 

 A atividade racional e suas peculiaridades 

 O conceito de razão inata e adquirida 

 A razão na filosofia e a fé na religião 

 

Unidade 4 

A verdade 

 A ignorância e a verdade 

 A busca pela verdade na filosofia e na religião 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva e dialógica; leitura e análise de textos; debates e seminários temáticos; mostra 

de filmes, músicas, imagens e exposição de documentários temáticos; participação em eventos 

acadêmicos; Palestras e Visitas Técnicas. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem realizar-se-á através de prova escrita, 

apresentação de seminários, participação nos debates em sala de aula, produção textual de 

pesquisa ou leitura de textos sugeridos pelo professor e relatório de visitas técnicas ou eventos 

acadêmicos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro branco e pincel; 

 Datashow; 

 Livros e/ou apostilas;    

 Computador; 

 Caixa de som.                                                                       

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo, 2001. 

GAARDER, Jostein. O Mundo de Sofia: Romance da História da Filosofia. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1995. 

MARCONDES, Danilo. Iniciação à História da Filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. 

13ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010. 

 

COMPLEMENTAR 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 



 

 

154 

 

BULFINCH, Thomas. O livro de ouro da mitologia. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006. 

ELIADE, Mircea. Historia das Crenças e das Idéias Religiosas, Tomo I. Vol. I e II.2ª ed. Rio 

de Janeiro: Zahar, 1983. 

______________. Historia das Crenças e das Idéias Religiosas, Tomo III, Rio de Janeiro: 

Zahar, 1984. 

______________. Tratado de História das Religiões. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes. 

JAEGER, Werner Wilhelm. Paidéia: a formação do homem grego. Tradução Artur M. Parreira. 

São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

KIRK, G. S, RAVEN, J. E. e SCHOFIELD, M. Os Filósofos Pré-Socráticos. 4ª ed. Lisboa: 

Fundação CalousteGulbenkian, 1983. 

MORA, José Ferrater. Dicionário de Filosofia. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 

PLATÃO. A República. 5ª ed. Lisboa: Fundação CalousteGulbenkian, 1987. 

_______. Diálogos Socráticos (Fedro, Eutífron, Apologia de Sócrates, Críton e Fédon). Vol. 

III. São Paulo: Ed. Edipro, 2008. 

_______. Fédon. 1ª ed. São Paulo: Rideel, 2005. 

REALE, Giovanni e ANTISERI, Dario. História da Filosofia - Vol. I. São Paulo: Paulinas, 

1990. 

VERNANT, Jean-Pierre. As Origens do pensamento grego. Tradução Ísis Borges B. da 

Fonseca. Rio de Janeiro: Difel, 2009. 

___________________. Mito e pensamento entre os gregos. Tradução Haiganuch Sarian. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1990. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA II 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 2ª 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

Introdução aos conceitos da Lógica, da Teoria do Conhecimento e da Metafísica. Iniciação ao 

conhecimento da metafísica filosófica. O conhecimento científico. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Ler, interpretar e analisar textos filosóficos de diferentes estruturas e registros. 

 

ESPECÍFICOS 

 Estabelecer relações e distinções entre conceitos e teorias filosóficas. 

 Identificar elementos característicos de teorias filosóficas. 

 Relacionar conceitos e argumentos de diversas concepções filosóficas. 

 Compreender o sentido de determinados conceitos e teorias. 

 Aprimorar a autonomia intelectual e o pensamento crítico, bem como a capacidade efetiva 

de atuar de forma consciente e criativa no relacionamento pessoal e social, na política, na 

escolha profissional e no lazer. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução ao conceito de lógica na Filosofia: 

1.1. O nascimento da lógica na filosofia 

1.2. Conceito, importância e utilidade. 

1.5. Percepção, memória e imaginação 

1.6. Linguagem e pensamento 

2. Os conceitos do pensamento metafísico: 

2.1. A metafísica 

2.2. A metafísica de Aristóteles 

2.3. Os conceitos da metafísica 

2.4. A ontologia contemporânea 

2.5. A cultura 

2.6. A religião 

2.6.1. O conceito de religião 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva e dialógica; leitura e análise de textos; debates e seminários temáticos; mostra de 

filmes, músicas, imagens e exposição de documentários temáticos; participação em eventos 

acadêmicos; Palestras e Visitas Técnicas. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem realizar-se-á através de prova escrita, 

apresentação de seminários, participação nos debates em sala de aula, produção textual de 

pesquisa ou leitura de textos sugeridos pelo professor e relatório de visitas técnicas ou eventos 

acadêmicos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro branco e pincel; 
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 Datashow; 

 Livros e/ou apostilas;    

 Computador; 

 Caixa de som. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

ARANHA, Maria Lúcia de A. & MARTINS, Maria Helena P. Filosofando: Introdução a 

Filosofia, São Paulo: Moderna, 2010. 

CHAUÌ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2006. 

DESCARTES, René. Meditações Metafísicas. 

COMPLEMENTAR 

ARISTÓTELES. A Metafísica. 

GAARDER, Jostein. O Mundo de Sofia- Romance da História da Filosofia. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. 

HUME, David. Ensaio sobre o entendimento humano. 

KANT, Imanuel. Crítica da Razão Pura. 

____________. O que é o Iluminismo. 

LOCKE, John. Ensaio acerca do entendimento humano. 

MORA, José Ferrater. Dicionário de Filosofia. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 

PLATÃO. A República. 5ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1987. 

REALE, Giovanni e ANTISERI, Dario. História da Filosofia - Vol. II. São Paulo: Paulinas, 

1990. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA III 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 3ª 

CARGA HORÁRIA: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

Introdução dos conceitos da lógica, do conhecimento e da metafísica. Explicitação da lógica da 

matemática, elaboração do conhecimento na filosofia. Iniciação ao conhecimento da metafísica 

filosófica. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Ler, interpretar e analisar textos filosóficos de diferentes estruturas e registros. 

 

ESPECÍFICOS 

 Estabelecer relações e distinções entre conceitos e teorias filosóficas. 

 Identificar elementos característicos de teorias filosóficas. 

 Relacionar conceitos e argumentos de diversas concepções filosóficas. 

 Compreender o sentido de determinados conceitos e teorias. 

 Aprimorar a autonomia intelectual e o pensamento crítico, bem como a capacidade efetiva 
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de atuar de forma consciente e criativa no relacionamento pessoal e social, na política, na 

escolha profissional e no lazer. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1 

Os conceitos de ética, moral e as ciências humanas em filosofia: 

 A existência da ética 

 Os valores da ética na ciência 

 

Unidade 2 

A filosofia moral 

 A liberdade e seus conceitos 

 A atitude científica 

 A ciência e sua história 

 As ciências humanas 

 A busca pela verdade na filosofia e na religião 

 

Unidade 3 

 

O pensamento político na filosofia: 

 O nascimento da política 

 A vida política e seu cotidiano 

 

Unidade 4 

As filosofias políticas 

 As formas de governo 

 O conceito de democracia 

 A busca do governo ideal 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva e dialógica; leitura e análise de textos; debates e seminários temáticos; mostra de 

filmes, músicas, imagens e exposição de documentários temáticos; participação em eventos 

acadêmicos; Palestras e Visitas Técnicas. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem realizar-se-á através de prova escrita, 

apresentação de seminários, participação nos debates em sala de aula, produção textual de 

pesquisa ou leitura de textos sugeridos pelo professor e relatório de visitas técnicas ou eventos 

acadêmicos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro branco e pincel; 

 Datashow; 

 Livros e/ou apostilas;    

 Computador; 

 Caixa de som. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. trad: Mário Gama Kury. 4ª ed. Brasília: UNB, 2001. 

CHAUI, Marilena. Iniciação à filosofia. 1ª ed. São Paulo: Ática, 2011. 

ARANHA, Maria Lúcia de A. & MARTINS, Maria Helena P. Filosofando: Introdução a 

Filosofia, São Paulo: Moderna, 2010. 

 

COMPLEMENTAR 

ARISTÓTELES. Tratado da política. Trad: M. de Campos. Lisboa: Europa-América, s/d. 

____________. Arte Poética. In: A poética clássica. São Paulo: Cultrix-Edusp, 1981. 
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CHAUI, Marilena. Iniciação à filosofia. 1ª ed. São Paulo: Ática, 2011. 

GAARDER, Jostein. O Mundo de Sofia- Romance da História da Filosofia. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. 

MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. 

MORA, José Ferrater. Dicionário de Filosofia. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 

PLATÃO. A República. 5ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1987. 

REALE, Giovanni e ANTISERI, Dario. História da Filosofia - Vol. II. São Paulo: Paulinas, 

1990. 

SANCHES, Adolfo. Ética. 

SARTRE, Jean-Paul. O Existencialismo é um humanismo. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTES 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 1ª 

CARGA HORÁRIA: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

Compreensão da Arte como conhecimento humano sensível/cognitivo, voltado para uma reflexão 

sobre a sua história e contextos na sociedade, contribuindo para o fortalecimento da experiência 

sensível e inventiva dos estudantes. 

OBJETIVOS 

GERAL 

 Desenvolver a sensibilidade crítica e estética conhecendo os princípios da linguagem 

artística por meio da análise histórica e do fazer artístico. 

 

ESPECÍFICOS 

 Entender as relações  do  artista  com  a  obra  e  o  contexto  em  que  ela  foi apresentada; 

 Conhecer as mudanças significativas dos períodos da arte; 

 Conhecer as manifestações artísticas do homem através dos tempos; 

 Identificar e analisar cada estilo e movimento por meio da análise de obras; 

 Vivenciar a prática artística por meio das variadas formas de fazer arte; 

 Estabelecer relação e reconhecer influências com a arte da atualidade; 

 Proporcionar condições para o desenvolvimento da apreciação estética. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 O que é Arte?; 

 História da Arte: Pré-História, Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma; Arte Cristã Primitiva; 

Idade Média: Arte Bárbara, Arte Bizantina, Arte Gótica; A Arte do Renascimento, 

Barroco e Rococó; Idade Contemporânea; Arte no Brasil; 

 Formas de fazer Arte: Cinema, Dança, Desenho, Escultura, Fotografia, Literatura, Teatro, 

Música e Pintura. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas teóricas dialogadas; 

 Visitas técnicas; 

 Pesquisa bibliográfica; 

 Trabalhos práticos em grupo; 

 Análise de obras 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Avaliação Somativa (avaliações escritas, trabalhos de pesquisa, seminários, relatórios de 

visitas técnicas); 

 Avaliação Formativa (observando-se a participação, o desempenho e a assiduidade). 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Projetor de imagem; 

 Quadro pincel; 

 Notebook; 

 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

COLl, Jorge. O que é arte. São Paulo: Brasiliense, 1981. 
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DONDIS, Donis A. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

PROENÇA, Graça. Descobrindo a História da Arte. São Paulo: Ática, 2008. 

 

COMPLEMENTAR 

NUNES, Benedito. Introdução à Filosofia da Arte. São Paulo: Ática, 1990. 

OSTROWER, Fayga. Universos da Arte. Rio de Janeiro: Campus, 1991. 

PROENÇA, Graça. História da Arte. São Paulo: Ática, 2001. 

TIRAELI, Percival. Arte brasileira: arte moderna e contemporânea. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 2006. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA I 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 1ª 

CARGA HORÁRIA: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

Conhecimento sobre o corpo, bases nutricionais, doping esportivo, composição corporal e avaliação 

física (+ testes), IMC e imagem corporal, esporte coletivo de invasão (futebol e futsal), jogos e 

brincadeiras, e as lutas serão os conteúdos trabalhados para a compreensão e discussão dos seus 

valores e significados e suas relações existentes com os modelos transmitidos pelos meios de 

comunicação de massa. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Contribuir para a formação do educando, enquanto ser consciente comprometido com seu contexto 

histórico e social, através da vivência e reflexão sobre as manifestações da cultura corporal de 

movimento. 

ESPECÍFICOS 

 Compreender e discutir conhecimentos de nutrição básica aplicando para a vida cotidiana; 

 Discutir sobre doping esportivo e a influência das mídias para a ingestão de substâncias 

ilícitas; 

 Conhecer sobre composição corporal e avaliação física (+ testes) IMC; 

 Refletir e discutir sobre imagem corporal (valores estéticos, mitos e influência da mídia); 
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 Vivenciar e discutir sobre os esportes coletivos de invasão futebol e futsal e as influências da 

mídia nesses esportes; 

 Discutir sobre os jogos e brincadeiras, aspectos históricos e conceito, resgatando a memória 

dos jogos populares, conhecendo as possíveis classificações e criando novos jogos; 

 Conhecer sobre as lutas seus aspectos históricos, filosóficos e socioculturais, as 

classificações das lutas e seus movimentos básicos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: CONHECIMENTO SOBRE O CORPO I 

 Bases Nutricionais 

 Doping esportivo 

 Composição corporal e avaliação física (+ testes) IMC 

 Imagem corporal (valores estéticos, mitos e influência da mídia) 

 

UNIDADE II: ESPORTE COLETIVO DE INVASÃO (FUTEBOL E FUTSAL) 

 Aspectos históricos e sociais do Futebol 

 Técnica e tática do Futebol 

 Regras do Futebol 

 Aspectos históricos e sociais do Futsal 

 Técnica e tática do Futsal 

 Regras do Futsal 

 

UNIDADE III:JOGOS E BRINCADEIRAS 

 Histórico e conceito 

 Memória e jogos populares 

 Classificação 

 Criação de jogos e experimentos 

 

UNIDADE IV LUTAS 

 Aspectos históricos, filosóficos e socioculturais 
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 Classificação das lutas 

 Movimentos básicos 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas; aulas dialogadas; vivências corporais; leitura e reflexão de texto; pesquisas; 

seminários; análise de recursos audiovisuais. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será contínua, através de subsídios quantitativos e qualitativos: observação, freqüência e 

participação, envolvimento em atividades individuais ou em grupo, avaliações escritas, produção 

textual, apresentação de seminários, autoavaliação do processo ensino e aprendizagem 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Textos didáticos, artigos, livros especificados, fichas para observação e avaliação, quadro branco, 

canetas coloridas para quadro branco, material específico de Educação Física (bolas, bastões, cordas, 

cones, redes, traves, colchonetes, halteres, caneleiras, steps, jumps), Materiais alternativos, 

Datashow, filmes, aparelho de DVD, microssistem, folhas de papel A4, cronômetro, apito, relógio, 

material de avaliação (adipômetro, fita métrica, balança antropométrica, estetoscópio, tensiômetro, 

aparelho de flexibilidade ou goniômetro). 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

CARVALHO, O. M. Voleibol: 1000 exercícios. Rio de Janeiro: 7ª edição: Sprint, 2008. 

COUTINHO, N. F. Basquetebol na Escola. Rio de Janeiro: 3ª ed.: Sprint, 2007. 

DARIDO, S. C; SOUZA JÚNIOR, O. M. Para ensinar Educação Física: possibilidades de 

intervenção na escola. Campinas: Papirus, 2007. 

FERREIRA, L. R. Xadrez fácil. Ciência Moderna, 2007. 

PITANGA, F. J. G. Epidemiologia da atividade física, do exercício e da saúde. 3. ed. Ver. e 

ampliada. São Paulo: Phorte, 2010. 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Luciano+Riélo+Ferreira%22
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SADLER, M. Xadrez: dicas para iniciantes. Ed. Artmed, 2007. 

SILVA, L. R. R. Desempenho esportivo: treinamento com crianças e adolescentes. 2. ed. São 

Paulo: Phorte, 2010. 

TANI, G. [et al.]. Educação Física Escolar: fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista. 

São Paulo: EPU – Editora da Universidade de São Paulo, 2014. 

VERDERI, Érica. Dança na Escola: uma proposta pedagógica, Ed. Phorte, 2009. 

 

COMPLEMENTAR 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Corpo. 10 ed. Rio de Janeiro: Record, 1987 

BRACHT, V. Educação Física e aprendizagem social. Porto Alegre: Magister, 1992. 

___________. A constituição das teorias pedagógicas da Educação Física. Cadernos Cedes, 

Campinas, n. 48, 1999, p. 69-88. 

BRASIL. Ministério da Educação. Orientações curriculares do ensino médio. Brasília, DF, 2004. 

BRASIL. PCN’S + Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. SEEB; Brasília; 2002. 

DAOLIO, J. Educação Física e o conceito de cultura. Campinas, SP: Autores Associados, 2004. 

GUISELINE,M. Aptidão física, saúde, bem-estar: fundamentos teóricos e exercícios práticos - São 

Paulo. Phorte Editora Ltda2ed, 2006. 

HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. 2 ed. São Paulo: perspectiva, 

1980. 

KUNZ, Elenor. Transformação didático-pedagógica do esporte. Ijuí: UNIJUÍ, 1994. 

MATTOS, Mauro e NEIRA, Marcos G. Educação Física na adolescência: construindo o 

conhecimento na escola, São Paulo: Phorte, 5ed, 2008. 

MENDES, M. G. A Dança. São Paulo: Ática, 1987. 

NANNI, D. Dança-Educação: pré-escola à universidade. Rio de Janeiro: Editora Sprint, 1995.  
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PROPOSTA DE TRABALHO DAS DISCIPLINAS NOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL 

MÉDIO INTEGRADO REGULAR E NA MODALIDADE EJA - IFRN. Orientações 

curriculares. Disponível em: https://goo.gl/YqWsD6. 

ROBERGS, Robert A. e ROBERT, Scott O. Princípios fundamentais do exercício para aptidão, 

desempenho e saúde. 1ed, 2002. 

 



 

 

170 

 

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA II 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 2ª 

CARGA HORÁRIA: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

Esporte de rede (voleibol e tênis de mesa), esportes adaptados (futebol de 5, goalball e bocha) e 

ginástica (ginástica na história, ginástica de academia, ginástica competitiva e ginástica laboral),  

Conhecimento sobre o corpo(Anatomia básica (sistema locomotor), fisiologia do exercício, aptidão 

física, sedentarismo e doenças hipocinéticas), serão os conteúdos trabalhados para a compreensão e 

discussão dos seus valores e significados e suas relações existentes com os modelos transmitidos 

pelos meios de comunicação de massa. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Contribuir para a formação do educando, enquanto ser consciente comprometido com seu contexto 

histórico e social, através da vivência e reflexão sobre as manifestações da cultura corporal de 

movimento. 

ESPECÍFICOS 

 Conhecer e vivenciar os esportes de rede, voleibol e tênis de mesa, compreendendo suas 

técnicas, táticas e regras; 

 Conhecer e vivenciar alguns esportes adaptados (futebol de 5, goalball e bocha); 

 Pesquisar e discutir sobre ginástica de academia, ginástica competitiva e ginástica laboral; 
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 Pesquisar e compreender sobre anatomia básica (sistema locomotor); 

 Pesquisar e compreender sobre fisiologia do exercício; 

 Conhecer sobre aptidão física, saúde e qualidade de vida; 

 Pesquisar e discutir sobre o sedentarismo e as doenças hipocinéticas. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: ESPORTE DE REDE (VOLEIBOL E TÊNIS DE MESA) 

 Aspectos históricos e sociais do voleibol 

 Técnica e tática do voleibol 

 Regras do voleibol 

 Aspectos históricos e sociais do tênis de mesa 

 Técnica e tática do tênis de mesa 

 Regras do tênis de mesa 

 

Unidade II: ESPORTES ADAPTADOS 

 Futebol de 5 

 Goalball 

 Bocha 

 

Unidade III: GINÁSTICA 

 Ginástica na história 

 Ginástica de Academia 

 Ginástica competitiva (artística e rítmica) 

 Ginástica Laboral 

 

Unidade IV: CONHECIMENTO SOBRE O CORPO II 

 Anatomia básica (sistema locomotor) 

 Fisiologia do exercício 

 Aptidão física 
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 Sedentarismo e doenças hipocinéticas 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas; aulas dialogadas; vivências corporais; leitura e reflexão de texto; pesquisas; 

seminários; análise de recursos audiovisuais. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será contínua, através de subsídios quantitativos e qualitativos: observação, frequência e 

participação, envolvimento em atividades individuais ou em grupo, avaliações escritas, produção 

textual, apresentação de seminários, autoavaliação do processo ensino e aprendizagem. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Textos didáticos, artigos, livros especificados, fichas para observação e avaliação, quadro branco, 

canetas coloridas para quadro branco, material específico de Educação Física (bolas, bastões, cordas, 

cones, redes, traves, colchonetes, halteres, caneleiras, steps, jumps), Materiais alternativos, 

Datashow, filmes, aparelho de DVD, microssistem, folhas de papel A4, cronômetro, apito, relógio, 

material de avaliação (adipômetro, fita métrica, balança antropométrica, estetoscópio, tensiômetro, 

aparelho de flexibilidade ou goniômetro). 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

CARVALHO, O. M. Voleibol: 1000 exercícios. Rio de Janeiro: 7ª edição: Sprint, 2008. 

COUTINHO, N. F. Basquetebol na Escola. Rio de Janeiro: 3ª ed.: Sprint, 2007. 

DARIDO, S. C; SOUZA JÚNIOR, O. M. Para ensinar Educação Física: possibilidades de 

intervenção na escola. Campinas: Papirus, 2007. 

FERREIRA, L. R. Xadrez fácil. Ciência Moderna, 2007. 

PITANGA, F. J. G. Epidemiologia da atividade física, do exercício e da saúde. 3. ed. Ver. e 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Luciano+Riélo+Ferreira%22
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ampliada. São Paulo: Phorte, 2010. 

SADLER, M. Xadrez: dicas para iniciantes. Ed. Artmed, 2007. 

SILVA, L. R. R. Desempenho esportivo: treinamento com crianças e adolescentes. 2. ed. São 

Paulo: Phorte, 2010. 

TANI, G. [et al.]. Educação Física Escolar: fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista. 

São Paulo: EPU – Editora da Universidade de São Paulo, 2014. 

VERDERI, Érica. Dança na Escola: uma proposta pedagógica, Ed. Phorte, 2009. 

 

COMPLEMENTAR 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Corpo. 10 ed. Rio de Janeiro: Record, 1987 

BRACHT, V. Educação Física e aprendizagem social. Porto Alegre: Magister, 1992. 

___________. A constituição das teorias pedagógicas da Educação Física. Cadernos Cedes, 

Campinas, n. 48, 1999, p. 69-88. 

BRASIL. Ministério da Educação. Orientações curriculares do ensino médio. Brasília, DF, 2004. 

BRASIL. PCN’S + Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. SEEB; Brasília; 2002. 

DAOLIO, J. Educação Física e o conceito de cultura. Campinas, SP: Autores Associados, 2004. 

GUISELINE,M. Aptidão física, saúde, bem-estar: fundamentos teóricos e exercícios práticos - São 

Paulo. Phorte Editora Ltda2ed, 2006. 

HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. 2 ed. São Paulo: perspectiva, 

1980 

KUNZ, Elenor. Transformação didático-pedagógica do esporte. Ijuí: UNIJUÍ, 1994. 

MATTOS, Mauro e NEIRA, Marcos G. Educação Física na adolescência: construindo o 

conhecimento na escola. 5 ed. São Paulo: Phorte, 2008. 

MENDES, M. G. A Dança. São Paulo: Ática, 1987. 
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NANNI, D. Dança-Educação: pré-escola à universidade. Rio de Janeiro: Editora Sprint, 1995. 

PROPOSTA DE TRABALHO DAS DISCIPLINAS NOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL 

MÉDIO INTEGRADO REGULAR E NA MODALIDADE EJA - IFRN. Orientações 

curriculares. Disponível em: https://goo.gl/YqWsD6. 

ROBERGS, Robert A. e ROBERT, Scott O. Princípios fundamentais do exercício para aptidão, 

desempenho e saúde. 1ed, 2002. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA III 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 3ª 

CARGA HORÁRIA: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

Conhecimento sobre o corpo (crescimento e desenvolvimento humano, conceitos e definições do 

movimento humano, cultura corporal de movimento, ergonomia e desvios posturais), esporte 

coletivo de invasão (handebol e basquetebol), esportes individuais (atletismo) e dança serão os 

conteúdos trabalhados para a compreensão e discussão dos seus valores e significados e suas 

relações existentes com os modelos transmitidos pelos meios de comunicação de massa. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Contribuir para a formação do educando, enquanto ser consciente comprometido com seu contexto 

histórico e social, através da vivência e reflexão sobre as manifestações da cultura corporal de 

movimento. 

 

ESPECÍFICOS 

 Pesquisar e compreender sobre crescimento e desenvolvimento humano; 

 Discutir sobre conceitos e definições do movimento humano; 

 Compreender e discutir sobre a cultura corporal de movimento refletindo sobre as vivencias 

dos alunos; 
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 Conhecer sobre ergonomia e desvios posturais; 

 Dialogar sobre os esportes coletivos handebol e basquetebol, compreendendo e vivenciando 

suas técnicas, tática e regras, e discutir sobre as influências da mídia para esses esportes 

coletivos; 

 Dialogar sobre o atletismo sobre seus aspectos históricos, provas oficiais, categorias e regras; 

 Compreender o universo da dança, história, influência cultural, discutir sobre as vivências 

dos alunos e criar uma coreografia. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: CONHECIMENTO SOBRE O CORPO III 

 Crescimento e desenvolvimento humano 

 Conceitos e definições do movimento humano 

 Cultura corporal de movimento 

 Ergonomia e desvios posturais 

 

Unidade II: ESPORTE COLETIVO DE INVASÃO (HANDEBOL E BASQUETEBOL) 

 Aspectos históricos e sociais do Handebol 

 Técnica e tática do Handebol 

 Regras do Handebol 

 Aspectos históricos e sociais do Basquetebol 

 Técnica e tática do Basquetebol 

 Regras do Basquetebol 

 

Unidade III: ESPORTES INDIVIDUAIS – ATLETISMO 

 Aspectos históricos 

 Provas oficiais 

 Categorias 

 Regras 

 

Unidade IV: DANÇA 
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 História da dança 

 Classificação 

 Dança e cultura 

 Construção coreográfica 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas; aulas dialogadas; vivências corporais; leitura e reflexão de texto; pesquisas; 

seminários; análise de recursos audiovisuais. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será contínua, através de subsídios quantitativos e qualitativos: observação, frequência e 

participação, envolvimento em atividades individuais ou em grupo, avaliações escritas, produção 

textual, apresentação de seminários, autoavaliação do processo ensino e aprendizagem. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Textos didáticos, artigos, livros especificados, fichas para observação e avaliação, quadro branco, 

canetas coloridas para quadro branco, material específico de Educação Física (bolas, bastões, cordas, 

cones, redes, traves, colchonetes, halteres, caneleiras, steps, jumps), Materiais alternativos, 

Datashow, filmes, aparelho de DVD, microssistem, folhas de papel A4, cronômetro, apito, relógio, 

material de avaliação (adipômetro, fita métrica, balança antropométrica, estetoscópio, tensiômetro, 

aparelho de flexibilidade ou goniômetro). 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

CARVALHO, O. M. Voleibol: 1000 exercícios. Rio de Janeiro: 7ª edição: Sprint, 2008. 

COUTINHO, N. F. Basquetebol na Escola. Rio de Janeiro: 3ª ed.: Sprint, 2007. 

DARIDO, S. C; SOUZA JÚNIOR, O. M. Para ensinar Educação Física: possibilidades de 

intervenção na escola. Campinas: Papirus, 2007. 
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FERREIRA, L. R. Xadrez fácil. Ciência Moderna, 2007. 

PITANGA, F. J. G. Epidemiologia da atividade física, do exercício e da saúde. 3. ed. Ver. e 

ampliada. São Paulo: Phorte, 2010. 

SADLER, M. Xadrez: dicas para iniciantes. Ed. Artmed, 2007. 

SILVA, L. R. R. Desempenho esportivo: treinamento com crianças e adolescentes. 2. ed. São 

Paulo: Phorte, 2010. 

TANI, G. [et al.]. Educação Física Escolar: fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista. 

São Paulo: EPU – Editora da Universidade de São Paulo, 2014. 

VERDERI, Érica. Dança na Escola: uma proposta pedagógica, Ed. Phorte, 2009. 

 

COMPLEMENTAR 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Corpo. 10 ed. Rio de Janeiro: Record, 1987 

BRACHT, V. Educação Física e aprendizagem social. Porto Alegre: Magister, 1992. 

___________. A constituição das teorias pedagógicas da Educação Física. Cadernos Cedes, 

Campinas, n. 48, 1999, p. 69-88. 

BRASIL. Ministério da Educação. Orientações curriculares do ensino médio. Brasília, DF, 2004. 

BRASIL. PCN’S + Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. SEEB; Brasília; 2002. 

DAOLIO, J. Educação Física e o conceito de cultura. Campinas, SP: Autores Associados, 2004. 

GUISELINE,M. Aptidão física, saúde, bem-estar: fundamentos teóricos e exercícios práticos - São 

Paulo. Phorte Editora Ltda2ed, 2006. 

HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. 2 ed. São Paulo: perspectiva, 

1980 

KUNZ, Elenor. Transformação didático-pedagógica do esporte. Ijuí: UNIJUÍ, 1994. 

MATTOS, Mauro e NEIRA, Marcos G. Educação Física na adolescência: construindo o 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Luciano+Riélo+Ferreira%22
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conhecimento na escola. 5ª ed. São Paulo: Phorte, 2008. 

MENDES, M. G.A Dança.São Paulo: Ática, 1987. 

NANNI, D. Dança-Educação: pré-escola à universidade. Rio de Janeiro: Editora Sprint, 1995.  

PROPOSTA DE TRABALHO DAS DISCIPLINAS NOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL 

MÉDIO INTEGRADO REGULAR E NA MODALIDADE EJA - IFRN. Orientações 

curriculares. Disponível em: https://goo.gl/YqWsD6. 

ROBERGS, Robert A. e ROBERT, Scott O. Princípios fundamentais do exercício para aptidão, 

desempenho e saúde.1ª ed. 2002. 
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DA PREPARAÇÃO BÁSICA PARA O TRABALHO 

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INFORMÁTICA BÁSICA 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 1ª 

CARGA HORÁRIA: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

Introdução aos conceitos de microinformática, sistemas operacionais, editor de texto, planilhas 

eletrônicas, Internet e aplicativos Open souce. 

OBJETIVOS 
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GERAL 

 Familiarizar o aluno com noções e conceitos básicos em informática, bem como 

possibilitá-lo a desenvolver habilidades na utilização de softwares aplicativos e 

utilitários que possam ser utilizados como ferramentas de trabalho em outras disciplinas 

e em sua vida profissional. 

 

ESPECÍFICOS 

 Trabalhar os fundamentos básicos de informática; 

 Configurar os principais recursos do sistema operacional; 

 Editar e formatar textos e planilhas; 

 Utilizar os navegadores da Internet para pesquisar e se comunicar; 

 Utilizar aplicativos Open Souce, voltados para o mercado de trabalho. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Conceitos de Microinformática 

1.1 Informática 

1.2 Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs) 

2. O Computador 

2.1 Hardware 

2.2 Software 

3. Sistemas Operacionais 

3.1 Tipos de Sistemas Operacionais 

3.2 Painel de Controle e Configurações de Segurança 

3.3 Utilitários 

4. Editor de textos 

4.1 Edição 

4.2 Formatação 

5. Planilha Eletrônica 

5.1 Edição 

5.2 Formatação e Cálculos 

6. Navegadores da Internet 
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6.1 Pesquisa 

6.2 Computação em Nuvem 

6.3 Comunidades Virtuais 

7. Open Souce (5.0 ou superior) 

7.1 Libre Office Calc 

7.2 Libre Office Write 

7.3 Libre Office Impress 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aula expositiva e dialogada para trabalhar os fundamentos básicos de informática, 

 Aulas práticas no laboratório de informática, usando microcomputador para que o aluno 

desenvolva suas habilidades; 

 Exercícios e/ou trabalhos individuais e/ou em grupo. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Avaliação continuada através de exercícios teóricos e/ou práticos; 

 Provas teóricas e/ou práticas previamente agendadas sobre os assuntos abordados; 

 Análise contínua sobre frequência, participação, cumprimento das atividades; 

 Avaliação teórica e/ou prática ao final de cada módulo 

 Projeto de conclusão da disciplina 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro branco e pincel atômico, projetor multimídia, laboratório com 

microcomputadores, softwares específicos e livros. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

CAPRON, H.L. Introdução à Informática. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

MANZANO, A. L. N. G. e MANZANO, M. I. N. G. Estudo Dirigido de Informática Básica, 
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7ª Ed. Editora Érica, 2007. 

MEIRELLES, Fernando de Souza. Informática: novas aplicações com micro computadores. 2. 

ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2004. 

 

COMPLEMENTAR 

ALVES, W. P. Informática Fundamental: Introdução ao Processamento de Dados. Editora 

Érica. 2010. 

BLUMER, F L; PAULA, E A de. Microsoft Office - Word 2007 - Inovação e Automação em 

Textos. Editora Viena. 

GALLO, Michael A. e HANCOCK, William M. Comunicação entre computadores e 

tecnologias de rede. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003. 

MICROSOFT Press. Dicionário de Informática (Inglês-Português e Português-Inglês). Rio de 

Janeiro: Campus, 2006. 

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: Conceitos Básicos. Rio de Janeiro: Campus, 

2007. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLES) I 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 2ª 

CARGA HORÁRIA: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

A disciplina tem como foco o desenvolvimento da habilidade de leitura em língua inglesa. 

Para tanto, serão trabalhadas estratégias de leitura que visam facilitar a compreensão de 

gêneros textuais diversos escritos em inglês, além de aspectos linguísticos necessários para a 

construção do sentido do texto, bem como para a aquisição de vocabulário geral e específico 

relacionado à área de estudo dos alunos. 

 

OBJETIVOS 

GERAL 

Desenvolver as competências de leitura e a consciência crítica dos aprendizes, capacitando-os a 

ler diferentes gêneros textuais escritos em língua inglesa, cujos temas sejam do seu interesse e 

relacionados à área de seu curso. 

ESPECÍFICOS 

 Reconhecer a importância da língua inglesa tanto no contexto global quanto no contexto 

local; 

 Compreender as ações que envolvem o processo de leitura; 

 Identificar e analisar gêneros textuais diversos escritos em língua inglesa, inseridos em 
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diferentes esferas comunicativas; 

 Reconhecer as características estruturais e funcionais dos gêneros textuais como meio de 

realizar leituras críticas e reflexivas; 

 Utilizar, de modo consciente, as diversas estratégias de leitura apresentadas para a 

realização de leitura em língua inglesa; 

 Compreender os diferentes processos de formação de vocábulos em língua inglesa como 

forma de ampliação de vocabulário e melhor compreensão textual; 

 Identificar itens linguísticos de referência lexical e gramatical da língua inglesa, 

compreendendo as relações de coesão textual estabelecidas por tais referências; 

 Compreender as diversas situações de uso dos tempos verbais simples, imperativo e verbos 

modais; 

 Reconhecer e analisar os sintagmas nominais de orações em língua inglesa, compreendendo 

a relação sintática entre os constituintes desses sintagmas e suas funções no texto. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Unidade I: A língua inglesa no mundo 

1.1. A representatividade da língua inglesa no mundo contemporâneo 

1.2. Países que falam a língua inglesa 

1.3. A língua inglesa no Brasil 

1.4. Por que estudar inglês? 

 

2. Unidade II: O Que é Leitura? 

 

2.1 Conscientização do processo de leitura 

2.2 Noções de gêneros textuais 

2.3 Caracterísicas estruturais e funcionais dos gêneros textuais 

2.4 Leitura ativa, crítica e reflexiva 

 

3. Unidade III: Estratégias de Leitura 
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3.1 Utilização de conhecimentos prévios: linguístico, textual e de mundo 

3.2 Dicas tipográficas 

3.3 Palavras cognatas, falso-cognatas e repetidas 

3.4 Prediction, skimming, scanning e selectivity 

3.5 Inferência lexical e gramatical 

3.6 Utilização das estratégias de leitura na compreensão de textos em língua estrangeira 

 

4. Unidade IV: Formação de Palavras 

4.1 Afixação 

4.2 Composição 

4.3 Conversão 

4.4 Reconhecimento do processo de formação das palavras do texto como estratégia de leitura 

 

5. Unidade V: Referência Linguística I 

 

5.1 Referência lexical 

5.2 Pronomes subjetivos e objetivos 

5.3 Adjetivos possessivos e pronomes possessivos 

5.4 Pronomes reflexivos 

5.5 Identificação de referenciais do texto como estratégia de leitura 

 

6. Unidade VI: Estruturas Verbais I 

 

6.1 Tempos verbais simples 

6.2 Imperativo 

6.3 Verbos Modais 

6.4 Reconhecimento das estruturas verbais do texto como estratégia de leitura 

7. Unidade VII: Grupos Nominais I 
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7.1 Sintagmas Nominais 

7.2 Relações sintáticas entre os constituintes dos sintagmas nominais 

7.3 Organização dos sintagmas nominais do texto como estratégia de leitura 

 

Vocabulário: tipos de construção, materiais de construção, processos construtivos, instalações 

prediais. 

 

Gêneros textuais sugeridos: tabelas, gráficos, mapas, tutorial, tirinha, cartum, canção, manual 

de instalação, artigo didático, artigo científico etc. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas com efetiva participação dos alunos. Discussões sobre textos trabalhados nas 

aulas. Apresentação de seminários. Atividades individuais e em grupo.   

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliações escritas individuais e/ou em duplas. Apresentação de seminários. Estudos dirigidos. 

Exercícios individuais e/ou em grupo. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, lápis, dicionários, jornais, revistas, internet, data show, computador, televisão, 

DVD, CD player, músicas, filmes, apostilas. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

BRITO, Marisa M. JENKINGS de. Michaelis inglês: gramática prática. São Paulo-SP: 

Melhoramentos, 3 ed., 2006. 

OXFORD UNIVERSITY. Dicionário Oxford Escolar: para estudantes brasileiros de inglês. 

Português-Inglês / Inglês-Português. Oxford University Press, 2007. 

Munhoz, Rosângela. Inglês Instrumental: estratégias de leitura - módulo I. São Paulo: Texto 

Novo, 2004. 
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FÜRSTENAU, Eugênio. Novo dicionário de termos técnicos.  Volumes 1 e 2, Editora Globo, 

24ª edição, 2005. 

 

COMPLEMENTAR 

Andrade, Adriana Costeira et al. Exploring reading skills. Paraíba: CEFET-PB, 2002. 

Edmundson, Maria Verônica A da Silveira. Leitura e Compreensão de textos no livro didático 

de língua inglesa. João Pessoa: Editora do CEFET-PB, 2004. 

Munhoz, Rosângela. Inglês Instrumental: estratégias de leitura. Módulo II. São Paulo: Texto 

Novo, 2004. 

RICHARDS, Jack. From reader to reading teacher. Cambridge: Cambridge  University Press, 

1998. 

SOUZA, Adriana Grade Fiori et al. Leitura em língua inglesa: uma abordagem instrumental. 2ª 

ed. São Paulo: Disal, 2010. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLES) II 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 3ª 

CARGA HORÁRIA: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

A disciplina tem como foco o aprimoramento da habilidade de ler em língua inglesa. Para tanto, além 

de reforçar o uso das estratégias trabalhadas em Inglês Instrumental I, serão trabalhados novos 

aspectos linguísticos que visam ampliar o vocabulário previamente adquirido, bem como possibilitar 

uma compreensão mais abrangente de textos escritos em língua inglesa, em particular textos 

relacionados à área de estudo dos alunos. O uso racional e funcional do dicionário também será 

abordado como uma importante ferramenta neste processo de aprendizagem. 

 

OBJETIVOS 

GERAL 

Desenvolver as competências de leitura e a consciência crítica dos aprendizes, capacitando-os a ler 

diferentes gêneros textuais escritos em língua inglesa, cujos temas sejam do seu interesse e 

relacionados à área de seu curso e afins. 

 

ESPECÍFICOS 

 Identificar e analisar gêneros textuais diversos escritos em língua inglesa, inseridos em 

diferentes esferas comunicativas; 
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 Reconhecer as características estruturais e funcionais dos gêneros textuais como meio de 

realizar leituras críticas e reflexivas; 

 Utilizar, de modo consciente, as diversas estratégias de leitura apresentadas para a realização de 

leitura em língua inglesa; 

 Identificar itens linguísticos de referência lexical e gramatical da língua inglesa, compreendendo 

as relações de coesão textual estabelecidas por tais referências; 

 Compreender as diversas situações de uso dos tempos verbais progressivos, perfeitos, 

condicionais, bem como da voz passiva; 

 Reconhecer e analisar os sintagmas preposicionais de orações em língua inglesa, 

compreendendo a relação sintática entre os constituintes desses sintagmas e suas funções no 

texto; 

 Reconhecer os marcadores discursivos presentes em textos escritos em língua inglesa, 

compreendendo as relações de coesão e coerência textuais estabelecidas por esses marcadores; 

 Compreender e analisar verbetes e aprender a utilizar o dicionário de maneira funcional e 

racional; 

 Realizar atividades de leitura de textos em língua inglesa de forma crítica, reflexiva e com vistas 

à ampliação do conhecimento específico da área do curso. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Unidade I: Revisão 

1.1 Formação de palavras 

1.2 Referência linguística 

1.3 Estruturas verbais 

1.4 Grupos nominais simples 

 

2.  Unidade II: Referência Linguística II 

2.1 Referência lexical e gramatical 

2.2 Pronomes relativos 

2.3 Pronomes demonstrativos 

2.4 Pronomes indefinidos e interrogativos 
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2.5 Identificação de referenciais do texto como estratégia de leitura 

 

3. Unidade III: Estruturas Verbais II 

3.1 Tempos verbais progressivos 

3.2 Tempos verbais perfeitos 

3.3 Condicionais 

3.4 Voz passiva 

3.5 Reconhecimento das estruturas verbais do texto como estratégia de leitura 

4. Unidade IV: Grupos Nominais II 

4.1 Sintagmas preposicionais 

4.2 Relações sintáticas entre os constituintes dos sintagmas preposicionais 

4.3 Organização dos sintagmas eposicionais do texto como estratégia de leitura 

 

5. Unidade V: Marcadores Discursivos 

5.1 Classificação dos marcadores discursivos 

5.2 Relações sintático-semânticas dos marcadores do discurso 

5.3 Reconhecimento dos marcadores discursivo do texto como estratégia de leitura 

 

6. Unidade VI: Uso do dicionário 

6.1 Elementos composicionais do verbete 

6.2 Homografia e polissemia 

6.3 Phrasal verbs e expressões 

6.4 Plural de substantivos e substantivos não contáveis 

6.5 Comparativo e superlativo 

6.6 Noções de variação linguística e fonética 
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6.7 Uso racional e funcional do dicionário como estratégia de leitura 

Vocabulário: segurança do trabalho, práticas profissionais, execução de projetos, gerenciamento de 

obras. 

Gêneros textuais sugeridos: charge, tirinha, manual de instalação, artigo didático, artigo científico, 

notícia, reportagem, entrevista, currículo etc. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas com efetiva participação dos alunos. Discussões sobre textos trabalhados nas aulas. 

Apresentação de seminários. Atividades individuais e em grupo.   

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliações escritas individuais e/ou em duplas. Apresentação de seminários. Estudos dirigidos. 

Exercícios individuais e/ou em grupo. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, lápis, dicionários, jornais, revistas, internet, data show, computador, televisão, DVD, 

CD player, músicas, filmes, apostilas. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

BRITO, Marisa M. Jenkings de. Michaelis inglês: gramática prática. 3 ed. São Paulo: 

Melhoramentos, 2006. 

FORD UNIVERSITY. Dicionário Oxford Escolar: para estudantes brasileiros de inglês. 

Português-Inglês / Inglês-Português. Oxford University Press, 2007. 

FÜRSTENAU, Eugênio. Novo dicionário de termos técnicos.  Volumes 1 e 2, Editora Globo, 24ª 

edição, 2005. 
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MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental: estratégias de leitura. Módulo II. São Paulo: Texto 

Novo, 2004. 

 

COMPLEMENTAR 

 

ANDRADE, Adriana Costeira; Et al. Exploring reading skills. Paraíba: CEFET-PB, 2002. 

EDMUNDSON, Maria Verônica A da Silveira. Leitura e Compreensão de textos no livro didático 

de língua inglesa. João Pessoa: Editora do CEFET-PB, 2004. 

GRELLET, Françoise. Developing reading skills: a practical guide to reading comprehension 

exercises, 2003. 

MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental: estratégias de leitura. Módulo I. São Paulo: Texto 

Novo, 2004. 

SOUZA, Adriana Grade Fiori; Et al. Leitura em língua inglesa: uma abordagem instrumental. 2ª ed. 

São Paulo: Disal, 2010. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 2ª 

CARGA HORÁRIA: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

 O nascimento do saber científico. Métodos científicos. Classificação e Técnicas de 

Pesquisa. Método de estudo eficiente: leitura e fichamentos. Elaboração de trabalhos acadêmicos: 

resumo, resenha crítica, relatórios e seminário. Trabalhos científicos: projeto de pesquisa, artigo e 

monografia. A organização dos textos científicos e acadêmicos (Normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT). 

 

OBJETIVOS 
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GERAL 

 Compreender e aplicar os princípios da metodologia científica em situações de produção e 

expressão do conhecimento, bem como nas situações que envolvem a construção de trabalhos 

acadêmicos. 

 

ESPECÍFICOS 

 Introduzir a discussão sobre os diversos tipos de conhecimento e dos métodos científicos; 

 Conhecer os principais instrumentos técnico-metodológicos que permitem o desenvolvimento 

de trabalhos acadêmicos e científicos; 

 Desenvolver habilidades para construir um projeto de pesquisa; 

 Conhecer diferentes meios de comunicação científicos: artigo, monografia e eventos; 

 Apresentar as principais Normas da ABNT relacionadas a organização de trabalhos científicos e 

acadêmicos; 

 Discutir a organização dos trabalhos de conclusão de curso e do relatório de estágio. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE TEMÁTICA I 

1. 1.  O CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

1.1.1. Os tipos de conhecimento: filosófico, religioso, popular e científico; 

1.1.2. Os métodos científicos; 

1.1.3. Técnicas de pesquisa científica; 

1.1.4. Classificações da pesquisa científica; 

1.1.4. Aproveitamento da leitura e técnicas para redigir textos; 

1.1.5. Técnica de estudo: como realizar um fichamento. 

 

UNIDADE TEMÁTICA II 

 RECURSOS TÉCNICO-METODOLÓGICOS PARA TRABALHOS ACADÊMICOS 

2.1.1. Como elaborar um resumo e uma resenha crítica; 

2.1.2. Desenvolvimento de relatório de visita técnica; 

2.1.3. Como fazer um seminário; 
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2.1.4. Fontes de pesquisa e bases de dados; 

2.1.5. Discutindo o plágio e as formas de evitar essa prática. 

 

UNIDADE TEMÁTICA III 

3.1 ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

 3.1.1. Técnicas de elaboração de projeto de pesquisa; 

 3.1.2. Elaboração dos itens de um projeto: introdução, justificativa, objetivos, metodologia, 

embasamento teórico, cronograma, referencial bibliográfico. 

3.1.3. Diferenças entre Projeto de Pesquisa e Projeto de Extensão; 

 

UNIDADE TEMÁTICA IV 

4.1 COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS 

4.1.1. Propriedades dos trabalhos científicos acadêmicos: artigos, relatório de pesquisa, 

monografia e relatório de estágio; 

4.1.2. Regras da ABNT; 

4.1.3. Organização dos trabalhos de conclusão de curso e do relatório de estágio; 

4.1.4. Divulgação de comunicações científicas em eventos; 

4.1.5. Aspectos éticos envolvidos na divulgação de informações científicas. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialogadas que podem ser complementadas com a leitura de textos 

científicos; produção de estudos dirigidos de forma presencial ou a distância; debates dos 

temas abordados; construção de textos críticos; estímulo a pesquisa de informações em 

diferentes fontes(artigos, jornais, revistas, internet, periódicos);  Para permitir o adequado 

desenvolvimento da disciplina, é previsto ainda que até 15% do conteúdo programático seja 

ministrado na modalidade de educação a distância. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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 A avaliação será contínua, devendo ser observada a participação do discenteem sala de aula 

e a realização das atividades propostas durante o desenvolvimentoda disciplina. Essas 

atividades serão realizadas de forma individual ou coletiva. Como   métodos de 

averiguação do aprendizado,serão realizadas avaliaçõesescritas, seminários, debates e  

produção de textos científicos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 

Petropólis, RJ: Vozes, 2009. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

MARCONI, M. de A; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 7 ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. rev. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

COMPLEMENTAR 

APPOLINÁRIO, F. Metodologia da Ciência: filosofia e prática da pesquisa. São Paulo: Cengage 

Learning, 2011. 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A., DA SILVA, R. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: 

Pearson, 2010. 

FONSECA, M. H. Curso de metodologia na elaboração de trabalhos acadêmicos. Rio de 

Janeiro: Moderna, 2009. 

GIL, A. C.Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

RODRIGUES, A. J. Metodologia científica. 1. ed. São Paulo: Avercamp, 2006. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: EMPREENDEDORISMO 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 3ª 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

Conceito de empreendedorismo. Histórico e evolução do empreendedorismo. O 

empreendimento e o empreendedor; Processo empreendedor. Empreendedorismo no Brasil e 

principais desafios. Planejamento a abertura do próprio negócio. Plano de negócios: 

caracterização do empreendimento, estudo de mercado e planejamento de marketing, plano 

operacional, plano financeiro. Fontes de financiamento. Organizações de apoio ao 

empreendedor. 

 

OBJETIVOS 

 Instrumentalizar os alunos para a identificação de oportunidades de novos empreendimentos 

na área. 

 Fornecer conhecimentos e ferramentas auxiliares à gestão e operacionalização desses 

empreendimentos; 

 Orientar o desenvolvimento de competências em gestão de negócios, liderança e trabalho em 

equipes. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I - Conceitos fundamentais 
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Conceito de empreendedorismo e processo empreendedor. 

Evolução histórica do empreendedorismo. 

Perfil empreendedor. 

Empreendedorismo no Brasil: riscos e particularidades. 

 

UNIDADE II - Estruturação do empreendimento 

Legislação básica; 

Processo de Abertura de um novo negócio; 

Forma jurídica 

Criando e Registrado o Nome/Marca 

Identidade visual 

 

UNIDADE III - Aspectos gerenciais básicos 

Noções de Gestão de Recursos Humanos e Legislações Pertinentes 

Noções de Gestão de Recursos Financeiros, Fluxo de Caixa, Faturamento, Impostos e Registro 

Contábil da Movimentação da Empresa; Planejamento Estratégico do Negócio  (oportunidades e 

Ameaças, pontos Fortes e Pontos Fracos). Obtenção de Recursos Financeiros para a Abertura do 

Empreendimento (Investimento inicial, Capital de Giro, Financiamentos) Plano de Vendas de 

Serviços e Formação de Carteira de Clientes. 

 

UNIDADE IV - Planejando a abertura do empreendimento 

Plano de Negócio: Caracterização do empreendimento, estudo de mercado, plano de marketing, 

plano operacional e plano financeiro. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de recursos áudio visuais multimídia. 

 Atividades práticas; 

 Visitas técnicas; 

 Estudos de caso. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Prova escrita, trabalhos, listas de exercícios, estudos de casos e elaboração e 

apresentação de plano de negócios. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 Quadro branco, pincel, laboratório de informática com acesso à Internet e projetor 

multimídia, vídeos, revistas e publicações especializadas. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, estratégias e 

dinâmicas. São Paulo: Atlas, 2003. 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 3. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2008. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 5. ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

DRUCKER, Peter Ferdinando. Inovação e espírito empreendedor: Entrepreneurship. 6. ed. São 

Paulo: Pioneira, 2000. 

 

COMPLEMENTAR 

BRASIL, 2006. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Diário Oficial da União. 

Brasília, 14 dez. 2006. 

_______. Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008. Diário Oficial da União. 

Brasília, 06 maio 2011. 

DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor: a metodologia de ensino que ajuda a 

transformar conhecimento em riqueza. 6. ed. Rio de Janeiro: Sextante, 2008. 

_______. O segredo de Luísa: uma Ideia, uma paixão e um plano  de negócios: como nasce o 
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empreendedor e se cria uma empresa. Rio de Janeiro: Sextante, 2008. 

ROSA, Cláudio Afrânio. Como elaborar plano de negócio. Brasília: SEBRAE, 2013. 

SANTOS, Edno Oliveira. Administração financeira da pequena e média empresa. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

SOBRAL, Filipe; PECI, Alketa. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. 2. ed. São 

Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. 
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DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR:  INSTRUMENTO I - CLARINETE 

CURSO:  Técnico Integrado em Instrumento Musical 

PERÍODO: 1ª ANO 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: VLAUDEMIR VIEIRA DE ALBUQUERQUE 

EMENTA 

Desenvolvimento técnico instrumental do clarinete de nível básico, através do estudo da postura, 

embocadura, respiração, prática instrumental e estudo do repertório popular e erudito. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Iniciaroeducandonaclarineta,levando-oaexecutarpeçaseruditase populares de níveis 

elementares; 

ESPECÍFICOS 

Apropriar o educando das partes que compõem a clarineta, sua montagem e manutenção; 

Adequar a postura e a embocadura de acordo com as características físicas de cada educando; 

Vivenciar a respiração, preparando o educando para desenvolver a sonoridade na clarineta; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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 Unidade I 

a) Apropriar o educando das partes que compõem a clarineta, sua montagem e manutenção. 

b) Adequar a postura e a embocadura de acordo com as características físicas de cada educando 

c) Vivenciar a respiração, preparando o educando para desenvolver a sonoridade na clarineta 

d) Dominar a escala diatônica do mi2 ao lá3 

 Unidade II 

e) Executar a passagem lá3 si3 

f) Preparar o educando para executar a escala cromática 

g) Aprimorar a articulação “ligado” 

h) Dominar a emissão sonora do mi2 ao dó5. 

 Unidade III 

i) Executar escalas e arpejos maiores e menores 

j) Desenvolver as diversas articulações na escalas diatônicas e cromáticas 

 Unidade IV 

k) Executar arpejos maiores e menores nas diversas articulações 

l) Dominar a extensão do instrumento até o dó6 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas práticas individuais, utilização do lab. de informática para mostra de vídeos, cópias de 

CDs e pesquisa, formação de banca examinadora a partir do 2º período da disciplina 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Serão realizadas três atividades, individual ou coletiva por bimestre, podendo ser audições em 

sala de aula como também abertas ao público. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
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O alcance das competências pretendidas será facilitado por meio dos seguintes recursos didáticos: 

Estante de partituras; material didático-musical impresso; caixa de som; teclado e gravações de 

áudio para acompanhamento. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

BARBOSA, Joel. DA CAPO - criatividade – Clarinete 1. Keyboard, Jundiaí - São Paulo, 2011 

BARBOSA, Joel. Da capo - criatividade – Clarinete 2. Keyboard, Jundiaí - São Paulo, 2011 

BAERMANNS, Carl. Taghliche Studien fur Klarinette. Hofheim am Taunus: Musikverlag 

Friedrich Hofmeister, 1981. 

BAERMANN, Heinrich. J. Adagio fur Klarinette und Streicher. Wiesbaden: Breitkopf, 1980. 

COMPLEMENTAR 

MOZART, W.A. Concerto K. 622 para clarineta e piano. New York: H. Kling 

MOZART, W. A. Trio K. V. 498 para clarineta, viola e piano. Berlin: Robert Lienau, 1954. 

KLOSE, H. Celebrated Method for the Clarinet. New York: Carl Fischer, 1946. 

LACERDA, Osvaldo. Melodia para clarineta solo. São Paulo: Novas Metas, 1980. 

VAUGHAN Williams, Ralph. Six Studies in English Folksong. Boston: Galaxy Music 

Corporation, 1927. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO I – SAXOFONE 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

ANO: 1º ANO 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: ABIMAEL DE OLIVEIRA SILVA 

EMENTA 

Aprendizado das técnicas de manuseio do saxofone para interpretação de repertórios eruditos e 

populares dentro do universo musical. 

OBJETIVOS 

 

GERAL 

Fornecer ao aluno os recursos técnicos (práticos e teóricos), em nível iniciante, necessários para a 

execução e interpretação do repertório erudito e popular para saxofone. 

 

ESPECÍFICOS 

• conhecer a origem do saxofone e sua história; 

• favorecer o aprendizado de habilidades básicas de manuseio do mecanismo do instrumento; 

• estimular o desenvolvimento da sonoridade característica do instrumento; 

• apresentar as diferentes formas de articulação dos sons no saxofone; 

• estimular a leitura musical por meio da execução de estudos e peças musicais; 

• promover habilidades básicas de interpretação musical. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE 1 

- História do saxofone; 

- Estrutura do instrumento; 

- Montagem e desmontagem; 

- Posição das mãos; 

- Formação da embocadura; 

- Primeiros sons: notas dó4, si3, lá3 e sol3. 

- Primeiros sons: notas fá3, mi3, ré3 e dó3. 

- Primeiros sons: notas ré4, mi4, fá4 e sol4. 

- Primeiros sons: notas sol4, lá4, si4 e dó5. 

 

UNIDADE 2 

- Exercícios sobre os intervalos de segundas 

- Exercícios sobre os intervalos de terças 

- Exercícios sobre os intervalos de quartas 

- Exercícios sobre os intervalos de quintas 

- Exercícios sobre os intervalos de sextas 

- Exercícios sobre os intervalos de sétimas 

- Exercícios sobre os intervalos de oitavas 

- Exercícios sobre os intervalos mistos 

- Exercícios sobre a escala cromática 

 

UNIDADE 3 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó maior (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá menor (arpejos) 
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- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de sol maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de sol maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de sol maior (arpejos) 

UNIDADE 4 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de mi menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de mi menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de mi menor (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de fá maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de fá maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de fá maior (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de ré menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de ré menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de ré menor (arpejos) 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas práticas individuais divididas em três partes: - aquecimento: onde o aluno executa 

exercícios simples para aquecimento da embocadura e das articulações envolvidas na digitação do 

instrumento; - estudo técnico: onde o aluno executa exercícios que visam a obtenção de 

competências técnicas no manuseio do instrumento; - leitura musical: onde o aluno executa um 

estudo melódico e/ou peça musical para aprimoramento da leitura e da interpretação musical. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será dividida em duas etapas, atribuindo-se uma nota para cada etapa: 

- Participação nas aulas, interesse e desenvolvimento dos conteúdos estudados; 

- Execução musical ao final de cada bimestre. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

- Saxofone; 

- Estante de partituras; 

- Material didático-musical impresso; 

- Caixa de som; 

- Teclado; 
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- Gravações para acompanhamento. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

KLOSÉ, Hyacinthe. Méthode Complète pour tous les Saxophones. Paris: Éditions Musicales 

Alphonse Leduc, 2000. 

 

RUSSO, Amadeu. Método completo de Saxofone. 19º edição. São Paulo: Irmãos Vitale, 1997. 

 

VILLE, Paul de. Universal Method for the Saxophone. New York: Carl Fischer, 1908. 

 

VIOLA, Joseph. Technique of the Saxophone: Scale Studies. Vol 1. Boston: Berklee Press, 1986. 

 

VIOLA, Joseph. Technique of the Saxophone: Chord Studies. Vol 2. Boston: Berklee Press, 1986. 

 

 

COMPLEMENTAR 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Bossa Nova. Vol. 1. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 

2009. 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Bossa Nova. Vol. 2. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 

2009. 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Bossa Nova. Vol. 3. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumiar editora, 

2010. 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Choro. Vol. 1. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 2009. 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Choro. Vol. 2. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 2011. 
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CHEDIAK, Almir. Songbook Choro. Vol. 3. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 2011. 

 

HITE, David. Melodious and Progressive Studies for Saxofone. Book 1. Texas: Southern Music 

Company, 1988. 

 

LACOUR, Guy. 50 Easy and Progressive Studies for Saxophone. Book 1. Paris: Gérard Billaudot 

Editeur, 1989.       

 

LEONARD, Hall. Jazz play along: 10 Duke Ellington Classics. Vol 1. New York: Hall Leonard 

Editora, 2004. 

 

LEONARD, Hall. Jazz play along: 10 Latin Jazz Classics. Vol 23. New York: Hall Leonard 

Editora, 2004. 

 

LEONARD, Hall. Jazz play along: Lennon & McCartney. Vol 29. New York: Hall Leonard 

Editora, 2004. 

 

 

LEONARD, Hall. Jazz play along: 10 Latin Jazz Favorites. Vol 40. New York: Hall Leonard 

Editora, 2005. 

 

LEONARD, Hall. Disney solos for Saxofone. New York: Hall Leonard Editora, 1998. 

 

LEONARD, Hall. 12 broadway favorites by Andrew Lloyd Webber. New York: Hall Leonard 

Editora, 2000. 

 

LEONARD, Hall. 10 Disney solos. New York: Hall Leonard Editora, 2002. 

 

NOBRE, Jorge. Partituras para Flauta Doce com cifra para acompanhamento. Ipu: Edições Jorge 

Nobre, 2011. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 

DA PARAÍBA-CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL(INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONETES CURRICULAR 

COMPONETES CURRICULAR: INSTRUMENTO I – VIOLÃO 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

PERIODO: 1º ANO 

CARGA: horário 33h 

DOCENTE RESPONSAVEL: CYRAN COSTA CARNEIRO DA CUNHA 

EMENTA 

Desenvolvimento de competências para interpretação do repertorio para violão erudito e popular, 

leitura de cifras e partituras, bem como acompanhamento. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Fornecer ao estudante os recursos técnicos, estilísticos, práticos e teóricos, que são utilizados para 

interpretação do repertorio erudito e popular. 

 

ESPECIFICOS 

Oferecer ao aluno suporte técnico e interpretativo de modo que o mesmo tenha em seu repertorio 

peças suficientes para o recital de formatura, em conjunto e solo, com diferentes linguagens. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Estrutura física do violão 

Afinação e manutenção 

Postura e saúde corporal 

Leitura de cifra, e partitura 

Tom e semitom, identificação das notas no braço do violão 

Uso do metrônomo 

Escala diatônica maior 

Pratica em conjunto 

Repertorio popular (a ser combinado com o aluno) 

Repertorio erudito (a ser combinado com o aluno) 
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Técnica aplicada ou repertorio 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas práticas e demonstrativas, em grupo ou individual 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DO ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação continua do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo ao violão, recital 

semestral solo ou em conjunto.  

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, lápis, computador, internet, apostila, instrumento musical 

BIBLIOGRAFIA 

GALILEA. Carlos Violão Ibérico. Editora: Trem Mineiro. 2012. 

 

Othon G. da Rocha Filho. Minhas Primeiras Notas ao Violao V. 1. Editora: Irmaos Vitale. 

1996. 

 

FRAGA,O. O princípio do violão erudito. Apostila. 

 

CARLEVARO ABEL - Caderno de Técnica Vol. 1 - Escala Diatônica. Série Didática para 

Violão. 

 

PINTO Henrique - Iniciação ao Violão - Vol I. São Paulo, Editora: Ricordi. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO I – FLAUTA DOCE 

CURSO:  Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 1ª ANO 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: VLAUDEMIR VIEIRA DE ALBUQUERQUE 

EMENTA 

Introdução ao estudo da flauta doce soprano. Domínio da digitação e das técnicas específicas 

básicas de respiração, articulação e sustentação. Execução de repertório folclórico, popular e 

erudito. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Desenvolver as técnicas básicas da digitação da flauta doce soprano, além da preparação de 

nível básico das obras musicais para o instrumento.  

ESPECÍFICOS 

Conhecer as técnicas básicas de respiração, articulação e sustentação da flauta doce soprano; 

Executar e interpretar músicas folclóricas, populares e eruditas de nível médio na flauta doce 

soprano; 

Ler e executar à primeira vista peças fáceis na flauta doce soprano; 

Ler fluentemente a notação musical em partituras de músicas de nível médio para flauta doce 
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soprano. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

a) Componentes básicos da linguagem sonora. 

b) Elementos materiais (sons, gestos) e os elementos ideais (base formal, cognitiva) presentes na 

prática instrumental. 

Unidade II 

c) Técnicas, recursos e equipamentos específicos através do estudo de métodos. 

d) Características de gêneros musicais. 

e) Relações sonoro-musicais de acordo com a prática instrumental. 

 

Unidade III 

f) Interpretação de diferentes obras. 

g) Execução musical e reconhecimentos de características musicais. 

Unidade IV 

h) Técnica e expressão instrumental. 

i)  Performance musical e instrumental. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas práticas e demonstrativas, onde os alunos, individualmente ou em grupo, estudam e 

executam um exercício, estudo ou peça musical, para as devidas correções e comentários do 

professor. 

Aulas expositivas onde serão abordados aspectos da escrita musical, bem como características 

históricas, estilísticas e técnicas do repertório musical. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento e na 

matéria teórica (quando se aplica); 

Apresentação bimestral, individuais ou grupos, dos exercícios, tarefas, repertório e/ou aplicações 

técnicas trabalhadas durante aquele período; 

Recital de encerramento de semestre e/ou ano letivo, demonstrando diversidade técnica e 

estilística, individual ou em grupos. 

Trabalho escrito e/ou oral sobre o assunto trabalhado. Avaliação qualitativa e autoavaliação. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, lápis, jornais, revistas, internet, data show, computador, televisão, DVD, CD 

player, músicas, filmes, apostilas, instrumento musical. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

FRANK, Isolde. Método para flauta doce soprano. São Paulo: Ricordi Brasileira, 2002. 

KIEFER, Bruno. Música para gente miúda. Porto Alegre: Movimento, 1986. v.1. 

O MELHOR do chorinho brasileiro. São Paulo: Vitale, 1997. v.1. 

 

COMPLEMENTAR 

TIRLER, Helle. Vamos tocar flauta doce. São Leopoldo: Sinodal, 1999. v.2. 

________. Vamos tocar flauta doce. São Leopoldo: Sinodal, 1999. v.3. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO I – PIANO E TECLADO ELETRÔNICO 

MUSICAL 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE:1 ª ANO 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: LINDBERG LUIZ DA SILVA LEANDRO 

EMENTA 

Desenvolvimento musical através do Piano Digital ou Teclado Eletrônico, contemplando 

conhecimentos musicais, aquisição de habilidades motoras, repertório do período Clássico 

e/ou arranjos facilitados de músicas populares diversas, técnicas idiomáticas da prática 

pianística e/ou teclado musical e didática da Performance Musical, considerando experiências 

previamente adquiridas.                                                                                                               

OBJETIVOS 

GERAL 

Aprendizagem do Piano Digital ou Teclado de forma útil à prática do técnico em Música com 

ênfase em práticas interpretativas. 

 

ESPECIFICOS 

Conhecer características idiomáticas dos instrumentos de teclado; 
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Prover contato com repertório de Piano Acústico e Teclado Eletrônico; 

Desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre questões idiomáticas que se apresentam; 

Desenvolvimento de estratégias de estudo para prática individual;  

Promover o conhecimento de técnicas de concentração para os momentos de prática instrumental 

Aprimorar a leitura dos diversos tipos de notação musical; 

Utilizar a análise musical como ferramenta de estudo da Performance; 

Trabalhar a personalidade musical a partir da prática instrumental; 

Desenvolver a autocrítica musical através da habilidade Audição Crítica; 

Desenvolver repertório erudito do período Clássico; 

Desenvolver repertório baseado em arranjos musicais simplificados de músicas populares; 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

a) Prática instrumental no Piano Digital e/ou Teclado Eletrônico 

 

Unidade II 

b) Repertório Musical Clássico/Popular e Organologia do Piano Digital e/ou Teclado Eletrônico 

 

Unidade III 

c) Elaboração de arranjos no ensino em grupo da Performance Musical 

Unidade IV 

d) Audição Crítica 

METODOLOGIA DE ENSINO 
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Aulas coletivas de caráter individual. Cada estudante praticará em um Piano Digital/teclado 

musical com fone de ouvido, respeitando a atual infraestrutura disponível. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento, de 

caráter qualitativo, através de audições e/ou recitais. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Pianos/teclados eletrônicos com fones de ouvido, conversores P2 fêmea para P10 macho, 

banquetas e fontes, partituras e métodos de Piano Acústico e/ou Teclado Eletrônico, lápis, lousa e 

pincel apropriado. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

BÁRTOK, Béla. For Children vol. 1. Boosey & Hawkes, Nova York, 1940. 

BOTELHO, Alice. Meu piano é divertido vols. 1 e 2. Ed. Ricordi Brasileira, São Paulo, 1983. 

CERQUEIRA, Daniel Lemos. Princípios Educacionais do Piano: versão 2012/1. São Luís: 

Edição do Autor, 2011. 

FERNANDEZ, Oscar Lorenzo. Peças Infantis. ________________________. Suíte das Cinco 

Notas. 

FLETCHER, Leila. Leila Fletcher Piano Course vol. 2. Montgomery Music, Nova York, 1995. 

GUARNIERI, Mozart Camargo. Cinco Peças Infantis (1931-1934). Ed. Ricordi Brasileira, São 

Paulo, 1973. 

STEWART, Margaret. Folk Music of Brazil. Montgomery Music, Nova York, 1967. VALE, Jair 

do. Método Prático para Teclados. Publicação independente. Belo Horizonte, data 

desconhecida. 

Complementar: 
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COMPLEMENTAR 

 

ADOLFO, Antônio. Iniciação ao Piano e Teclado. Ed. Lumiar, Rio de Janeiro, 1994. 

_______________. O Livro do Músico: Harmonia e Improvisação para Piano, Teclado e outros 

Instrumentos. Ed. 

Lumiar, Rio de Janeiro, 1989. 

ALVES, Luciano. Exercício para Piano e Teclados, vol. 1. Ed. Irmãos Vitale, São Paulo, 2005. 

GUEST, Ian. 16 estudos escritos e gravados para Piano. Ed. Lumiar, Rio de Janeiro, 2000. 

MASCARENHAS, Mário. O melhor da música internacional, vol. 1. Ed. Irmãos Vitale, São 

Paulo, 1989. 

MELLO, Ondine de. Exercícios de técnica para Piano. Ed. Irmão Vitale, São Paulo, 1999. 

KAPLAN, José Alberto. Teoria da Aprendizagem Pianística. Porto Alegre: Ed. Movimento, 

1987. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: PERCEPÇÃO MUSICAL I 

CURSO:  Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE:1 ª ANO 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: LINDBERG LUIZ DA SILVA LEANDRO 

EMENTA 

A consciência e percepção do som: fundamentos da aptidão auditiva relacionada às notas e a 

escrita musical; desenvolvimento da escrita musical; atividades de práticas musicais (ritmo, 

solfejo e ditado musical); a teoria musical; estudo do sistema tonal e das funções harmônicas 

básicas; estudo dos aspectos melódicos focalizando a função tonal e a relação intervalar; os 

aspectos rítmicos em compassos simples (binários, ternários e quaternários). Sinais gráficos de 

dinâmica, andamento e articulação. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Desenvolver os parâmetros básicos de percepção notacional, rítmica e melódica, além da 

identificação de outras estruturas musicais. 

 

ESPECÍFICOS 

Identificar e aplicar, articuladamente, os componentes básicos da linguagem sonora. 

Selecionar e manipular esteticamente diferentes fontes e materiais utilizados nas composições 
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artísticas, bem como diferentes resultados artísticos. 

Caracterizar, escolher e manipular os elementos materiais (sons, gestos) e os elementos ideais 

(base formal, cognitiva) presentes na obra musical. 

Utilizar adequadamente métodos, técnicas, recursos e equipamentos específicos à produção, 

interpretação, conservação e difusão musical. 

Identificar as características dos diversos gêneros de produção musical. 

Conhecer e analisar a técnica e expressão instrumental. 

Dominar artisticamente o instrumento e a escrita/leitura musical. 

Criar e poetizar a partir de obra do compositor. 

Aprimorar a execução através da técnica e saberes de analise musical. 

Estabelecer relações sonoro-musicais de acordo com a situação prática. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: 

a) Solfejos Múltiplos (falado, cantado e rítmico), 

b) Estudo das 3 primeiras linhas e os 3 (incluindo o dó central e ré) primeiros espaços da clave de 

Sol e melodias com métrica simples em intervalos de até uma terça. 

 

Unidade II: 

c) Solfejos Múltiplos, 

d) polirritimia, 

 Unidade III 

e) estudo das 4 primeiras linhas e os 4 espaços da clave de Sol (incluindo dó central e ré) e 
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melodias de métrica simples e complexa com saltos de até uma quinta. 

Unidade IV: 

f) Solfejos Múltiplos; Modulação, 

g) Ditado musical rítmico e melódico, 

h) Polirritimia, estudo das 5 linhas e espaços internos e externos (com até 1 linha complementar 

superior e inferior) da clave de Sol melodias de métrica complexa com saltos de até uma sexta. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

O conteúdo será primeiramente vivenciado através de solfejos, sendo dificultados 

gradativamente; também serão utilizados jogos de execução musical e solfejo em grupo e 

individual. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As avaliações se darão através de provas práticas, envolvendo solfejos em grupos pequenos, 

individuais e em forma de canto coral. Os aspectos qualitativos preponderaram sobre os 

quantitativos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, Datashow, computador e aparelho de som. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

BARBOSA, Cacilda Borges. Estudos de Ritmo e Som (preparatórios 1°, 2°, 3° e 4° anos). Rio 

de Janeiro: Edição da autora, 1970. 

GRAMANI, J. E. Rítmica. São Paulo:Perspectiva, 1988. 

HINDEMITH, P. Treinamento para músicos. 4ed. Trad. Camargo Guarnieri. São Paulo: 

Ricordi Brasileira, 1988. 
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COMPLEMENTAR 

 

SCLIAR, Esther. Elementos de Teoria Musical. São Paulo: Editora Novas Metas, 1985. 

SENA, Hélio. Modos. Apostila Didática.s/ed. 

ZAMACOIS, Joaquín. Teoria de la Música. Livro I e II. Barcelona: Editorial Labor, S.A., 1994. 

POZZOLI. Guia teórico e prático: Para o ensino do ditado musical. I & II Partes. Ricordi do 

Brasil: Ricordi. 

POZZOLI. Solfeggi: Parlati e cantati. I Corso. Ricordi. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO I – BATERIA/PERCUSSÃO 

CURSO:  TÉCNICO INTEGRADO EM INSTRUMENT MUSICAL 

SÉRIE: 1 ª ANO 

CARGA HORÁRIA: 33 H 

DOCENTE RESPONSÁVEL: JOHN FIDJA FERREIRA GOMES 

EMENTA 

Fundamentos técnicos da caixa-clara aplicados aos princípios de leitura rítmica; nivelamento 

técnico; aprimoramento técnico das mãos, pés, sonoridade e introdução de ritmos brasileiros 

adaptados para bateria. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Consolidação dos elementos básicos para o desenvolvimento técnico aplicados a bateria. 

ESPECÍFICOS 

Identificar e aplicar, articuladamente, os componentes básicos da linguagem sonora. 

Selecionar e manipular esteticamente diferentes fontes e materiais utilizados nas composições 

artísticas, bem como diferentes resultados artísticos. 

Caracterizar, escolher e manipular os elementos materiais (sons, gestos) e os elementos ideais 

(base formal, cognitiva) presentes na obra musical. 

Utilizar adequadamente métodos, técnicas, recursos e equipamentos específicos à produção, 

interpretação, conservação e difusão musical. 
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Identificar as características dos diversos gêneros de produção musical. 

Conhecer e analisar a técnica e expressão instrumental. 

Dominar artisticamente o instrumento e a escrita musical. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

a) História dos princípios básicos das técnicas e da bateria; 

b) Afinação; 

c) Rudimentos 

Unidade II 

d) Acessórios para bateria; 

e)  Movimento das mãos; 

 

Unidade III 

f)  Introdução da leitura rítmica e aplicação a caixa-clara; 

g) Técnica para os pés (hell down/ hell up); 

 

Unidade IV 

h) Introdução a leitura rítmica aplicada a bateria; 

i) Coordenação Motora entre o bumbo, caixa e prato ou hi-hat; 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva e dialógica, estudos dirigidos, lista de discussão, prática de câmara, apreciação de 

áudio e vídeo; leitura e explanação de textos sobre a origem dos ritmos abordados; leitura rítmica 

para caixa-clara; leitura rítmica aplicada a bateria; exercícios sequenciais  de leitura, coordenação 

e independência; apreciação musical. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será realizada através de teste de sondagem periódico entre as unidades, assim 

como a participação, produção musical individual e em grupo, bem como apresentação em 

público. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco; lápis; jornais; revistas; internet; data show; computador; televisão; DVD; CD 

player; músicas; filmes; apostilas; livros; caderno de música; lápis 6b; borracha para apagar; 

baqueta de caixa-clara; vassorinha; baqueta de feltro; baqueta para xilofone; baqueta para 

marimba; baqueta para tímpano; baqueta para triângulo; pad para estudo; xilofone; marimba; 

vibrafone; tímpano; bateria. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

STONE, George. Lawrence. Stick Control the Snare Drummer. Boston: George B. Stone & 

Son, 1935 

ROSAURO, Ney.  Método Completo para Caixa-Clara. PRÓ PERCUSSÃO,Santa Maria, 

1982. 

MOELLER, Sanford A.. The Moeller Book. Ludwig Music Publishing, 1954. 

QUEEN, Jeff. The Next Level, Mark Wessels Publications. 

FRUNGILLO, Mário David.  Dicionário de Percussão.1ª Edição. Ed. UNESP,São Paulo, 2003.  

ROCHA, Eder, Zabumba moderno. Funcultuta Pernambuco. Ed. Eggmonde, 2000. 

BOLÃO, Oscar. Batuque é um privilégio. Rio de Janeiro : Editora Lumiar, 2003. 

WICOXON, Charley. The All American Drummer-150 Rudimental Solos, . Ludwig Music 

Publishing, 1999; 

GONÇALVES, Guilherme; Costa , C. O Batuque Carioca: As Baterias das Escolas de Samba 

do Rio de Janeiro. Ed. Groove Publicações e Edições, 2000. 

NENÊ. Ritmos do Brasil para Bateria. Ed. Trama Editorial Ltda, 2004. 

REDD, Ted. Progressive Steos to Syncopation for the Modern Drummer. Ed. Alfred Sinopse 

Original, 1993. 

 

COMPLEMENTAR 
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HOUGHTON, Steve. The Drumset Solist. Ed. Warner Bross Publications, 1996. 

WILCOXON, Charlie. Modern Rudimental Swing solos for Advanced Drummer, 1979. 

MOREIRA, Uirá,. A Historia da Bateria: da idade da pedra ao século XXI. 

RILEY, John. The Art of Bop Drumming. Ed Manhatan Music. 

CHESTER, Gary. The New Breed. Ed. Rick Mattingly,1988. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO I – TUBA 

CURSO: TÉCNICO INTEGRADO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

PERÍODO: 1º Ano 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Marlon Barros de Lima 

EMENTA 

Desenvolvimento da prática instrumental básica através do estudo das técnicas de respiração, 

emissão dos sons, fundamentos básicos, estudo de escalas e práticas de músicas do repertório do 

instrumento. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Fornecer ao estudante os recursos técnicos para execução do instrumento, que são utilizados para 

execução e interpretação do repertório de nível iniciante do tuba. 

 

ESPECÍFICOS 

Promover o conhecimento dos fundamentos básicos de como se tocar tuba (postura, emissão do 

som, posições da vara do tuba); 

Promover o conhecimento a respeito da respiração que será utilizada no ato de tocar tuba; 

Ensinar estratégias para o estudo diário, como também do estudo coletivo; 

Desenvolver habilidades técnicas necessárias para execução do repertório do instrumento através 

de métodos; 

Ensinar as escalas maiores e menores harmônicas; 

Desenvolver habilidades para execução do repertório do tuba solo e de banda; 

Desenvolver habilidades voltadas à expressão musical; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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Aspectos históricos do tuba; 

Conhecimento das partes, limpeza e conservação do instrumento. 

Embocadura (posicionamento do bocal na boca); 

Emissão do som; 

Posições da vara do tuba; 

Articulação; 

Série harmônica do tuba; 

Leitura de partituras; 

Noção de aquecimento (Warm up) e estudos diários; 

Registros graves, médios e agudos; 

Escalas e arpejos (maiores e menores: harmônica e melódica); 

Flexibilidade e Staccato (simples, duplo, triplo); 

Exercícios Técnicos interpretativos através de Métodos; 

Repertório da Banda (Musical e Marcial); 

Repertório solo (tuba – Erudito e Popular); 

Música de Câmara. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas com auxílio de apostilas e métodos específicos de tuba; 

Aulas individuais ou em grupo, com seções de aquecimento; 

Estudo de métodos específicos, solos, repertório de banda; 

Diálogos e debates sobre o tuba em geral; 

Prática de repertório com o auxílio do professor; 

Apreciação crítico/musical; 

Ensaios individuais e em grupo. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento; 

Apresentação bimestral. 

Recital de encerramento de semestre e/ou ano letivo. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Sala ampla para aulas individuais e/ou coletivas; 

Tuba (instrumento individual); 
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Computador; 

Datashow, 

Caixas de som; 

Lousa; 

Caneta; 

CDs virgem para gravação de materiais em mp3, PDF, entre outros; 

Espelho 2m x 1,5m; 

Partituras; 

Estante para partitura; 

Metrônomo; 

Afinador. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

BEVAN, Clifford. The Tuba Family, 2nd edition. Winchester: Piccolo Press, 2000. 

 

ARBAN, J. B. Arban's Famous Method for Tuba. 

 

BOZZINI, J. Angelino. A arte do sopro. Desvendando a técnica dos instrumentos de bocal. São 

Paulo: Ed. Keyboard, 2006. 

 

COMPLEMENTAR 

 

FREDERIKSEN, B. Arnold Jacobs: Song and Wind. EUA: WindSong Press Limited, 2010. 

 

GAGE, John B. Brass Players: aquecimento e guia prático, para trombone, B.C. barítono, tuba. 

Rio de Janeiro: Ed. Irmãos Vitale. 

 

PHILLIPS, Harvey e WINKLE,William. The art of tuba and euphonium. Miami: Summy-

Birchard Inc, 1992. 

 

MORRIS, R. Winston e PERANTONI, Daniel. Guide to the tuba repertoire. The New Tuba 

Source Book . Indiana University Press. USA. 2006. 

 

SILVA, Marcelo de Jesus da. Sopro Novo Yamaha: caderno de trombone. São Paulo: Ed. Som. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO I – FLAUTA TRANSVERSAL 

CURSO:  Técnico Integrado em Instrumento Musical 

ANO: 1º 

CARGA HORÁRIA: 33 horas 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Abimael de Oliveira Silva 

EMENTA 

 

Aprendizado das técnicas de manuseio da flauta transversal para interpretação de repertórios 

eruditos e populares dentro do universo musical. 

 

OBJETIVOS 

GERAL 

Fornecer ao aluno os recursos técnicos (práticos e teóricos), em nível iniciante, necessários para a 

execução e interpretação do repertório erudito e popular para a flauta transversal. 

 

ESPECÍFICOS 

• conhecer a origem da flauta transversal e sua história; 

• favorecer o aprendizado de habilidades básicas de manuseio do mecanismo do instrumento; 

• estimular o desenvolvimentoda sonoridade característica do instrumento; 

• apresentar as diferentes formas de articulação dos sons na flauta transversal; 

• estimular a leitura musical por meio da execução de estudos e peças musicais; 

• promover habilidades básicas de interpretação musical. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE 1 

- História da flauta transversal;  
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- Estrutura do instrumento;  

- Montagem e desmontagem;  

- Posição das mãos;  

- Formação da embocadura;  

- Primeiros sons: notas dó4, si3, lá3 e sol3. 

- Primeiros sons: notas fá3, mi3, ré3 e dó3. 

- Primeiros sons: notas ré4, mi4, fá4 e sol4. 

- Primeiros sons: notas sol4, lá4, si4 e dó5. 

 

UNIDADE 2 

- Exercícios sobre os intervalos de segundas 

- Exercícios sobre os intervalos de terças 

- Exercícios sobre os intervalos de quartas 

- Exercícios sobre os intervalos de quintas 

- Exercícios sobre os intervalos de sextas 

- Exercícios sobre os intervalos de sétimas 

- Exercícios sobre os intervalos de oitavas 

- Exercícios sobre os intervalos mistos 

- Exercícios sobre a escala cromática 

 

UNIDADE 3 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó maior (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá menor (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de sol maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de sol maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de sol maior (arpejos) 

UNIDADE 4 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de mi menor (intervalos) 
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- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de mi menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de mi menor (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de fá maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de fá maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de fá maior (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de ré menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de ré menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de ré menor (arpejos) 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas práticas individuais divididas em três partes: - aquecimento: onde o aluno executa 

exercícios simples para aquecimento da embocadura e das articulações envolvidas na digitação do 

instrumento; - estudo técnico: onde o aluno executa exercícios que visam a obtenção de 

competências técnicas no manuseio do instrumento; - leitura musical: onde o aluno executa um 

estudo melódico e/ou peça musical para aprimoramento da leitura e da interpretação musical. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação será dividida em duas etapas, atribuindo-se uma nota para cada etapa: 

- Participação nas aulas, interesse e desenvolvimento dos conteúdos estudados; 

- Execução musical ao final de cada bimestre. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

- Flauta transversal; 

- Estante de partituras; 

- Material didático-musical impresso; 

- Caixa de som; 

- Teclado;  

- Gravações para acompanhamento. 

BIBLIOGRAFIA 
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BÁSICA 

 

ANZALONE, Valentine. Breeze-Easy Method for Flute. Book 1. Los Angeles: Warner Bros Inc., 

1983. 

 

DEMERSSEMAN, Jules. 50 Etudes Melodiques pour la Flute. Cahier 1. Op 4. Paris: Editions 

Billaudot, 1950. 

 

PETERSEN, A. C. Rubank Elementary Method – Flute or Piccolo. Nº 38. Miami: Hall Leonard 

Corporation, 1990. 

 

SKORNICKA, J. E.; PETERSEN, A. C. Rubank Intermediate Method – Flute or Piccolo. Nº 75. 

Miami: Hall Leonard Corporation, 1992. 

 

TAFFANEL, Claude-Paul; GALBERT, Philippe. Complete Flute Method. Vol. 1. Paris: Alphonse 

Leduc Éditions Musicales, 1958. 

 

VOXMAN, H.; GOWER, WM. Rubank Advanced Method – Flute or Piccolo. Vol. 1. Nº 95. 

Miami: Hall Leonard Corporation, 1992. 

 

COMPLEMENTAR 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Bossa Nova. Vol. 1. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 

2009. 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Bossa Nova. Vol. 2. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 

2009. 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Bossa Nova. Vol. 3. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumiar editora, 

2010. 
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CHEDIAK, Almir. Songbook Choro. Vol. 1. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 2009. 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Choro. Vol. 2. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 2011. 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Choro. Vol. 3. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 2011. 

 

LEONARD, Hall. Jazz play along: 10 Latin Jazz Classics. Vol 23. New York: Hall Leonard 

Editora, 2004. 

 

LEONARD, Hall. Jazz play along: Lennon & McCartney. Vol 29. New York: Hall Leonard 

Editora, 2004. 

 

LEONARD, Hall. Jazz play along: 10 Latin Jazz Favorites. Vol 40. New York: Hall Leonard 

Editora, 2005. 

 

LEONARD, Hall. 10 Disney solos. New York: Hall Leonard Editora, 2002. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO I – VIOLINO 

CURSO:  TÉCNICO INTEGRADO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

PERÍODO: 1º ANO 

CARGA HORÁRIA: 33h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Lídio Roque da Silva 

EMENTA 

Estudo ordenado e progressivo do Violino em conjunto com o Arco, com enfoque nos 

fundamentos da técnica. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Habilitar o estudante a perceber, aplicar e realizar diferentes aspectos técnicos relacionados ao 

violino. 

ESPECÍFICOS 

Desenvolver uma prática de estudo consciente relacionada, diretamente, com a postura e o gesto 

corporal durante a realização musical; 

Desenvolver a leitura musical; 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Conhecimentos gerais sobre o desenvolvimento do violino e do arco ao longo dos séculos; 

 Postura adequada, otimizando a performance. Textos relacionados à Música e Medicina; 

 Técnicas de arco: Stacatto e Détaché. Aplicação em exercícios didáticos; 

 Técnicas de mão esquerda: posição dos dedos; 

 Percepção e Afinação aplicada ao instrumento; 

 Exercícios de mudança de corda (coordenação do braço direito); 
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 Escala de Sol Maior; 

 Utilização dos golpes de arco (Stacatto e Détaché), juntamente, com a escala de Sol 

Maior; 

 Escala de Ré maior; 

 Utilização dos golpes de arco (Stacatto e Détaché), juntamente, com a escala de Ré Maior; 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas onde serão abordadas características dos fundamentos técnicos do Instrumento 

- Elaboração de Debates sobre o tema do Violino com os alunos.   

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

- Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento e 

na matéria teórica; 

-Avaliação Formativa; 

- Trabalho prático instrumental. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Violinos, Partituras, Livros, Estantes, cadeiras sem braço, Quadro branco, lápis, internet, data 

show, revistas, jornais, computador, televisão, DVD, CD player, músicas. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 

BENNETT, Roy. Uma breve história da música. Rio de Janeiro: Zahar, 1986 

BURROUS, Jonh. WIFFEN, Charles. Guia da música clássica. Tradução André Telles – 5 ed. 

rev. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 

MED, Buhumil. Teoria da musica. 4ª edição revista e ampliada. São Paulo: Musimed, 1999. 

 

COMPLEMENTAR: 

A.Schomoll, Novo Método de Violino, ed Brasileira. São Paulo 2002 

FLESCH, C. 1924. The Art of Violin Playing. Nova York: Carl Fischer, Inc. 

GALAMIAN, I. 1962. Principles of violin playing & teaching. Englewood Cliffs: Pertence Hall. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO I – TROMBONE 1 

CURSO: TÉCNICO INTEGRADO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

PERÍODO: 1º Ano 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Marlon Barros de Lima 

EMENTA 

Desenvolvimento de competências para execução do instrumento, através de métodos e 

matérias desenvolvidos para o mesmo, além da prática do repertório do instrumento. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Fornecer ao estudante os recursos técnicos para execução do instrumento, que são utilizados para 

execução e interpretação do repertório de nível iniciante do trombone. 

 

ESPECÍFICOS 

Promover o conhecimento dos fundamentos básicos de como se tocar trombone (postura, emissão 

do som, posições da vara do trombone); 

Promover o conhecimento a respeito da respiração que será utilizada no ato de tocar trombone; 

Ensinar estratégias para o estudo diário, como também do estudo coletivo; 

Desenvolver habilidades técnicas necessárias para execução do repertório do instrumento através 

de métodos; 

Ensinar as escalas maiores e menores harmônicas; 

Desenvolver habilidades para execução do repertório do trombone solo e de banda; 

Desenvolver habilidades voltadas à expressão musical; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Aspectos históricos do trombone; 

Conhecimento das partes, limpeza e conservação do instrumento. 
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Embocadura (posicionamento do bocal na boca); 

Emissão do som; 

Posições da vara do trombone; 

Articulação; 

Série harmônica do trombone; 

Leitura de partituras; 

Noção de aquecimento (Warm up) e estudos diários; 

Registros graves, médios e agudos; 

Escalas e arpejos (maiores e menores: harmônica e melódica); 

Flexibilidade e Staccato (simples, duplo, triplo); 

Exercícios Técnicos interpretativos através de Métodos; 

Repertório da Banda (Musical e Marcial); 

Repertório solo (trombone – Erudito e Popular); 

Música de Câmara. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas com auxílio de apostilas e métodos específicos de trombone; 

Aulas individuais ou em grupo, com seções de aquecimento; 

Estudo de métodos específicos, solos, repertório de banda; 

Diálogos e debates sobre o trombone em geral; 

Prática de repertório com o auxílio do professor; 

Apreciação crítico/musical; 

Ensaios individuais e em grupo. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento; 

Apresentação bimestral. 

Recital de encerramento de semestre e/ou ano letivo. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Sala ampla para aulas individuais e/ou coletivas; 

Trombone (instrumento individual); 

Computador; 

Datashow, 
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Caixas de som; 

Lousa; 

Caneta; 

CDs virgem para gravação de materiais em mp3, PDF, entre outros; 

Espelho 2m x 1,5m; 

Partituras; 

Estante para partitura; 

Metrônomo; 

Afinador. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

ALVES, Lélio. Trombone Fácil: método prático para iniciantes. Rio de Janeiro: Ed. Irmãos 

Vitale. 

 

ARBAN, J. B. Arban's Famous Method for Trombone. Edited by Charles L. Randall & 

Simone Mantia. Carl Fischer, Inc., New York: 1936 

 

BOZZINI, J. Angelino. A arte do sopro. Desvendando a técnica dos instrumentos de bocal. São 

Paulo: Ed. Keyboard, 2006. 

 

COMPLEMENTAR 

 

FARIAS, Renato. Dicas de estudo. Tocando o trombone com fluência e liberdade Disponível em: 

<http://www.abtrombonistas.com/dicas.php>. Acesso em: 23 de abr de 2011. 

 

GAGE, John B. Brass Players: aquecimento e guia prático, para trombone, B.C. barítono, tuba. 

Rio de Janeiro: Ed. Irmãos Vitale. 

 

GAGLIARDI, Gilberto. Método de trombone para iniciantes. São Paulo: Ed. Ricordi Brasileira. 

 

HOLANDA, MS Costa; MACIEL, Jardilino. Projeto Fortalecimento musical. Método para 

trombone. Secretaria Estadual da Cultura do Ceará, 2006. 

 

LAFOSSE, André. Méthode Complete de Trombone a Coulisse. Paris: Editions Musicales A. 

Leduc. 

 

NUNES, Radegundis Feitosa. Fundamentos da performance. Cronograma de estudos diários. 

 

SILVA, Marcelo de Jesus da. Sopro Novo Yamaha: caderno de trombone. São Paulo: Ed. Som. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO I – TROMPETE 

CURSO: TÉCNICO INTEGRADO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

PERÍODO: 1º Ano 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Marlon Barros de Lima 

EMENTA 

Desenvolvimento de competências para execução do instrumento, através de métodos e 

matérias desenvolvidos para o mesmo, além da prática do repertório do instrumento. 

OBJETIVOS 

Geral: 

Fornecer ao estudante os recursos técnicos para execução do instrumento, que são utilizados para 

execução e interpretação do repertório de nível iniciante do trombone. 

Específicos: 

Promover o conhecimento dos fundamentos básicos de como se tocar trombone (postura, emissão 

do som, posições da vara do trombone); 

Promover o conhecimento a respeito da respiração que será utilizada no ato de tocar trombone; 

Ensinar estratégias para o estudo diário, como também do estudo coletivo; 

Desenvolver habilidades técnicas necessárias para execução do repertório do instrumento através 

de métodos; 

Ensinar as escalas maiores e menores harmônicas; 

Desenvolver habilidades para execução do repertório do trombone solo e de banda; 

Desenvolver habilidades voltadas à expressão musical; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Aspectos históricos do trompete; 

Conhecimento das partes, limpeza e conservação do instrumento. 

Embocadura (posicionamento do bocal na boca); 
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Emissão do som; 

Digitação; 

Articulação; 

Série harmônica do trompete; 

Leitura de partituras; 

Noção de aquecimento (Warm up) e estudos diários; 

Registros graves, médios e agudos; 

Escalas e arpejos (maiores e menores: harmônica e melódica); 

Flexibilidade e Staccato (simples, duplo, triplo); 

Exercícios Técnicos interpretativos através de Métodos; 

Repertório da Banda (Musical e Marcial); 

Repertório solo (trompete – Erudito e Popular); 

Música de Câmara. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas com auxílio de apostilas e métodos específicos de trompete; 

Aulas individuais ou em grupo, com seções de aquecimento; 

Estudo de métodos específicos, solos, repertório de banda; 

Diálogos e debates sobre o trompete em geral; 

Prática de repertório com o auxílio do professor; 

Apreciação crítico/musical; 

Ensaios individuais e em grupo. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento; 

Apresentação bimestral. 

Recital de encerramento de semestre e/ou ano letivo. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Sala ampla para aulas individuais e/ou coletivas; 

Trompete (instrumento individual); 

Computador; 

Datashow, 

Caixas de som; 
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Lousa; 

Caneta; 

CDs virgem para gravação de materiais em mp3, PDF, entre outros; 

Espelho 2m x 1,5m; 

Partituras; 

Estante para partitura; 

Metrônomo; 

Afinador. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

ARBAN, J. B. Arban's Famous Method for Trumpet. Carl Fischer, Inc., New York: 1936 

 

CLARKE, H. Characteristic Studies for the Cornet. New York: Carl Fischer, Inc., 1943. 

 

CONCONE, G. Lyrical Studies for trumpet or Horn. Transcrito por John Sawyer. 

Vuarmarens/Switzerland: edition Bim, 1972. 

 

COMPLEMENTAR 

 

DALE, D. A. Trumpet technique. London: Oxford University Press, 1977. 

 

DISSENHA, F. Sopro Novo Yamaha: caderno de trompete. Rio de Janeiro: Ed. Irmãos Vitale. 

 

EDWARDS, A. R.; HOVEY, N. W. Edwards – Hovey Method for the trumpet. Miami: Belwin-

Mills Publishing Corp., 1968. 

 

GAGE, J. B. Brass Players: aquecimento e guia prático, para trompete Bb, cornetim, bombardino. 

Rio de Janeiro: Ed. Irmãos Vitale. 

 

HERING, S. Forty Progressive Studies for Trumpet. New York: Carl Fischer, Inc., 1945. 

 

SCHLOSSBERG, M. Daily drills and technical studies for trumpet. New York, 1941: M. Baron 

Inc. 

 

THOMPSON, J. The buzzing book. Suiça: Editions Bim, 2001. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO I – GUITARRA ELÉTRICA 

CURSO:  TÉCNICO INTEGRADO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

PERÍODO: 1º ANO 

CARGA HORÁRIA: 33h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Christian Alberto Weik 

EMENTA 

Desenvolvimento de competências para a interpretação do repertório para guitarra elétrica, 

leitura de cifras, tablatura e partitura, bem como acompanhamento, transcrição e improvisação. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Fornecer ao aluno os recursos técnicos (práticos e teóricos) que são utilizados para execução e 

interpretação do repertório popular para guitarra de nível avançado.  

 

ESPECÍFICOS 

Promover o conhecimento avançados da técnica do instrumento;  

Fornecer os recursos técnicos interpretativos das obras de diferentes gêneros musicais; 

Desenvolver habilidades de interpretar musicalmente do repertório para o recital de conclusão 

de curso. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- Estrutura física da guitarra 

- Afinação e manutenção 

- Postura e saúde corporal 

- Leitura de cifras, tablaturas e partituras 

- Exercícios técnicos básicos com dedos 1234 

- Palhetada alternada, sweep picking, salto de cordas, hammer on, pull off e bends 

- Tom e semi-tom / localização das notas no braço 
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- Acompanhamento com acordes triádicos 

- Escalas diatônicas 

- Tons relativos e homônimos 

- Padrões melódicos nas escalas 

- Uso do metrônomo 

- Improvisação 

- Repertório (a ser definido conjuntamente com os alunos) 

- Técnica aplicada ao repertório 

METODOLOGIA DE ENSINO 

- Aulas práticas e demonstrativas, onde os alunos, individualmente ou em grupo, estudam e 

executam um exercício, estudo ou peça musical, para as devidas correções e comentários do 

professor. 

- Aulas expositivas onde serão abordados aspectos da escrita musical para guitarra, bem como 

características históricas, estilísticas e técnicas do repertório da guitarra. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

- Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento; 

- Apresentação bimestral ou semestral, em solos ou grupos, do repertório ou aplicações técnicas 

trabalhadas durante aquele período; 

- Recital de encerramento de semestre e/ou ano letivo, demonstrando diversidade técnica e 

estilística, em solos ou grupos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, lápis, internet, data show, revistas, computador, televisão, DVD, CD player, 

músicas, filmes, apostilas, instrumento musical, palhetas, cabos, amplificadores e pedais. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

ABERSOLD, James. Como improvisar Jazz. Volume 1, 6ª Edição. Free Note: 1992. 

ADOLFO, Antonio. O livro do Músico. Rio de Janeiro: Lumiar, 1989 

CHEDIAK, Almir. Harmonia e Improvisação. Volume 1, 21ª Edição. Rio de Janeiro: Lumiar, 

1986 

SHER, Chuck; EVERGREEN, Sky. The New Real Book. Volume 1, 2 e 3. USA: Sher Music, 
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1988 

COMPLEMENTAR: 

MELLO, Mozart. Apostila-livro “guitarra fusion”. Manuscrito digitalizado. 

PEREIRA, Marco. Ritmos brasileiros para violão. Rio de Janeiro: Garbolights, 2006 

POLLACO, Carlos Alberto Oliva. Harmonia. São Paulo: HMP, 2008 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR:  HISTÓRIA DA MÚSICA I 

CURSO:  Técnico Integrado em Instrumento Musical 

PERÍODO: 1º ANO 

CARGA HORÁRIA: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: LÍDIO ROQUE DA SILVA 

EMENTA 

Estudo ordenado e progressivo da história da música através dos tempos, com enfoque no 

conhecimento dos fenômenos musicais e culturais da música ocidental. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Compreender o surgimento da música ocidental (Música antiga) e suas influencias, bem como o 

seu desenvolvimento do período medieval ao período Clássico. 

ESPECÍFICOS 

Compreender os princípios que fundamentam a música antiga, medieval, renascentista, barroca e 

clássica tais como: características, formas, influências, compositores e protagonistas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

A música na antiguidade; 

Instrumentos da antiguidade; 
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O papel da música na idade média e o canto gregoriano; 

A música profana no período medieval; 

A Ars Antíqua; 

A Ars Nova; 

A música Renascentista; 

A música vocal no renascimento; 

A música instrumental no renascimento; 

A música Barroca; 

Características da música Barroca; 

Inovações musicais na época Barroca; 

Formas musicais Barrocas. 

A música no período Clássico; 

As principais formas musicais do classicismo; 

Os protagonistas do período clássico. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

- Aulas expositivas onde serão abordadas características históricas e estilísticas de cada período, 

com apreciação significativa de músicas e vídeos. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

- Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento e 

na matéria teórica (quando se aplica); 

- Trabalho escrito e/ou oral sobre o assunto trabalhado. 

- Auto avaliação. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
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Quadro branco, lápis, internet, data show, revistas, jornais, computador, televisão, DVD, CD 

player, músicas, filmes, apostilas, instrumentos musicais. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

BENNETT, Roy. Uma breve história da música. Rio de Janeiro: Zahar, 1986 

BURROUS, Jonh. WIFFEN, Charles. Guia da música clássica. Tradução André Telles – 5 ed. 

rev. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 

GONÇALVES, Newton de Salles. Enciclopédia do estudante: música: compositores, gêneros e 

instrumentos, do erudito ao popular. São Paulo: Moderna, 2008. 

MED, Buhumil. Teoria da musica. 4ª edição revista e ampliada. São Paulo: Musimed, 1999. 

COMPLEMENTAR 

CANDÉ, Roland de. História universal da música. São Paulo: Martins Fontes,2001. v. 1 e 2 

GROUT, Donald Jay, PALISCA, Claude V. História da música ocidental.5.ed. Lisboa: Gradiva, 

2011 

PERPETUO, Irineu Franco, História da música clássica. São Paulo: LivroFalante, 2014. 

[Audiolivro] 

SEVERIANO, Jairo. Uma história da música popular brasileira: das origens à modernidade. São 

Paulo: Ed. 34, 2008. 

WEBER, Jose H. Introdução ao canto gregoriano. São Paulo: Paulus, 2013.(Coleção: liturgia e 

musica, v. 10)  
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR:  INSTRUMENTO I – CONTRABAIXO ACÚSTICO 

CURSO:  TÉCNICO INTEGRADO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

PERÍODO: 1ª ANO 

CARGA HORÁRIA:  33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  Lídio Roque  da Silva 

EMENTA 

Estudo ordenado do Contrabaixo Acústico em conjunto com o Arco, com enfoque nos 

fundamentos Básicos da execução técnica no instrumento. 

 

OBJETIVOS 

                                                                          GERAL 

Desenvolver o conhecimento básico sobre as técnicas de mão direita, utilizando o pizzicato e o 

arco. 

 

ESPECÍFICOS 

Proporcionar formas de digitações da mão esquerda aplicadas ao estudo de escalas. 

Trabalhar golpes de arco, estudos de articulações de projeção de som, timbres de acordo com a 

região do arco Talon, Meio e Ponta. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Estudo de arcos. 

-Introdução a técnica do pizzicato. 

-Articulação do dedilhado da mão esquerda. 

-Estudo de timbres. 

-Afinação. 

-Escalas diatônicas e cromáticas. Em diferentes articulações. 

-Estudo do método do contrabaixo. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas práticas e demonstrativas; 

 Aulas expositivas. 

Atividades em sala e Extra classe. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento; 

Recital de encerramento de semestre e/ou ano letivo, demonstrando diversidade técnica e 

estilística, em solos ou grupos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro, lápis para quadro. 

Dois contrabaixos acústicos. 

Arco francês. 

Breu e crina animal. 

Partitura, estante de musica. 

Métodos e Livros da literatura do instrumento. 

Computador, cd, dvd. 

Aparelho de som. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

•          Barashevicuis, Ivan. Jazz harmonia e improvisação. São Paulo, Irmãos Vitale, 2009. 

•      Sá, Renato de. 211 Levadas Rítmicas: para violão e outros instrumentos de acompanhamento. 

Ed. São Paulo. Irmãos Vitale, 1969. 

• Med, Buhumil. Teoria da musica Ed. Musimed4 edição revista e ampliada. São Paulo 1999. 

 

COMPLEMENTAR 

• AEBERSOLD, Jamey. Rufus Reid Bass Lines, 1997 by Jamey Aebersold Jazz 

inc.International Copyright. 1 2 

• BILLÉ, Isaias. Nuovo método per contrabassocorde. Vol I. Corso Teórico-prático. Ed. G. 

Ricordi& C; 1965 in Italy.1 

• CARTER, Ron. Building Jazz Bass Lines. 1998 by Hal leonardcorporation. New York 

City. 12 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR:  INSTRUMENTO I – CONTRABAIXO ELÉTRICO 

CURSO:  TÉCNICO INTEGRADO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

PERÍODO: 1ª ANO 

CARGA HORÁRIA:  33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Lídio Roque  da Silva 

EMENTA 

Estudodas técnicas de nível iniciante para execução instrumental através dos estudos de mãos 

esquerda e direita, além dos estudos de escalas e arpejos. 

OBJETIVOS 

                                                                          GERAL 

Dominar os fundamentos básicos para tocar o contrabaixo elétrico direcionado ao 

acompanhamento de músicas de nível básico. 

 

                                                               ESPECÍFICOS 

Desenvolver técnicas básicas em ambas as mãos 

 Conhecer as partes eletrônicas do instrumento. 

Estudar Escalas (chapes maiores e Menores). 

Introduzir o estudo dos modos e intervalos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Conceito histórico do instrumento. 

Adaptação do instrumento ao corpo. 

Estudos dos métodos. 

Estudo de leitura rítmica e melódica. 

Escalas maiores e menores. 

Estudo dos modos Gregos. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas práticas e demonstrativas; 

 Aulas expositivas. 

Atividades em sala e Extra classe. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento; 

Apresentação bimestral, em solos ou grupos; 

Recital de encerramento de semestre e/ou ano letivo, demonstrando diversidade técnica e 

estilística, em solos ou grupos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Estante de musica 

Partitura 

Computador 

Quadro branco, lápis para quadro branco 

Contrabaixo elétrico 

Cubo para eletrificação do som do instrumento 

Cabo banana 

Micro sistem 

Cd, dvd, pendrive 

Métodos e livros 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

•          Barashevicuis, Ivan. Jazz harmonia e improvisação. São Paulo, Irmãos Vitale, 2009. 

•      Sá, Renato de. 211 Levadas Rítmicas: para violão e outros instrumentos de 

acompanhamento. Ed. São Paulo. Irmãos Vitale, 1969. 

• Med, Buhumil. Teoria da musica Ed. Musimed4 edição revista e ampliada. São Paulo 

1999. 

COMPLEMENTAR 

• Assumpçao, Nico. Segredos da improvisaçao. Bass solo São Paulo ed. Lumiar 2000. 

• Giffoni , Adriano. Musica brasileira para contrabaixo demonstração e exercícios com 

ritmos brasileiros. Coordenação de Luciano Alves são Paulo ed. Irmãos vitale 1997. 
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• _____________. Musica brasileira para contrabaixo vol. II coordenação de Luciano 

Alves são Paulo ed. Irmãos vitale 1998. 

 

• Mendes, Rivaldo. Toque fácil contrabaixo ed. EME 2ediçaoBrasilia D.F. 2007 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR:  INSTRUMENTO II - CLARINETE 

CURSO:  Técnico Integrado em Instrumento Musical 

PERÍODO: 2ª ANO 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: VLAUDEMIR VIEIRA DE ALBUQUERQUE 

EMENTA 

Oferecer subsídios para habilitar ao educando o desenvolvimento técnico básico  musical na 

clarineta, através dos estudos técnicos de digitação, escalas e práticas do repertório. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Aperfeiçoar o educando na clarineta, levando-o a executar peças eruditas e populares de níveis 

intermediários 

ESPECÍFICOS 

Apropriar o educando do aprimoramento do mecanismo do instrumento; 

Desenvolver atividades em grupo: duos trios, quartetos; 

Executar escalas em saltos nas diversas a articulações: terças, quartas; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 
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a) Apropriar o educando do aprimoramento do mecanismo do instrumento 

b) Desenvolver atividades em grupo: duos trios, quartetos 

c) Executar escalas em saltos nas diversas a articulações: terças, quartas 

Unidade II 

d) Aprimorar a afinação 

e) Executar arpejos aumentados e diminutos 

f) Executar escalas maiores e menores  utilizando o ciclo das quintas 

 

Unidade III 

g) Desenvolver a sonoridade 

h) Progredir no mecanismo do instrumento, desenvolvendo a velocidade 

i) Apropriar o educando às escalas em saltos nas diversas articulações 

Unidade IV 

j) Executar obras eruditas de nível intermediário e populares 

k) Aperfeiçoar o fraseado musical do educando 

l) Desenvolver a expressividade 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas práticas individuais nas cabines acústicas, utilização do lab. de informática para mostra 

de vídeos, cópias de CDs e pesquisa, formação de banca examinadora. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas práticas individuais nas cabines acústicas, utilização do lab. de informática para mostra 

de vídeos, cópias de CDs e pesquisa, formação de banca examinadora. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
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O alcance das competências pretendidas será facilitado por meio dos seguintes recursos didáticos: 

Estante de partituras; material didático-musical impresso; caixa de som; teclado e gravações para 

acompanhamento. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

BARBOSA, Joel. DA CAPO - criatividade – Clarinete 1. Keyboard, Jundiaí - São Paulo, 2011 

BARBOSA, Joel. DA CAPO - criatividade – Clarinete 2. Keyboard, Jundiaí - São Paulo, 2011 

BAERMANNS, Carl. Taghliche Studien fur Klarinette. Hofheim am Taunus: Musikverlag 

Friedrich Hofmeister, 1981. 

BAERMANN, Heinrich. J. Adagio fur Klarinette und Streicher. Wiesbaden: Breitkopf, 1980. 

 

COMPLEMENTAR 

MOZART, W.A. Concerto K. 622 para clarineta e piano. New York: H. Kling 

MOZART, W. A. Trio K. V. 498 para clarineta, viola e piano. Berlin: Robert Lienau, 1954. 

KLOSE, H. Celebrated Method for the Clarinet. New York: Carl Fischer, 1946. 

LACERDA, Osvaldo. Melodia para clarineta solo. São Paulo: Novas Metas, 1980. 

VAUGHAN, Williams. Six Studies in English Folksong. Boston: Galaxy Music Corporation, 

1927. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO II – SAXOFONE 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 2º ANO 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Abimael de Oliveira Silva 

EMENTA 

Desenvolvimento das técnicas de manuseio do saxofone para interpretação de repertórios eruditos 

e populares dentro do universo musical. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Fornecer ao aluno os recursos técnicos (práticos e teóricos), em nível intermediário, necessários 

para a execução e interpretação do repertório erudito e popular para saxofone. 

 

ESPECÍFICOS 

• desenvolver habilidades de manuseio do mecanismo do instrumento; 

• desenvolver a sonoridade característica do instrumento para cada gênero musical; 

• desenvolver as diferentes formas de articulação dos sons no saxofone; 

• desenvolver a leitura musical por meio da execução de estudos e peças musicais; 

• desenvolver habilidades de interpretação musical. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE 1 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de ré maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de ré maior (escalas) 



 

 

260 

 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de ré maior (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de si menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de si menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de si menor (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de si bemol maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de si bemol maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de si bemol maior (arpejos) 

 

UNIDADE 2 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de sol menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de sol menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de sol menor (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá maior (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de fá sustenido menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de fá sustenido menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de fá sustenido menor (arpejos) 

 

UNIDADE 3 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de mi bemol maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de mi bemol maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de mi bemol maior (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó menor (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de mi bemol maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de mi bemol maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de mi bemol maior (arpejos) 

UNIDADE 4 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó sustenido menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó sustenido menor (escalas) 
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- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó sustenido menor (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá bemol maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá bemol maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá bemol maior (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de fá menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de fá menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de fá menor (arpejos) 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas práticas individuais divididas em três partes: - aquecimento: onde o aluno executa 

exercícios simples para aquecimento da embocadura e das articulações envolvidas na digitação 

do instrumento; - estudo técnico: onde o aluno executa exercícios que visam a obtenção de 

competências técnicas no manuseio do instrumento; - leitura musical: onde o aluno executa um 

estudo melódico e/ou peça musical para aprimoramento da leitura e da interpretação musical 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação será dividida em duas etapas, atribuindo-se uma nota para cada etapa: 

- Participação nas aulas, interesse e comprometimento com os conteúdos estudados; 

- Execução musical ao final de cada bimestre. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

- Saxofone; 

- Estante de partituras; 

- Material didático-musical impresso; 

- Caixa de som; 

- Teclado; 

- Gravações para acompanhamento. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

KLOSÉ, Hyacinthe. Méthode Complète pour tous les Saxophones. Paris: Éditions Musicales 
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Alphonse Leduc, 2000. 

 

RUSSO, Amadeu. Método completo de Saxofone. 19º edição. São Paulo: Irmãos Vitale, 1997. 

 

VILLE, Paul de. Universal Method for the Saxophone. New York: Carl Fischer, 1908. 

 

VIOLA, Joseph. Technique of the Saxophone: Scale Studies. Vol 1. Boston: Berklee Press, 1986. 

 

VIOLA, Joseph. Technique of the Saxophone: Chord Studies. Vol 2. Boston: Berklee Press, 

1986. 

 

 

COMPLEMENTAR 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Bossa Nova. Vol. 1. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 

2009. 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Bossa Nova. Vol. 2. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 

2009. 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Bossa Nova. Vol. 3. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumiar editora, 

2010. 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Choro. Vol. 1. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 2009. 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Choro. Vol. 2. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 2011. 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Choro. Vol. 3. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 2011. 

 

HITE, David. Melodious and Progressive Studies for Saxofone. Book 1. Texas: Southern Music 

Company, 1988. 
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LACOUR, Guy. 50 Easy and Progressive Studies for Saxophone. Book 1. Paris: Gérard Billaudot 

Editeur, 1989.       

 

LEONARD, Hall. Jazz play along: 10 Duke Ellington Classics. Vol 1. New York: Hall Leonard 

Editora, 2004. 

 

LEONARD, Hall. Jazz play along: 10 Latin Jazz Classics. Vol 23. New York: Hall Leonard 

Editora, 2004. 

 

LEONARD, Hall. Jazz play along: Lennon & McCartney. Vol 29. New York: Hall Leonard 

Editora, 2004. 

 

 

LEONARD, Hall. Jazz play along: 10 Latin Jazz Favorites. Vol 40. New York: Hall Leonard 

Editora, 2005. 

 

LEONARD, Hall. Disney solos for Saxofone. New York: Hall Leonard Editora, 1998. 

 

LEONARD, Hall. 12 broadway favorites by Andrew Lloyd Webber. New York: Hall Leonard 

Editora, 2000. 

 

LEONARD, Hall. 10 Disney solos. New York: Hall Leonard Editora, 2002. 

 

NOBRE, Jorge. Partituras para Flauta Doce com cifra para acompanhamento. Ipu: Edições Jorge 

Nobre, 2011. 

 

 

 

 

 

 



 

 

264 

 

 



 

 

265 

 

 

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO II – VIOLINO 

CURSO:  TÉCNICO INTEGRADO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

PERÍODO: 2º ANO 

CARGA HORÁRIA: 33h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Lídio Roque da Silva 

EMENTA 

Abordar os fundamentos do violino, buscando o desenvolvimento da percepção, da técnica 

instrumental, da leitura musical e do corpo como aliado no processo interpretativo.  Estudo 

ordenado e progressivo do Violino em conjunto com o Arco, com enfoque nos fundamentos da 

técnica. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Proporcionar ao estudante de violino, a possibilidade de realizar diferentes aspectos técnicos 

relacionados ao instrumento. 

ESPECÍFICOS 

• Desenvolver uma prática de estudo consciente relacionada, diretamente, com a postura e o 

gesto corporal durante a realização musical; 

•          Subsidiar o estudante com recursos didáticos necessários para uma realização mecânica 

satisfatória no instrumento; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Arpejo de Sol Maior em primeira posição; 

 Utilização de exercícios de velocidade de mão esquerda com arpejo de Sol Maior; 

 Arpejo de Ré Maior em primeira posição; 

 Utilização de exercícios de velocidade de mão esquerda com arpejo de Ré Maior; 

 Escalas e arpejos utilizando o golpe de arco Legato; 
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 Repertório para aplicação dos exercícios; 

 Otimização das horas de estudo; 

 Fortalecimento do quarto dedo da mão esquerda; 

 Escala de Lá Maior; 

 Arpejo de Lá Maior; 

 Repertório aplicando os conteúdos. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas onde serão abordadas características dos fundamentos técnicos do Instrumento. 

Elaboração de Debates sobre o tema do Violino com os alunos.   

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

- Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento e 

na matéria teórica; 

-Avaliação Formativa; 

- Trabalho prático instrumental. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Violinos, Partituras, Livros, Estantes, cadeiras sem braço, Quadro branco, lápis, internet, data 

show, revistas, jornais, computador, televisão, DVD, CD player, músicas. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

BENNETT, Roy. Uma breve história da música. Rio de Janeiro: Zahar, 1986 

BURROUS, Jonh. WIFFEN, Charles. Guia da música clássica. Tradução André Telles – 5 ed. 

rev. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 

MED, Buhumil. Teoria da musica. 4ª edição revista e ampliada. São Paulo: Musimed, 1999. 

 

COMPLEMENTAR 

A.Schomoll, Novo Método de Violino, ed Brasileira. São Paulo 2002 

FLESCH, C. 1924. The Art of Violin Playing. Nova York: Carl Fischer, Inc. 

Sevicik,  Otakar.  SCHOOL OF BOWING TECHNICS, OP. 2 - BOOK 1 VIOLIN METHOD - 
Editora: Hal Leonard 

KAYSER - 36 Studos Elementares e Progressivos Op. 20 - Vol.1 - Estudos  

https://freenote.com.br/produto.asp?shw_ukey=39129164308SST319R
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GALAMIAN, I. 1962. Principles of violin playing & teaching. Englewood Cliffs: Pertence Hall. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR:  INSTRUMENTO II – FLAUTA TRANSVERSAL 

CURSO:  Técnico Integrado em Instrumento Musical 

ANO: 2º ANO 

CARGA HORÁRIA: 33 horas 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Abimael de Oliveira Silva 

EMENTA 

 

Desenvolvimento das técnicas de manuseio da flauta transversal para interpretação de repertórios 

eruditos e populares dentro do universo musical. 

 

OBJETIVOS 

GERAL 

Fornecer ao aluno os recursos técnicos (práticos e teóricos), em nível intermediário, necessários 

para a execução e interpretação do repertório erudito e popular para a flauta transversal. 

 

ESPECÍFICOS 

• desenvolver habilidades de manuseio do mecanismo do instrumento; 

• desenvolver a sonoridade característica do instrumento para cada gênero musical; 

• desenvolver as diferentes formas de articulação dos sons na flauta trsnversal; 

• desenvolver a leitura musical por meio da execução de estudos e peças musicais; 

• desenvolver habilidades de interpretação musical. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE 1 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de ré maior (intervalos) 
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- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de ré maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de ré maior (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de si menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de si menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de si menor (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de si bemol maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de si bemol maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de si bemol maior (arpejos) 

 

UNIDADE 2 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de sol menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de sol menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de sol menor (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá maior (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de fá sustenido menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de fá sustenido menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de fá sustenido menor (arpejos) 

 

UNIDADE 3 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de mi bemol maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de mi bemol maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de mi bemol maior (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó menor (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de mi bemol maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de mi bemol maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de mi bemol maior (arpejos) 

UNIDADE 4 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó sustenido menor (intervalos) 
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- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó sustenido menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó sustenido menor (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá bemol maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá bemol maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá bemol maior (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de fá menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de fá menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de fá menor (arpejos) 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas práticas individuais divididas em três partes: - aquecimento: onde o aluno executa 

exercícios simples para aquecimento da embocadura e das articulações envolvidas na digitação 

do instrumento; - estudo técnico: onde o aluno executa exercícios que visam a obtenção de 

competências técnicas no manuseio do instrumento; - leitura musical: onde o aluno executa um 

estudo melódico e/ou peça musical para aprimoramento da leitura e da interpretação musical. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação será dividida em duas etapas, atribuindo-se uma nota para cada etapa: 

- Participação nas aulas, interesse e desenvolvimento dos conteúdos estudados; 

- Execução musical ao final de cada bimestre. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

- Flauta transversal; 

- Estante de partituras; 

- Material didático-musical impresso; 

- Caixa de som; 

- Teclado; 

- Gravações para acompanhamento. 

BIBLIOGRAFIA 
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BÁSICA 

 

ANZALONE, Valentine. Breeze-Easy Method for Flute. Book 1. Los Angeles: Warner Bros Inc., 

1983. 

 

DEMERSSEMAN, Jules. 50 Etudes Melodiques pour la Flute. Cahier 1. Op 4. Paris: Editions 

Billaudot, 1950. 

 

PETERSEN, A. C. Rubank Elementary Method – Flute or Piccolo. Nº 38. Miami: Hall Leonard 

Corporation, 1990. 

 

 

SKORNICKA, J. E.; PETERSEN, A. C. Rubank Intermediate Method – Flute or Piccolo. Nº 75. 

Miami: Hall Leonard Corporation, 1992. 

 

TAFFANEL, Claude-Paul; GALBERT, Philippe. Complete Flute Method. Vol. 1. Paris: 

Alphonse Leduc Éditions Musicales, 1958. 

 

VOXMAN, H.; GOWER, WM. Rubank Advanced Method – Flute or Piccolo. Vol. 1. Nº 95. 

Miami: Hall Leonard Corporation, 1992. 

 

COMPLEMENTAR 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Bossa Nova. Vol. 1. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 

2009. 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Bossa Nova. Vol. 2. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 

2009. 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Bossa Nova. Vol. 3. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumiar editora, 

2010. 
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CHEDIAK, Almir. Songbook Choro. Vol. 1. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 2009. 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Choro. Vol. 2. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 2011. 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Choro. Vol. 3. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 2011. 

 

LEONARD, Hall. Jazz play along: 10 Latin Jazz Classics. Vol 23. New York: Hall Leonard 

Editora, 2004. 

 

LEONARD, Hall. Jazz play along: Lennon & McCartney. Vol 29. New York: Hall Leonard 

Editora, 2004. 

 

LEONARD, Hall. Jazz play along: 10 Latin Jazz Favorites. Vol 40. New York: Hall Leonard 

Editora, 2005. 

 

LEONARD, Hall. 10 Disney solos. New York: Hall Leonard Editora, 2002. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO II – TUBA 

CURSO: TÉCNICO INTEGRADO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

PERÍODO: 2º Ano 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Marlon Barros de Lima 

EMENTA 

Desenvolvimento de competências para a interpretação de repertório solístico e camerístico da 

música erudita ocidental e brasileira composto para o instrumento. 

OBJETIVOS 

Geral: 

Fornecer ao estudante os recursos técnicos, estilísticos e práticos, que são utilizados na 

interpretação do repertório erudito e popular. 

Específicos: 

Fornecer estratégias para o estudo da respiração que será utilizada no ato de tocar tuba; 

Ensinar estratégias para o estudo diário de acordo com o nível técnico do aluno, como também do 

estudo coletivo; 

Desenvolver habilidades técnicas necessárias para execução do repertório do instrumento a ser 

executado nas aulas através de métodos; 

Praticar os diferentes exercícios relacionados às escalas maiores e menores harmônicas; 

Desenvolver habilidades para execução do repertório do tuba solo e de banda de acordo com o 

nível técnico; 

Desenvolver atividades voltadas à expressão musical; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Leitura de partituras; 

Aquecimento (Warm up) e estudos diários; 
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Registros graves, médios e agudos; 

Escalas e arpejos (maiores e menores: harmônica e melódica); 

Flexibilidade e Staccato (simples, duplo, triplo); 

Exercícios Técnicos interpretativos através de Métodos; 

Repertório da Banda (Musical e Marcial); 

Repertório solo (tuba – Erudito e Popular); 

Música de Câmara. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas com auxílio de apostilas e métodos específicos de tuba; 

Aulas individuais ou em grupo, com seções de aquecimento; 

Estudo de métodos específicos, solos, repertório de banda; 

Diálogos e debates sobre o tuba em geral; 

Prática de repertório com o auxílio do professor; 

Apreciação crítico/musical; 

Ensaios individuais e em grupo. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento; 

Apresentação bimestral. 

Recital de encerramento de semestre e/ou ano letivo. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Sala ampla para aulas individuais e/ou coletivas; 

Tuba (instrumento individual); 

Computador; 

Datashow, 

Caixas de som; 

Lousa; 

Caneta; 

CDs virgem para gravação de materiais em mp3, PDF, entre outros; 

Espelho 2m x 1,5m; 

Partituras; 

Estante para partitura; 
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Metrônomo; 

Afinador. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

BEVAN, Clifford. The Tuba Family, 2nd edition. Winchester: Piccolo Press, 2000. 

 

ARBAN, J. B. Arban's Famous Method for Tuba. 

 

BOZZINI, J. Angelino. A arte do sopro. Desvendando a técnica dos instrumentos de bocal. São 

Paulo: Ed. Keyboard, 2006. 

 

COMPLEMENTAR 

 

FREDERIKSEN, B. Arnold Jacobs: Song and Wind. EUA: WindSong Press Limited, 2010. 

 

GAGE, John B. Brass Players: aquecimento e guia prático, para trombone, B.C. barítono, tuba. 

Rio de Janeiro: Ed. Irmãos Vitale. 

 

PHILLIPS, Harvey e WINKLE,William. The art of tuba and euphonium. Miami: Summy-

Birchard Inc, 1992. 

 

MORRIS, R. Winston e PERANTONI, Daniel. Guide to the tuba repertoire. The New Tuba 

Source Book . Indiana University Press. USA. 2006. 

 

SILVA, Marcelo de Jesus da. Sopro Novo Yamaha: caderno de trombone. São Paulo: Ed. Som 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 

DA PARAÍBA-CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL(INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONETES CURRICULAR 

COMPONETES CURRICULAR: INSTRUMENTO II – VIOLÃO 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

PERIODO: 2º ANO 

CARGA: horário 33h 

DOCENTE RESPONSAVEL: Cyran Costa Carneiro da Cunha 

EMENTA 

Desenvolvimento de competências para interpretação do repertorio para violão erudito e popular, 

leitura de cifras e partituras, bem como acompanhamento e improvisação 

OBJETIVOS 

GERAL: Fornecer ao estudante os recursos técnicos, estilísticos, práticos e teóricos, que são 

utilizados para interpretação do repertorio erudito e popular. 

 

ESPECIFICOS: Oferecer ao aluno suporte técnico e interpretativo de modo que o mesmo  tenha 

em seu repertorio  peças suficientes para o recital de formatura, em conjunto e solo, com 

diferentes linguagens. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Leitura de cifra, e partitura 

Arpejos do método de Mauro Giuliani   

Escalas diatônicas menores, harmônica e melódicas 

Pratica em conjunto 

Repertorio popular (a ser combinado com o aluno) 

Repertorio erudito (a ser combinado com o aluno) 

Técnica aplicada ou repertorio 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas práticas e demonstrativas, em grupo ou individual 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DO ENSINO E APRENDIZAGEM 
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Avaliação continua do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo ao violão, recital 

semestral solo ou em conjunto 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, lápis, computador, internet, apostila, instrumento musical 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

GALILEA. Carlos Violão Ibérico. Editora: Trem Mineiro. 2012. 

 

GIULIANI Mauro: 120 Arpeggio Studies. English, Italian, Spanish, French and German Edition) 

Paperback – September 11, 2013 

 

FRAGA,O. O princípio do violão erudito. Apostila. 

 

COMPLEMENTAR 

 

CARLEVARO ABEL - Caderno de Técnica Vol. 1 - Escala Diatônica. Série Didática para 

Violão. 

 

PINTO Henrique - Iniciação ao Violão - Vol I. São Paulo, Editora: Ricordi. 

 

TENNANT. Scott   Pumping Nylon - Complete: The Classical Guitarist's Technique Handbook,  

Second Edition. 

 



 

 

278 

 

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO II – FLAUTA DOCE 

CURSO:  Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 2ª ANO 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: VLAUDEMIR VIEIRA DE ALBUQUERQUE 

EMENTA 

Aprofundamento do estudo da flauta doce soprano e introdução ao estudo da flauta doce tenor. 

Estudo das técnicas de ornamentação, dinâmica, fraseado e articulação diferenciadas 

específicas do instrumento. Desenvolvimento de habilidades técnicas de execução. Execução 

de repertório folclórico, popular e erudito. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Dominar a digitação das flautas doces em dó (soprano e tenor); 

 

ESPECÍFICOS 

• Dominar as técnicas de respiração; 

• Conhecer as técnicas de articulação da flauta doce; 

• Executar os ornamentos mais comumente usados no repertório da flauta doce; 

• Ler e executar à primeira vista peças de nível médio na flauta doce; 
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• Utilizar técnicas de dinâmica e fraseado; 

• Executar e interpretar músicas folclóricas, populares e eruditas de nível médio na flauta doce; 

• Decifrar símbolos gráficos de partituras para flauta doce. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

 

a) Desenvolvendo técnicas e estudos para melhorar seu improviso 

b) Arranjo de peças musicais para o instrumento 

 

Unidade II 

c) Leitura melódica na clave de sol e de fá 

d) Leitura rítmica: compassos simples, compostos e mistos. 

 

Unidade III 

e) Baião, Samba, Choro, Bossa Nova entre outros... 

f) Estudo da harmonia tradicional e harmonia funcional 

 

Unidade IV 

g) Percepção de Intervalos, Escalas, Acordes, Ritmo e Harmonia. 

h) Percepção e apreciação de Formas musicais. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas práticas e demonstrativas, onde os alunos, individualmente ou em grupo, estudam e 

executam um exercício, estudo ou peça musical, para as devidas correções e comentários do 

professor. 
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Aulas expositivas onde serão abordados aspectos da escrita musical, bem como características 

históricas, estilísticas e técnicas do repertório musical. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento e na 

matéria teórica (quando se aplica); 

Apresentação bimestral, individuais ou grupos, dos exercícios, tarefas, repertório e/ou aplicações 

técnicas trabalhadas durante aquele período; 

Recital de encerramento de semestre e/ou ano letivo, demonstrando diversidade técnica e 

estilística, individual ou em grupos. 

Trabalho escrito e/ou oral sobre o assunto trabalhado. Avaliação qualitativa e auto avaliação. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, lápis, jornais, revistas, internet, data show, computador, televisão, DVD, CD 

player, músicas, filmes, apostilas, instrumento musical. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

EYCK, Jacob van. Fluiten lusthof. Mainz: Schott Music, 2007. 

MÖNKEMEYER, Helmut. Método para flauta doce soprano. São Paulo: Ricordi, 1985. 

O MELHOR do chorinho brasileiro. São Paulo: Vitale, 1997. v.2. 

 

COMPLEMENTAR 

FRANK, Isolde. Método para flauta doce soprano. São Paulo: Ricordi Brasileira, 2002. 

KIEFER, Bruno. Música para gente miúda. Porto Alegre: Movimento, 1986. v.1. 

O MELHOR do chorinho brasileiro. São Paulo: Vitale, 1997. v.1. 

SYDOW, Bernhard. 300 músicas para flauta doce. Mimeo, 2008.   
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO II – PIANO E TECLADO ELETRÔNICO 

MUSICAL 

CURSO:  Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 2ª ANO 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  LINDBERG LUIZ DA SILVA LEANDRO 

EMENTA 

Desenvolvimento musical através do Piano Digital ou Teclado Eletrônico, contemplando 

conhecimentos musicais, aquisição de habilidades motoras, repertório do período Romântico 

e/ou arranjos facilitados de músicas do período Clássico e Romântico, técnicas idiomáticas da 

prática pianística e/ou teclado musical e didática da Performance Musical, considerando 

experiências adquiridas no período anterior. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Aprendizagem do Piano Digital ou Teclado de forma útil à prática do técnico em Música com 

ênfase em práticas interpretativas. 

 

ESPECIFICAS 

Conhecer características idiomáticas dos instrumentos de teclado; 
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Prover contato com repertório de Piano Acústico e Teclado Eletrônico; 

Desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre questões idiomáticas que se apresentam; 

Adquirir hábitos adequados de estudo; 

Treinar o direcionamento da concentração aos diversos aspectos da prática instrumental; 

Aprimorar a leitura dos diversos tipos de notação musical; 

Utilizar a análise musical como ferramenta de estudo da Performance; 

Trabalhar a personalidade musical a partir da prática instrumental; 

Desenvolver a autocrítica musical através da habilidade Audição Crítica; 

Desenvolver repertório erudito do período Romântico; 

Desenvolver repertório baseado em arranjos de músicas dos períodos Clássico e Romântico; 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

a) Prática instrumental de nível intermediário no Piano Digital e/ou Teclado Eletrônico 

 

Unidade II 

b) Repertório Musical Clássico e Romântico e Organologia do Piano Digital e/ou Teclado 

Eletrônico 

 

Unidade III 

c) Elaboração de arranjos no ensino em grupo da Performance Musical 

 

Unidade IV 

d)  Audição Crítica 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

A disciplina será ministrada a partir de procedimentos metodológicos distintos. O primeiro 

será baseado em aulas coletivas de caráter individual, consistindo na aprendizagem a partir da 

prática do repertório, baseando-se na metodologia de ensino musical voltada à formação de 

instrumentistas. Cada estudante praticará em um Piano Digital/teclado musical com fone de 

ouvido, respeitando a atual infraestrutura disponível. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento, 

de caráter qualitativo, através de audições e/ou recitais. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Pianos/teclados eletrônicos com fones de ouvido, conversores P2 fêmea para P10 macho, 

banquetas e fontes, partituras e métodos de Piano Acústico e/ou Teclado Eletrônico, lápis, lousa e 

pincel apropriado. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

BÁRTOK, Béla. For Children vol. 2. Boosey & Hawkes, Nova York, 1940. 

BOTELHO, Alice. Meu piano é divertido vols. 1 e 2. Ed. Ricordi Brasileira, São Paulo, 1983. 

CERQUEIRA, Daniel Lemos. Princípios Educacionais do Piano: versão 2012/1. São Luís: 

Edição do Autor, 2011. 

CLEMENTI, Muzio. 12 Sonatinas. Edição didática. Revisão de Moura Lacerda. Irmãos Vitale. 

FERNANDEZ, Oscar Lorenzo. Peças Infantis: Suíte das Cinco Notas. FLETCHER, Leila. Leila 

Fletcher Piano Course vol. 2. Montgomery Music, Nova York, 1995. 

GUARNIERI, Mozart Camargo. Cinco Peças Infantis (1931-1934). Ed. Ricordi Brasileira, São 

Paulo, 1973. 

STEWART, Margaret. Folk Music of Brazil. Montgomery Music, Nova York, 1967. VALE, Jair 



 

 

284 

 

do. Método Prático para Teclados. Publicação independente. Belo Horizonte, data desconhecida. 

Complementar: 

 

COMPLEMENTAR 

ADOLFO, Antônio. Iniciação ao Piano e Teclado. Ed. Lumiar, Rio de Janeiro, 1994. 

_______________. O Livro do Músico: Harmonia e Improvisação para Piano, Teclado e outros 

Instrumentos. Ed. Lumiar, Rio de Janeiro, 1989. 

ALVES, Luciano. Exercício para Piano e Teclados vol. 1. Ed. Irmãos Vitale, São Paulo, 2005. 

GUEST, Ian. 16 estudos escritos e gravados para Piano. Ed. Lumiar, Rio de Janeiro, 2000. 

MASCARENHAS, Mário. O melhor da música internacional vol. 1. Ed. Irmãos Vitale, São 

Paulo, 1989. 

MELLO, Ondine de. Exercícios de técnica para Piano. Ed. Irmão Vitale, São Paulo, 1999. 

KAPLAN, José Alberto. Teoria da Aprendizagem Pianística. Porto Alegre: Ed. Movimento, 

1987. 2ª ed. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR:  PERCEPÇÃO MUSICAL II 

CURSO:  Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 2 ª ANO 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: LINDBERG LUIZ DA SILVA LEANDRO 

EMENTA 

O conhecimento do processo teórico da música; atividades de práticas musicais (ritmo, solfejo 

e ditado musical) visando o treinamento auditivo e o desenvolvimento da percepção musical. 

Estudo dos aspectos harmônicos envolvendo a identificação de tríades maiores, menores e 

suas inversões, e encadeamentos de I e V graus; percepção e compreensão rítmica de 

diferentes gêneros musicais no repertório de música brasileira assim como de outras culturas. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Desenvolver os parâmetros básicos de percepção notacional, rítmica e melódica, além da 

identificação de outras estruturas musicais. 

 

ESPECÍFICOS 

Identificar e aplicar, articuladamente, os componentes básicos da linguagem sonora. 

Selecionar e manipular esteticamente diferentes fontes e materiais utilizados nas composições 
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artísticas, bem como diferentes resultados artísticos. 

Caracterizar, escolher e manipular os elementos materiais (sons, gestos) e os elementos ideais 

(base formal, cognitiva) presentes na obra musical. 

Utilizar adequadamente métodos, técnicas, recursos e equipamentos específicos à produção, 

interpretação, conservação e difusão musical. 

Identificar as características dos diversos gêneros de produção musical. 

Conhecer e analisar a técnica e expressão instrumental. 

Dominar artisticamente o instrumento e a escrita/leitura musical. 

Criar e poetizar a partir de obra do compositor. 

Aprimorar a execução através da técnica e saberes de analise musical. 

Estabelecer relações sonoro-musicais de acordo com a situação prática. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

a) Solfejos Múltiplos; 

b) Modulação; 

c) Escalas de Sol Maior e Fá Maior; 

 

Unidade II 

d) Ditado musical rítmico e melódico; 

e) Polirritmia; 

 

Unidade III 

f) Estudo das 5 linhas e espaços internos e externos (com até 1 linha complementar superior e 

inferior) da clave de Sol; 
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g) Introdução à Clave de Fá na 4ª Linha; 

 

Unidade IV 

 

h) Estudo das linhas complementares superiores e inferiores da clave de Sol; 

i) Melodias de métrica complexa com saltos de até uma oitava. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

O conteúdo será primeiramente vivenciado através de solfejos, sendo dificultados 

gradativamente; também serão utilizados jogos de execução musical e solfejo em grupo e 

individual. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Serão realizadas oito avaliações, que se darão através de provas práticas, envolvendo solfejos 

em grupos pequenos, individuais e em forma de canto coral. Todas serão avaliadas do ponto 

de vista qualitativo. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, Datashow, computador e aparelho de som. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

BARBOSA, Cacilda Borges. Estudos de Ritmo e Som (preparatórios 1°, 2°, 3° e 4° anos). Rio 

de Janeiro: Edição da autora, 1970. 

GRAMANI, J.E. Rítmica. São Paulo:Perspectiva, 1988. 

HINDEMITH, P. Treinamento para músicos. 4ed. Trad. Camargo Guarnieri. São Paulo: 

Ricordi Brasileira, 1988. 

COMPLEMENTAR 
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SCLIAR, Esther. Elementos de Teoria Musical. São Paulo: Editora Novas Metas, 1985. 

SENA, Hélio. Modos. Apostila Didática.s/ed. 

ZAMACOIS, Joaquín. Teoria de la Música. Livro I e II. Barcelona: Editorial Labor, S.A., 1994. 

POZZOLI. Guia teórico e prático: Para o ensino do ditado musical. I & II Partes. Ricordi do 

Brasil: Ricordi. 

POZZOLI. Solfeggi: Parlati e cantati. I Corso. Ricordi. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO II – BATERIA/PERCUSSÃO 

CURSO:  TÉCNICO INTEGRADO EM INSTRUMENT MUSICAL 

SÉRIE: 2 ª ANO 

CARGA HORÁRIA: 33 H 

DOCENTE RESPONSÁVEL: JOHN FIDJA FERREIRA GOMES 

EMENTA 

Introdução aos ritmos norte-americanos e conceito de improvisação aplicado à bateria. 

Expansão da coordenação motora e independência aplicada ao ritmos  (Blues, Jazz, Baião e 

Samba). Introdução ao conceito de forma. Ampliação do conceito de improvisação. 

OBJETIVOS 

GERAL 

 

Ampliação das possibilidades de coordenação motora e independência dos membros aplicados a 
bateria. 

ESPECÍFICOS 

Identificar e aplicar, articuladamente, os componentes básicos da linguagem sonora. 

Selecionar e manipular esteticamente diferentes fontes e materiais utilizados nas composições 

artísticas, bem como diferentes resultados artísticos. 

Caracterizar, escolher e manipular os elementos materiais (sons, gestos) e os elementos ideais 

(base formal, cognitiva) presentes na obra musical. 

Utilizar adequadamente métodos, técnicas, recursos e equipamentos específicos à produção, 

interpretação, conservação e difusão musical. 

Identificar as características dos diversos gêneros de produção musical. 
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Conhecer e analisar a técnica e expressão instrumental. 

Dominar artisticamente o instrumento e a escrita musical. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

a) História dos ritmos abordados (Baião e Samba); 

b) Conhecer e executar os instrumentos de percussão relacionados a estes ritmos; 

 

Unidade II 

c) Explanar sobre a adaptação destes instrumentos na bateria; 

d) Apresentar os ritmos ampliando as possibilidades de coordenação e independência dos 

membros; 

 

Unidade III 

e) Leitura aplicada a bateria; 

 

Unidade IV 

f) Introdução de elementos para improvisação; 

g) Improvisação sobre vamp e 4 to 4; 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva, estudos dirigidos, lista de discussão, prática de câmara, apreciação de áudio e 

vídeo; 

a) Leitura e explanação de textos sobre a origem dos ritmos abordados; 

b) Leitura rítmica para caixa-clara; 

c) Leitura rítmica aplicada a bateria; 

d) Ampliação das possibilidades de coordenação motora a partir do trimônio (caixa, bumbo e 

prato) – execução de instrumentos diferentes por diferentes membros do corpo; 

e) Exercícios sequenciais de leitura, coordenação e independência; 

f) Apreciação musical; 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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A avaliação será realizada através de teste de sondagem periódico entre as unidades, assim 

como a participação, produção musical individual e em grupo, bem como apresentação em 

público; 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco; lápis; jornais; revistas; internet; data show; computador; televisão; DVD; CD 

player; músicas; filmes; apostilas; livros; caderno de música; lápis 6b; borracha para apagar; 

baqueta de caixa-clara; vassorinha; baqueta de feltro; baqueta para xilofone; baqueta para 

marimba; baqueta para tímpano; baqueta para triaângulo; pad para estudo; xilofone; marimba; 

vibrafone; tímpano; bateria. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

STONE, George. Lawrence. Stick Control the Snare Drummer. Boston: George B. Stone & Son, 

1935 

ROSAURO, Ney.  Método Completo  para Caixa-Clara. PRÓ PERCUSSÃO,Santa Maria, 1982. 

MOELLER, Sanford A.. The Moeller Book. Ludwig Music Publishing, 1954. 

QUEEN, Jeff. The Next Level, Mark Wessels Publications. 

FRUNGILLO, Mário David.  Dicionário de Percussão.1ª Edição. Ed. UNESP,São Paulo, 2003. 

 ROCHA, Eder, Zabumba moderno. Funcultuta Pernambuco. Ed. Eggmonde, 2000. 

BOLÃO, Oscar. Batuque é um privilégio. Rio de Janeiro : Editora Lumiar, 2003. 

WICOXON, Charley. The All American Drummer-150 Rudimental Solos, . Ludwig Music 

Publishing, 1999; 

 

COMPLEMENTAR 

GONÇALVES, Guilherme; Costa , C. O Batuque Carioca: As Baterias das Escolas de Samba do 

Rio de Janeiro. Ed. Groove Publicações e Edições, 2000. 

NENÊ. Ritmos do Brasil para Bateria. Ed. Trama Editorial Ltda, 2004. 

REDD, Ted. Progressive Steos to Syncopation for the Modern Drummer. Ed. 

Sites: 

http://www.pas.org 

http://www.truenet.com.br/galo/leonardo.html 
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http//:www.drummerworld.com 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: CLASSE DE INSTRUMENTO II 

CURSO: TÉCNICO INTEGRADO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

PERÍODO: 2º Ano 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Marlon Barros de Lima 

EMENTA 

Prática do repertório para grupos de instrumentos musicais 

OBJETIVOS 

GERAL 

Fornecer ao estudante os recursos técnicos, estilísticos, práticos e teóricos voltados para a prática 

musical. 

 

ESPECÍFICOS 

Desenvolver conhecimentos e habilidades técnicas necessárias para execução proficiente de uma 

variada gama do repertório de música de câmara para o instrumento; 

Promover o conhecimento do repertório de acordo com o instrumento específico; Desenvolver a 

habilidade de se expressar musical e intuitivamente através do instrumento, desenvolvendo o 

discurso simbólico em música, baseado em senso estético pessoal; 

Promover o conhecimento de obras musicais voltadas para a prática coletiva de instrumentos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Escalas e arpejos (maiores e menores: harmônica e melódica); 

Obras musicais brasileiras e do repertório de música ocidental; 

Música de Câmara (Duo, trio, quartetos, etc.); 

Repertório de Banda (Musical, Marcial, Jazz, Música Brasileira, Internacional). 

METODOLOGIA DE ENSINO 
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Aulas expositivas com auxílio de apostilas e métodos específicos; 

Aulas coletivas com seções de aquecimento; 

Estudo do repertório de música de câmara e banda; 

Diálogos e debates sobre formações musicais em geral; 

Prática de repertório com o auxílio do professor; 

Apreciação crítico/musical; 

Ensaios; 

Apresentações. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação contínua do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento nas 

práticas coletivas; 

Avaliação das apresentações; 

Avaliação do recital de encerramento de semestre e/ou ano letivo; 

Avaliação da interpretação e expressão musical. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Sala ampla para aulas coletivas; 

Instrumento individual para cada aluno; 

Computador; 

Datashow, 

Caixas de som; 

Lousa; 

Caneta; 

CDs virgem para gravação de materiais em mp3, PDF, entre outros; 

Espelho 2m x 1,5m; 

Partituras; 

Estante para partitura; 

Metrônomo; 

Afinador. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

ALVES, Lélio. Trombone Fácil: método prático para iniciantes. Rio de Janeiro: Ed. Irmãos 
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Vitale. 

 

ARBAN, J. B. Arban's Famous Method for Trombone. Edited by Charles L. Randall & 

Simone Mantia. Carl Fischer, Inc., New York: 1936 

 

BOZZINI, J. Angelino. A arte do sopro. Desvendando a técnica dos instrumentos de bocal. São 

Paulo: Ed. Keyboard, 2006. 

 

COMPLEMENTAR 

 

FARIAS, Renato. Dicas de estudo. Tocando o trombone com fluência e liberdade Disponível em: 

<http://www.abtrombonistas.com/dicas.php>. Acesso em: 23 de abr de 2011. 

 

GAGE, John B. Brass Players: aquecimento e guia prático, para trombone, B.C. barítono, tuba. 

Rio de Janeiro: Ed. Irmãos Vitale. 

 

GAGLIARDI, Gilberto. Método de trombone para iniciantes. São Paulo: Ed. Ricordi Brasileira. 

 

HOLANDA, MS Costa; MACIEL, Jardilino. Projeto Fortalecimento musical. Método para 

trombone. Secretaria Estadual da Cultura do Ceará, 2006. 

 

LAFOSSE, André. Méthode Complete de Trombone a Coulisse. Paris: Editions Musicales A. 

Leduc. 

 

NUNES, Radegundis Feitosa. Fundamentos da performance. Cronograma de estudos diários. 

 

SILVA, Marcelo de Jesus da. Sopro Novo Yamaha: caderno de trombone. São Paulo: Ed. Som. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO II – TROMBONE 

CURSO: TÉCNICO INTEGRADO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

PERÍODO: 2º Ano 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Marlon Barros de Lima 

EMENTA 

Desenvolvimento de competências para a interpretação de repertório solístico e camerístico da 

música erudita ocidental e brasileira composto para o instrumento. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Fornecer ao estudante os recursos técnicos, estilísticos e práticos, que são utilizados na 

interpretação do repertório erudito e popular. 

 

ESPECÍFICOS 

Fornecer estratégias para o estudo da respiração que será utilizada no ato de tocar trombone; 

Ensinar estratégias para o estudo diário de acordo com o nível técnico do aluno, como também do 

estudo coletivo; 

Desenvolver habilidades técnicas necessárias para execução do repertório do instrumento a ser 

executado nas aulas através de métodos; 

Praticar os diferentes exercícios relacionados às escalas maiores e menores harmônicas; 

Desenvolver habilidades para execução do repertório do trombone solo e de banda de acordo com 

o nível técnico; 

Desenvolver atividades voltadas à expressão musical; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Leitura de partituras; 

Aquecimento (Warm up) e estudos diários; 
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Registros graves, médios e agudos; 

Escalas e arpejos (maiores e menores: harmônica e melódica); 

Flexibilidade e Staccato (simples, duplo, triplo); 

Exercícios Técnicos interpretativos através de Métodos; 

Repertório da Banda (Musical e Marcial); 

Repertório solo (trombone – Erudito e Popular); 

Música de Câmara. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas com auxílio de apostilas e métodos específicos de trombone; 

Aulas individuais ou em grupo, com seções de aquecimento; 

Estudo de métodos específicos, solos, repertório de banda; 

Diálogos e debates sobre o trombone em geral; 

Prática de repertório com o auxílio do professor; 

Apreciação crítico/musical; 

Ensaios individuais e em grupo. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento; 

Apresentação bimestral. 

Recital de encerramento de semestre e/ou ano letivo. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Sala ampla para aulas individuais e/ou coletivas; 

Trombone (instrumento individual); 

Computador; 

Datashow, 

Caixas de som; 

Lousa; 

Caneta; 

CDs virgem para gravação de materiais em mp3, PDF, entre outros; 

Espelho 2m x 1,5m; 

Partituras; 

Estante para partitura; 
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Metrônomo; 

Afinador. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

ALVES, Lélio. Trombone Fácil: método prático para iniciantes. Rio de Janeiro: Ed. Irmãos 

Vitale. 

 

ARBAN, J. B. Arban's Famous Method for Trombone. Edited by Charles L. Randall & 

Simone Mantia. Carl Fischer, Inc., New York: 1936 

 

BOZZINI, J. Angelino. A arte do sopro. Desvendando a técnica dos instrumentos de bocal. São 

Paulo: Ed. Keyboard, 2006. 

 

COMPLEMENTAR 

 

FARIAS, Renato. Dicas de estudo. Tocando o trombone com fluência e liberdade Disponível em: 

<http://www.abtrombonistas.com/dicas.php>. Acesso em: 23 de abr de 2011. 

 

GAGE, John B. Brass Players: aquecimento e guia prático, para trombone, B.C. barítono, tuba. 

Rio de Janeiro: Ed. Irmãos Vitale. 

 

GAGLIARDI, Gilberto. Método de trombone para iniciantes. São Paulo: Ed. Ricordi Brasileira. 

 

HOLANDA, MS Costa; MACIEL, Jardilino. Projeto Fortalecimento musical. Método para 

trombone. Secretaria Estadual da Cultura do Ceará, 2006. 

 

LAFOSSE, André. Méthode Complete de Trombone a Coulisse. Paris: Editions Musicales A. 

Leduc. 

 

NUNES, Radegundis Feitosa. Fundamentos da performance. Cronograma de estudos diários. 

 

SILVA, Marcelo de Jesus da. Sopro Novo Yamaha: caderno de trombone. São Paulo: Ed. Som. 
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TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO II – TROMPETE 

CURSO: TÉCNICO INTEGRADO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

PERÍODO: 2º Ano 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Marlon Barros de Lima 

EMENTA 

Desenvolvimento de competências para a interpretação de repertório solístico e camerístico da 

música erudita ocidental e brasileira composto para o instrumento. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Fornecer ao estudante os recursos técnicos, estilísticos e práticos, que são utilizados na 

interpretação do repertório erudito e popular. 

ESPECÍFICOS: 

Fornecer estratégias para o estudo da respiração que será utilizada no ato de tocar trompete; 

Ensinar estratégias para o estudo diário de acordo com o nível técnico do aluno, como também do 

estudo coletivo; 

Desenvolver habilidades técnicas necessárias para execução do repertório do instrumento a ser 

executado nas aulas através de métodos; 

Praticar os diferentes exercícios relacionados às escalas maiores e menores harmônicas; 

Desenvolver habilidades para execução do repertório do trompete solo e de banda de acordo com 

o nível técnico; 

Desenvolver atividades voltadas à expressão musical; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Leitura de partituras; 

Aquecimento (Warm up) e estudos diários; 

Registros graves, médios e agudos; 
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Escalas e arpejos (maiores e menores: harmônica e melódica); 

Flexibilidade e Staccato (simples, duplo, triplo); 

Exercícios Técnicos interpretativos através de Métodos; 

Repertório da Banda (Musical e Marcial); 

Repertório solo (trompete – Erudito e Popular); 

Música de Câmara. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas com auxílio de apostilas e métodos específicos de trompete; 

Aulas individuais ou em grupo, com seções de aquecimento; 

Estudo de métodos específicos, solos, repertório de banda; 

Diálogos e debates sobre o trompete em geral; 

Prática de repertório com o auxílio do professor; 

Apreciação crítico/musical; 

Ensaios individuais e em grupo. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento; 

Apresentação bimestral. 

Recital de encerramento de semestre e/ou ano letivo. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Sala ampla para aulas individuais e/ou coletivas; 

Trompete (instrumento individual); 

Computador; 

Datashow, 

Caixas de som; 

Lousa; 

Caneta; 

CDs virgem para gravação de materiais em mp3, PDF, entre outros; 

Espelho 2m x 1,5m; 

Partituras; 

Estante para partitura; 

Metrônomo; 
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Afinador. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

ARBAN, J. B. Arban's Famous Method for Trumpet. Carl Fischer, Inc., New York: 1936 

 

CLARKE, H. Characteristic Studies for the Cornet. New York: Carl Fischer, Inc., 1943. 

 

CONCONE, G. Lyrical Studies for trumpet or Horn. Transcrito por John Sawyer. 

Vuarmarens/Switzerland: edition Bim, 1972. 

 

COMPLEMENTAR 

 

DALE, D. A. Trumpet technique. London: Oxford University Press, 1977. 

 

DISSENHA, F. Sopro Novo Yamaha: caderno de trompete. Rio de Janeiro: Ed. Irmãos Vitale. 

 

EDWARDS, A. R.; HOVEY, N. W. Edwards – Hovey Method for the trumpet. Miami: Belwin-

Mills Publishing Corp., 1968. 

 

GAGE, J. B. Brass Players: aquecimento e guia prático, para trompete Bb, cornetim, bombardino. 

Rio de Janeiro: Ed. Irmãos Vitale. 

 

HERING, S. Forty Progressive Studies for Trumpet. New York: Carl Fischer, Inc., 1945. 

 

SCHLOSSBERG, M. Daily drills and technical studies for trumpet. New York, 1941: M. Baron 

Inc. 

 

THOMPSON, J. The buzzing book. Suiça: Editions Bim, 2001. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR:  INSTRUMENTO II – GUITARRA ELÉTRICA 

CURSO:  TÉCNICO INTEGRADO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

PERÍODO: 2º ANO 

CARGA HORÁRIA: 33h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Christian Alberto Weik 

EMENTA 

Desenvolvimento de competências para a interpretação do repertório para guitarra elétrica, 

leitura de cifras, tablatura e partitura, bem como acompanhamento, transcrição e improvisação. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Fornecer ao aluno os recursos técnicos (práticos e teóricos) que são utilizados para execução e 

interpretação do repertório popular para guitarra de nível intermediário.  

 

ESPECÍFICOS 

Promover o conhecimento avançados da técnica do instrumento;  

Fornecer os recursos técnicos interpretativos das obras de diferentes gêneros musicais; 

Desenvolver habilidades de interpretar musicalmente do repertório para o recital de conclusão 

de curso. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- Leitura de cifras, tablaturas e partituras 

- Intervalos 

- Arpejos com tríades (maior, menor, aumentada e diminuta) 

- Campo harmônico maior (com tríades e tétrades) 

- Modos do campo harmônico maior (modos gregos) 

- Escalas pentatônicas 

- Improvisação 
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- Repertório (a ser definido conjuntamente com os alunos) 

- Técnica aplicada ao repertório 

METODOLOGIA DE ENSINO 

- Aulas práticas e demonstrativas, onde os alunos, individualmente ou em grupo, estudam e 

executam um exercício, estudo ou peça musical, para as devidas correções e comentários do 

professor. 

- Aulas expositivas onde serão abordados aspectos da escrita musical para guitarra, bem como 

características históricas, estilísticas e técnicas do repertório da guitarra. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

- Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento; 

- Apresentação bimestral ou semestral, em solos ou grupos, do repertório ou aplicações técnicas 

trabalhadas durante aquele período; 

- Recital de encerramento de semestre e/ou ano letivo, demonstrando diversidade técnica e 

estilística, em solos ou grupos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, lápis, internet, data show, revistas, computador, televisão, DVD, CD player, 

músicas, filmes, apostilas, instrumento musical, palhetas, cabos, amplificadores e pedais. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 

ABERSOLD, James. Como improvisar Jazz. Volume 1, 6ª Edição. Free Note: 1992. 

ADOLFO, Antonio. O livro do Músico. Rio de Janeiro: Lumiar, 1989 

CHEDIAK, Almir. Harmonia e Improvisação. Volume 1, 21ª Edição. Rio de Janeiro: Lumiar, 

1986 

SHER, Chuck; EVERGREEN, Sky. The New Real Book. Volume 1, 2 e 3. USA: Sher Music, 

1988 

COMPLEMENTAR: 

MELLO, Mozart. Apostila-livro “guitarra fusion”. Manuscrito digitalizado. 

PEREIRA, Marco. Ritmos brasileiros para violão. Rio de Janeiro: Garbolights, 2006 

POLLACO, Carlos Alberto Oliva. Harmonia. São Paulo: HMP, 2008 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR:  HISTÓRIA DA MÚSICA II 

CURSO:  TÉCNICO INTEGRADO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

PERÍODO: 2º ANO 

CARGA HORÁRIA: 67h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Lídio Roque da Silva 

EMENTA 

Estudo ordenado e progressivo da história da música através dos tempos, com enfoque no 

conhecimento dos fenômenos musicais e culturais da música ocidental. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Compreender o desenvolvimento da música ocidental do período romântico ao contemporâneo . 

ESPECÍFICOS 

Compreender os princípios que fundamentam a música romântica, impressionista, dodecafônica, 

jazz, rock, entre outras, tais como: características, formas, influências, compositores e 

protagonistas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

A música Romântica; 

As características da música romântica; 

Formas musicais no romantismo; 

As transformações nos instrumentos no período romântico; 

Os principais compositores no romantismo; 

A música no Século XX; 

O Impressionismo musical; 

O dodecafonismo musical; 

O nacionalismo musical; 
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O contexto musical em meados do século XX; 

A música dita popular; 

A historia do Blues e o Regtime; 

O nascimento do Jazz; 

O Rock  dos anos 50 aos 80; 

A música na atualidade. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

- Aulas expositivas onde serão abordadas características históricas e estilísticas de cada período, 

com apreciação significativa de músicas e vídeos. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

- Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento e 

na matéria teórica (quando se aplica); 

- Trabalho escrito e/ou oral sobre o assunto trabalhado. 

- Auto avaliação. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, lápis, internet, data show, revistas, jornais, computador, televisão, DVD, CD 

player, músicas, filmes, apostilas, instrumentos musicais. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 

BENNETT, Roy. Uma breve história da música. Rio de Janeiro: Zahar, 1986 

BURROUS, Jonh. WIFFEN, Charles. Guia da música clássica. Tradução André Telles – 5 ed. 

rev. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 

GONÇALVES, Newton de Salles. Enciclopédia do estudante: música: compositores, gêneros e 

instrumentos, do erudito ao popular. São Paulo: Moderna, 2008. 

MED, Buhumil. Teoria da musica. 4ª edição revista e ampliada. São Paulo: Musimed, 1999. 

COMPLEMENTAR: 

CANDÉ, Roland de. História universal da música. São Paulo: Martins Fontes, 2001. v. 1 e 2 

GROUT, Donald Jay, PALISCA, Claude V. História da música ocidental. 5.ed. Lisboa: Gradiva, 

2011 

PERPETUO, Irineu Franco, História da música clássica. São Paulo: Livro Falante, 2014. 
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[Audiolivro] 

SEVERIANO, Jairo. Uma história da música popular brasileira: das origens à modernidade. São 

Paulo: Ed. 34, 2008. 

WEBER, Jose H. Introdução ao canto gregoriano. São Paulo: Paulus, 2013. (Coleção: liturgia e 

musica, v. 10)  
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR:  INSTRUMENTO II – CONTRABAIXO ACÚSTICO 

CURSO:  TÉCNICO INTEGRADO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

PERÍODO: 2ª ANO 

CARGA HORÁRIA:  33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  Lídio Roque  da Silva 

EMENTA 

Estudo ordenado e progressivo do Contrabaixo Acústico em conjunto com o Arco, com enfoque 

nos fundamentos da técnica e interpretação para o bom desempenho do instrumento. 

OBJETIVOS 

                                                                          GERAL 

Desenvolver o conhecimento sobre as técnicas de mão direita e Esquerda, utilizando o pizzicato 

como também o arco. 

 

ESPECÍFICO 

Aperfeiçoar o estudo do arco, digitação da mão esquerda, explorando diferentes regiões no 

contrabaixo. 

Executar peças solos de diferentes estilos desenvolvendo o estudo do pizzicato direcionado a 

técnica do walkingbass, e estudo de música brasileira. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Mudança de posição da mão esquerda. 

Estudo de percepção auditiva no braço do instrumento. 

Estudo de peça solo. 

Exercício com acompanhamento de áudio. 

Escalas e arpejos. 

Estudo do método de contrabaixo acústico. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas práticas e demonstrativas, onde os alunos, individualmente ou em grupo, estudam e 

executam um exercício, estudo ou peça musical, para as devidas correções e comentários do 

professor. 

Aulas expositivas onde serão abordados aspectos da escrita musical para o instrumento bem como 

características históricas, estilísticas e técnicas do repertório do instrumento. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento; 

Apresentação bimestral, em solos ou grupos, do repertório ou aplicações técnicas trabalhadas 

durante o período; 

Recital de encerramento de semestre e/ou ano letivo, demonstrando diversidade técnica e 

estilística, em solos ou grupos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro, lápis para quadro. 

Dois contrabaixos acústicos. E um Contrabaixo Semi– Acústico (EDB) 

Arco francês. 

Breu e crina animal. 

Partitura, estante de musica. 

Métodos e Livros da literatura do instrumento. 

Computador, cd, dvd. 

Aparelho de som. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

•          Barashevicuis, Ivan. Jazz harmonia e improvisação. São Paulo, Irmãos Vitale, 2009. 

•      Sá, Renato de. 211 Levadas Rítmicas: para violão e outros instrumentos de acompanhamento. 

Ed. São Paulo. Irmãos Vitale, 1969. 

• Med, Buhumil. Teoria da musica Ed. Musimed4 edição revista e ampliada. São Paulo 1999. 

 

COMPLEMENTAR 

• AEBERSOLD, Jamey. Rufus Reid Bass Lines, 1997 by Jamey Aebersold Jazz 

inc.International Copyright. 1 2 



 

 

309 

 

• BILLÉ, Isaias. Nuovo método per contrabassocorde. Vol I. Corso Teórico-prático. Ed. G. 

Ricordi& C; 1965 in Italy.1 

• BILLÉ, Isaias. Nuovo método per contrabassocorde. Parte II. Lascuoladeil arco. Ed. G. 

Ricordi& C; 1965 in Italy.2 

• BILLÉ, Isaias. Nuovo método per contrabassocorde. Parte III. IV CorsoNormale. Ed. G. 

Ricordi& C; 1967 in Italy. 3 

• CARTER, Ron. Building Jazz Bass Lines. 1998 by Hal leonardcorporation. New York 

City. 12 

• _____. Bass Lines, exactly as recorded. Transcribed from volume 15. Cover Design by pet 

Gearhart 1983 by international Copyrigth Second. New York City. 12 



 

 

310 

 

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR:  INSTRUMENTO II – CONTRABAIXO ELÉTRICO 

CURSO:  TÉCNICO INTEGRADO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

PERÍODO: 2ª ANO 

CARGA HORÁRIA: 33h 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  Lídio Roque da Silva 

EMENTA 

Estudo das técnicas de nível intermediário para execução instrumental através dos estudos de 

mãos esquerda e direita, além dos estudos de escalas e arpejos. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Introduzir o estudo das técnicas de Slap, Lifted-of, hammered-on, slad, ligaduras de notas, cordas 

duplas, e estudo de fraseado. 

 

ESPECÍFICOS 

Utilizar peças solo da literatura do instrumento, como também o aperfeiçoamento do 

acompanhamento musical no contrabaixo elétrico. 

Estimular o Aluno a participar de formações de grupos musicais tais como: duos, trios quartetos, 

bandas, orquestra etc. 

Introduzir  a improvisação musical baseado nos estudos de progressões harmônicas. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Noções de Harmonia: tradicional e funcional. 

Estudo de escalas maiores, menores e modais. 

Arpejos e Intervalos. 

Estudo de walkinbass. 

Estudo de Slap, Lifted-of, hamered-onslad cordas duplas, Fraseado e interpretação. 
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Estudo de peças solo. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas práticas e demonstrativas, onde os alunos, individualmente ou em grupo, estudam e 

executam um exercício, estudo ou peça musical, para as devidas correções e comentários do 

professor. 

Aulas expositivas onde serão abordados aspectos da escrita musical para Contrabaixo, bem como 

características históricas, estilísticas e técnicas do repertório do Contrabaixo. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento da performance no instrumento; 

Apresentação bimestral, em solos ou grupos, do repertório Estudado em Sala de aula; 

Recital de encerramento de semestre e/ou ano letivo, demonstrando diversidade técnica e 

estilística, em solos ou grupos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Estante de musica 

Partitura 

Computador 

Quadro branco, lápis para quadro branco 

4 Contrabaixo elétrico (dois contrabaixos de 6 Cordas  e dois Contrabaixos de 5 Cordas) 

Cubo para eletrificação do som do instrumento 

Cabo banana 

Micro sistem 

Cd, dvd, pendrive 

Métodos e livros 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

•          Barashevicuis, Ivan. Jazz harmonia e improvisação. São Paulo, Irmãos Vitale, 2009. 

•      Sá, Renato de. 211 Levadas Rítmicas: para violão e outros instrumentos de 

acompanhamento. Ed. São Paulo. Irmãos Vitale, 1969. 

• Med, Buhumil. Teoria da musica Ed. Musimed4 edição revista e ampliada. São Paulo 

1999. 

COMPLEMENTAR 
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 Assumpçao, Nico. Segredos da improvisaçao. Bass solo São Paulo ed. Lumiar 2000. 

• Giffoni , Adriano. Musica brasileira para contrabaixo demonstração e exercícios com 

ritmos brasileiros. Coordenação de Luciano Alves são Paulo ed. Irmãos vitale 1997. 

• _____________. Musica brasileira para contrabaixo vol. II coordenação de Luciano Alves 

são Paulo ed. Irmãos vitale 1998. 

• Mendes, Rivaldo. Toque fácil contrabaixo ed. EME 2ediçaoBrasilia D.F. 2007 

• Oppenheim, Ton. Slap it  funk studies for the electrie  bass. 1981 by Theodore presser 

company. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR:  INSTRUMENTO III - CLARINETE 

CURSO:  Técnico Integrado em Instrumento Musical 

PERÍODO: 3ª ANO 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: VLAUDEMIR VIEIRA DE ALBUQUERQUE 

EMENTA 

Oferecer subsídios para habilitar ao educando o desenvolvimento técnico básico musical na 

clarineta 

OBJETIVOS 

GERAL 

Aperfeiçoar o educando na clarineta,levando-o a executar peças solos eruditas e populares de 

níveis intermediários 

ESPECÍFICOS 

Apropriar o educando do aprimoramento do staccato; 

Aprimorar a leitura à primeira vista; 

Executar peças solos, com acompanhamento de piano e regional de choro; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Unidade I 
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a) Staccato; 

b) Aprimorar a leitura à primeira vista; 

c) Executar peças solos, com acompanhamento de piano e regional de choro; 

 

 Unidade II 

d) Desenvolver a flexibilidade nas diversas regiões da clarinete; 

e) Executar escalas em tons inteiros; 

f) Executar peças solos e com acompanhamento de piano e regional de choro; 

 Unidade III 

g) Dominar a execução dos diversos tipos de ornamentos; 

h) Desenvolver peças do Período Clássico; 

i) Executar  trechos sinfônicos de Banda Sinfônica; 

 Unidade IV 

j) Executar estudos de aperfeiçoamento  da sonoridade  e mecanismo; 

k) Desenvolver peças do período Romântico; 

l) Executar  trechos sinfônicos de Orquestra; 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas práticas individuais  nas cabines acústicas, utilização do lab. de informática para mostra 

de vídeos, cópias de CDs e pesquisa, formação de banca examinadora. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Serão realizadas três atividades, individual ou coletiva por bimestre, que correspondem às 

execuções do repertório, as quais irão compor a nota 1 do bimestre e uma avaliação para 

compor a nota 2 do bimestre. A recuperação   das notas 1 e 2 será feita de forma paralela e 

contínua. A nota do Bimestre será a média aritmética da nota 1 e 2. A nota final do período 
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será a média aritmética das notas do bimestre 1 e do bimestre 2. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

O alcance das competências pretendidas será facilitado por meio dos seguintes recursos didáticos: 

Estante de partituras; 

Material didático-musical impresso, que será utilizado durante o ano; 

Caixa de som; 

Teclado e gravações para acompanhamento. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

BARBOSA, Joel. DA CAPO - criatividade – Clarinete 1. Keyboard, Jundiaí - São Paulo, 2011 

BARBOSA, Joel. DA CAPO - criatividade – Clarinete 2. Keyboard, Jundiaí - São Paulo, 2011 

BAERMANNS, Carl. Taghliche Studien fur Klarinette. Hofheim am Taunus: Musikverlag 

Friedrich Hofmeister, 1981. 

BAERMANN, Heinrich. Adagio fur Klarinette und Streicher. Wiesbaden: Breitkopf, 1980. 

 

COMPLEMENTAR 

MOZART, W.A. Concerto K. 622 para clarineta e piano. New York: H. Kling 

MOZART, W. A.; TRIO, K. V. 498 para clarineta, viola e piano. Berlin: Robert Lienau, 1954. 

KLOSE, H. Celebrated Method for the Clarinet. New York: Carl Fischer, 1946. 

LACERDA, O. Melodia para clarineta solo. São Paulo: Novas Metas, 1980. 

VAUGHAN, W. R. Six Studies in English Folksong. Boston: Galaxy Music Corporation, 

1927. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO III – FLAUTA TRANSVERSAL 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 3º ANO 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: ABIMAEL DE OLIVEIRA SILVA 

EMENTA 

Aprimoramento das técnicas de manuseio da flauta transversal para interpretação de repertórios 

eruditos e populares dentro do universo musical. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Fornecer ao aluno os recursos técnicos (práticos e teóricos), em nível avançado, necessários para 

a execução e interpretação do repertório erudito e popular para a flauta transversal. 

 

ESPECÍFICOS 

• aprimorar as habilidades de manuseio do mecanismo do instrumento; 

• aprimorar a sonoridade característica do instrumento para cada estilo (erudito e popular); 

• aprimorar as diferentes formas de articulação dos sons na flauta transversal; 

• aprimorar a leitura musical por meio da execução de estudos e peças musicais; 

• aprimorar as habilidades de interpretação musical. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE 1 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de si maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de si maior (escalas) 
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- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de si maior (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de sol sustenido menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de sol sustenido menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de sol sustenido menor (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de ré bemol maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de ré bemol maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de ré bemol maior (arpejos) 

 

UNIDADE 2 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de si bemol menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de si bemol menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de si bemol menor (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de fá sustenido maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de fá sustenido maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de fá sustenido maior (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de ré sustenido menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de ré sustenido menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de ré sustenido menor (arpejos) 

 

UNIDADE 3 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de sol bemol maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de sol bemol maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de sol bemol maior (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de mi bemol menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de mi bemol menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de mi bemol menor (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó sustenido maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó sustenido maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó sustenido maior (arpejos) 

UNIDADE 4 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá sustenido menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá sustenido menor (escalas) 
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- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá sustenido menor (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó bemol maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó bemol maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó bemol maior (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá bemol menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá bemol menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá bemol menor (arpejos) 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas práticas individuais divididas em três partes: - aquecimento: onde o aluno executa 

exercícios simples para aquecimento da embocadura e das articulações envolvidas na digitação 

do instrumento; - estudo técnico: onde o aluno executa exercícios que visam a obtenção de 

competências técnicas no manuseio do instrumento; - leitura musical: onde o aluno executa um 

estudo melódico e/ou peça musical para aprimoramento da leitura e da interpretação musical. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação será dividida em duas etapas, atribuindo-se uma nota para cada etapa: 

- Participação nas aulas, interesse e comprometimento com os conteúdos estudados; 

- Execução musical ao final de cada bimestre. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

- Flauta transversal; 

- Estante de partituras; 

- Material didático-musical impresso; 

- Caixa de som; 

- Teclado; 

- Gravações para acompanhamento. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

ANZALONE, Valentine. Breeze-Easy Method for Flute. Book 1. Los Angeles: Warner Bros Inc., 
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1983. 

 

DEMERSSEMAN, Jules. 50 Etudes Melodiques pour la Flute. Cahier 1. Op 4. Paris: Editions 

Billaudot, 1950. 

 

PETERSEN, A. C. Rubank Elementary Method – Flute or Piccolo. Nº 38. Miami: Hall Leonard 

Corporation, 1990. 

 

 

SKORNICKA, J. E.; PETERSEN, A. C. Rubank Intermediate Method – Flute or Piccolo. Nº 75. 

Miami: Hall Leonard Corporation, 1992. 

 

TAFFANEL, Claude-Paul; GALBERT, Philippe. Complete Flute Method. Vol. 1. Paris: 

Alphonse Leduc Éditions Musicales, 1958. 

 

VOXMAN, H.; GOWER, WM. Rubank Advanced Method – Flute or Piccolo. Vol. 1. Nº 95. 

Miami: Hall Leonard Corporation, 1992. 

 

COMPLEMENTAR 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Bossa Nova. Vol. 1. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 

2009. 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Bossa Nova. Vol. 2. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 

2009. 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Bossa Nova. Vol. 3. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumiar editora, 

2010. 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Choro. Vol. 1. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 2009. 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Choro. Vol. 2. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 2011. 
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CHEDIAK, Almir. Songbook Choro. Vol. 3. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 2011. 

 

LEONARD, Hall. Jazz play along: 10 Latin Jazz Classics. Vol 23. New York: Hall Leonard 

Editora, 2004. 

 

LEONARD, Hall. Jazz play along: Lennon & McCartney. Vol 29. New York: Hall Leonard 

Editora, 2004. 

 

LEONARD, Hall. Jazz play along: 10 Latin Jazz Favorites. Vol 40. New York: Hall Leonard 

Editora, 2005. 

 

LEONARD, Hall. 10 Disney solos. New York: Hall Leonard Editora, 2002. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO III – SAXOFONE 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 3º ANO 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Abimael de Oliveira Silva 

EMENTA 

Aprimoramento das técnicas de manuseio do saxofone para interpretação de repertórios eruditos e 

populares dentro do universo musical. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Fornecer ao aluno os recursos técnicos (práticos e teóricos), em nível avançado, necessários para 

a execução e interpretação do repertório erudito e popular para saxofone. 

 

ESPECÍFICOS 

• aprimorar as habilidades de manuseio do mecanismo do instrumento; 

• aprimorar a sonoridade característica do instrumento para cada estilo (erudito e popular); 

• aprimorar as diferentes formas de articulação dos sons no saxofone; 

• aprimorar a leitura musical por meio da execução de estudos e peças musicais; 

• aprimorar as habilidades de interpretação musical. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE 1 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de si maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de si maior (escalas) 
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- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de si maior (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de sol sustenido menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de sol sustenido menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de sol sustenido menor (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de ré bemol maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de ré bemol maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de ré bemol maior (arpejos) 

 

UNIDADE 2 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de si bemol menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de si bemol menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de si bemol menor (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de fá sustenido maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de fá sustenido maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de fá sustenido maior (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de ré sustenido menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de ré sustenido menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de ré sustenido menor (arpejos) 

 

UNIDADE 3 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de sol bemol maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de sol bemol maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de sol bemol maior (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de mi bemol menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de mi bemol menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de mi bemol menor (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó sustenido maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó sustenido maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó sustenido maior (arpejos) 

UNIDADE 4 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá sustenido menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá sustenido menor (escalas) 
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- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá sustenido menor (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó bemol maior (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó bemol maior (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de dó bemol maior (arpejos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá bemol menor (intervalos) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá bemol menor (escalas) 

- Exercícios técnicos e leituras musicais sobre a tonalidade de lá bemol menor (arpejos) 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas práticas individuais divididas em três partes: - aquecimento: onde o aluno executa 

exercícios simples para aquecimento da embocadura e das articulações envolvidas na digitação 

do instrumento; - estudo técnico: onde o aluno executa exercícios que visam a obtenção de 

competências técnicas no manuseio do instrumento; - leitura musical: onde o aluno executa um 

estudo melódico e/ou peça musical para aprimoramento da leitura e da interpretação musical. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será dividida em duas etapas, atribuindo-se uma nota para cada etapa: 

- Participação nas aulas, interesse e comprometimento com os conteúdos estudados; 

- Execução musical ao final de cada bimestre. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

- Saxofone; 

- Estante de partituras; 

- Material didático-musical impresso; 

- Caixa de som; 

- Teclado; 

- Gravações para acompanhamento. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

KLOSÉ, Hyacinthe. Méthode Complète pour tous les Saxophones. Paris: Éditions Musicales 

Alphonse Leduc, 2000. 
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RUSSO, Amadeu. Método completo de Saxofone. 19º edição. São Paulo: Irmãos Vitale, 1997. 

 

VILLE, Paul de. Universal Method for the Saxophone. New York: Carl Fischer, 1908. 

 

VIOLA, Joseph. Technique of the Saxophone: Scale Studies. Vol 1. Boston: Berklee Press, 1986. 

 

VIOLA, Joseph. Technique of the Saxophone: Chord Studies. Vol 2. Boston: Berklee Press, 

1986. 

 

COMPLEMENTAR 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Bossa Nova. Vol. 1. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 

2009. 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Bossa Nova. Vol. 2. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 

2009. 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Bossa Nova. Vol. 3. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumiar editora, 

2010. 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Choro. Vol. 1. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 2009. 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Choro. Vol. 2. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 2011. 

 

CHEDIAK, Almir. Songbook Choro. Vol. 3. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 2011. 

 

HITE, David. Melodious and Progressive Studies for Saxofone. Book 1. Texas: Southern Music 

Company, 1988. 

 

LACOUR, Guy. 50 Easy and Progressive Studies for Saxophone. Book 1. Paris: Gérard Billaudot 

Editeur, 1989.       
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LEONARD, Hall. Jazz play along: 10 Duke Ellington Classics. Vol 1. New York: Hall Leonard 

Editora, 2004. 

 

LEONARD, Hall. Jazz play along: 10 Latin Jazz Classics. Vol 23. New York: Hall Leonard 

Editora, 2004. 

 

LEONARD, Hall. Jazz play along: Lennon & McCartney. Vol 29. New York: Hall Leonard 

Editora, 2004. 

 

 

LEONARD, Hall. Jazz play along: 10 Latin Jazz Favorites. Vol 40. New York: Hall Leonard 

Editora, 2005. 

 

LEONARD, Hall. Disney solos for Saxofone. New York: Hall Leonard Editora, 1998. 

 

LEONARD, Hall. 12 broadway favorites by Andrew Lloyd Webber. New York: Hall Leonard 

Editora, 2000. 

 

LEONARD, Hall. 10 Disney solos. New York: Hall Leonard Editora, 2002. 

 

NOBRE, Jorge. Partituras para Flauta Doce com cifra para acompanhamento. Ipu: Edições Jorge 

Nobre, 2011. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E 

TECNOLOGIA 

DA PARAIBA-CAMPUS MONTEIRO 

CURSO TECNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL(INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONETES CURRICULAR 

COMPONETES CURRICULAR: INSTRUMENTO III – VIOLÃO 

CURSO: Técnico Integrado em Instrumento Musical 

PERIODO: 3º ANO 

CARGA: horário 33h 

DOCENTE RESPONSAVEL: Cyran Costa Carneiro da Cunha 

EMENTA 

Desenvolvimento de competências para interpretação do repertorio para violão erudito e popular, 

leitura de cifras e partituras, bem como acompanhamento e improvisação 

OBJETIVOS 

GERAL 

Fornecer ao estudante os recursos técnicos, estilísticos, práticos e teóricos, que são utilizados para 

interpretação do repertorio erudito e popular. 

 

ESPECIFICOS 

Oferecer ao aluno suporte técnico e interpretativo de modo que o mesmo  tenha em seu repertorio  

peças suficientes para o recital de formatura, em conjunto e solo, com diferentes linguagens. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Leitura de cifra, e partitura 

Arpejos do método de Mauro Giuliani   

Escalas diatônicas menores, harmônica e melódicas 

Pratica em conjunto 

Repertorio popular (a ser combinado com o aluno) 

Repertorio erudito (a ser combinado com o aluno) 

Técnica aplicada ou repertorio 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas práticas e demonstrativas, em grupo ou individual 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DO ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação continua do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo ao violão, recital 

semestral solo ou em conjunto 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, lápis, computador, internet, apostila, instrumento musical 

BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA 

GALILEA. Carlos Violão Ibérico. Editora: Trem Mineiro. 2012. 

 

GIULIANI Mauro: 120 Arpeggio Studies. English, Italian, Spanish, French and German Edition) 

Paperback – September 11, 2013 

 

FRAGA,O. O princípio do violão erudito. Apostila. 

 

COMPLEMENTAR 

 

CARLEVARO ABEL - Caderno de Técnica Vol. 1 - Escala Diatônica. Série Didática para 

Violão. 

 

PINTO Henrique - Iniciação ao Violão - Vol I. São Paulo, Editora: Ricordi. 

 

TENNANT. Scott   Pumping Nylon -- Complete: The Classical Guitarist's Technique 

Handbook,  Second Edition. 
 

 

https://www.amazon.com/Scott-Tennant/e/B00J22QUKQ/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Pumping-Nylon-Complete-Classical-Guitarists/dp/1470635178/ref=pd_lpo_sbs_14_t_0?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=E3D3YMS3G2EE3S4AHH68
https://www.amazon.com/Pumping-Nylon-Complete-Classical-Guitarists/dp/1470635178/ref=pd_lpo_sbs_14_t_0?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=E3D3YMS3G2EE3S4AHH68
https://www.amazon.com/Pumping-Nylon-Complete-Classical-Guitarists/dp/1470635178/ref=pd_lpo_sbs_14_t_0?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=E3D3YMS3G2EE3S4AHH68
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO III – FLAUTA DOCE 

CURSO:  Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 3ª ANO 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: VLAUDEMIR VIEIRA DE ALBUQUERQUE 

EMENTA 

Introdução ao estudo da flauta doce contralto. Domínio da digitação da flauta doce contralto. 

Execução de repertório original para flauta doce dos períodos medieval, renascentista e 

barroco. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Conhecer a digitação da flauta doce contralto. 

 

ESPECÍFICAS 

• Executar e interpretar músicas folclóricas, populares e eruditas de nível médio na flauta doce 

contralto; 

• Ler e executar à primeira vista peças fáceis na flauta doce contralto; 

• Ler fluentemente a notação musical em partituras de músicas de nível médio para flauta doce 

contralto 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

a) Alongamentos e relaxamento. 

b) Postura. 

 

Unidade II 

c) Digitações do instrumento 

 

Unidade III 

d) Conhecendo as potencialidades do seu instrumento. 

 

Unidade IV 

e) Desenvolvendo a velocidade e precisão no instrumento. 

f)  Escalas, Acordes e Ritmo. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas práticas e demonstrativas, onde os alunos, individualmente ou em grupo, estudam e 

executam um exercício, estudo ou peça musical, para as devidas correções e comentários do 

professor. 

Aulas expositivas onde serão abordados aspectos da escrita musical, bem como características 

históricas, estilísticas e técnicas do repertório musical. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento e na 

matéria teórica (quando se aplica); 

Apresentação bimestral, individuais ou grupos, dos exercícios, tarefas, repertório e/ou aplicações 

técnicas trabalhadas durante aquele período; 

Recital de encerramento de semestre e/ou ano letivo, demonstrando diversidade técnica e 
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estilística, individual ou em grupos. 

Trabalho escrito e/ou oral sobre o assunto trabalhado. Avaliação qualitativa e auto avaliação. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, lápis, jornais, revistas, internet, data show, computador, televisão, DVD, CD 

player, músicas, filmes, apostilas, instrumento musical 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

LINDE, Hans-Martin. Pequeno guia de ornamentação para a música dos séculos XVII e 

XVIII, Ricordi, São Paulo, 1958. 

O MELHOR do chorinho brasileiro. São Paulo: Vitale, 1997. v.2. 

VIDELA, Mario A. Método completo para flauta dulce contralto. Buenos Aires: Ricordi 

Americana, 1983. v.1. 

COMPLEMENTAR 

CASTRO, Tereza. Cada dedo cada som. Belo Horizonte: Mega Consulting, 2004. 

FRANK, Isolde. Método para flauta doce soprano. São Paulo: Ricordi Brasileira, 2002. 

KIEFER, Bruno. Música para gente miúda. Porto Alegre: Movimento, 1986. v.1. 

SYDOW, Bernhard. 300 músicas para flauta doce. Mimeo 2008 

VELLOSO, Cristal A. Sopro novo Yamaha: caderno de flauta doce soprano. São Paulo: Irmãos 

Vitale, 2006. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR:  INSTRUMENTO III – PIANO E TECLADO ELETRÔNICO 

MUSICAL 

CURSO:  Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 3ª ANO 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: LINDBERG LUIZ DA SILVA LEANDRO 

EMENTA 

Desenvolvimento musical através do Piano Digital ou Teclado Eletrônico, contemplando 

conhecimentos musicais, aquisição de habilidades motoras, repertório do Período Romântico e 

pós-Romântico e/ou arranjos facilitados de músicas do Período pós-Romântico, técnicas 

idiomáticas da prática pianística e didática da Performance Musical, considerando 

experiências adquiridas no período anterior. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Aprendizagem do Piano Digital ou Teclado de forma útil à prática do técnico em Música com 

ênfase em práticas interpretativas. 

ESPECIFICOS 

Prover contato com repertório de Piano Acústico e Teclado Eletrônico; 

Desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre questões idiomáticas que se apresentam; 



 

 

332 

 

Adquirir hábitos adequados de estudo; 

Treinar o direcionamento da concentração aos diversos aspectos da prática instrumental; 

Aprimorar a leitura dos diversos tipos de notação musical; 

Utilizar a análise musical como ferramenta de estudo da Performance; 

Trabalhar a personalidade musical a partir da prática instrumental; 

Desenvolver a autocrítica musical através da habilidade Audição Crítica; 

Desenvolver repertório erudito do período pós-Romântico; 

Desenvolver repertório baseado em arranjos musicais de músicas do período Romântico e pós-

Romântico. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

a) Prática instrumental no Piano Digital e/ou Teclado Eletrônico 

Unidade II 

b) Repertório Musical Romântico/pós-Romântico 

Unidade III 

c) Elaboração de arranjos no ensino em grupo da Performance Musical 

Unidade IV 

d) Audição Crítica 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A disciplina será ministrada a partir de procedimentos metodológicos distintos. O primeiro 

será baseado em aulas coletivas de caráter individual, consistindo na aprendizagem a partir da 

prática do repertório, baseando-se na metodologia de ensino musical voltada à formação de 

instrumentistas. Cada estudante praticará em um Piano Digital com fone de ouvido, 

respeitando a atual infraestrutura disponível. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento, de 

caráter qualitativo, através de audições e/ou recitais. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Pianos/teclados eletrônicos com fones de ouvido, conversores P2 fêmea para P10 macho, 

banquetas e fontes, partituras e métodos de Piano Acústico e/ou Teclado Eletrônico, lápis, lousa e 

pincel apropriado. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

BÁRTOK, Béla. For Children. vol. 1. Boosey & Hawkes, Nova York, 1940. 

BARTÓK, Béla. Mikrokosmos: Books 1 & 2. Editora Dover Publications, 2018.   

CERQUEIRA, Daniel Lemos. Princípios Educacionais do Piano: versão 2012/1. São Luís: 

Edição do Autor, 2011. 

FLETCHER, Leila. Leila Fletcher Piano Course vol. 3. Montgomery Music, Nova York, 1999. 

GUARNIERI, Mozart Camargo. Cinco Peças Infantis (1931-1934). Ed. Ricordi Brasileira, São 

Paulo, 1973. 

STEWART, Margaret. Folk Music of Brazil. Montgomery Music, Nova York, 1967. VALE, Jair 

do. Método Prático para Teclados. Publicação independente. Belo Horizonte, data desconhecida. 

Complementar: 

COMPLEMENTAR 

ADOLFO, Antônio. O Livro do Músico: Harmonia e Improvisação para Piano, Teclado e outros 

Instrumentos. Ed. Lumiar, Rio de Janeiro, 1989. 

ALVES, Luciano. Exercício para Piano e Teclados. vol. 1. Ed. Irmãos Vitale, São Paulo, 2005. 

GUEST, Ian. 16 estudos escritos e gravados para Piano. Ed. Lumiar, Rio de Janeiro, 2000. 

MASCARENHAS, Mário. O melhor da música internacional. vol. 1. Ed. Irmãos Vitale, São 
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Paulo, 1989. 

KAPLAN, José Alberto. Teoria da Aprendizagem Pianística. Porto Alegre: Ed. Movimento, 

1987. 2ª ed. 

MELLO, Ondine de. Exercícios de técnica para Piano. Ed. Irmão Vitale, São Paulo, 1999. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO III – TUBA 

CURSO: TÉCNICO INTEGRADO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

PERÍODO: 3º Ano 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Marlon Barros de Lima 

EMENTA 

Desenvolvimento de competências para apresentação e interpretação de repertório solístico e 

camerístico da música erudita ocidental e brasileira. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Fornecer ao estudante os recursos técnicos, estilísticos e práticos, que são utilizados no momento 

da apresentação e interpretação do repertório erudito e popular para tuba. 

 

ESPECÍFICOS 

 

Fornecer estratégias para o estudo da respiração a partir das necessidades do aluno que será 

utilizada no ato de tocar tuba; 

Ensinar estratégias para o estudo diário de acordo com o nível técnico do aluno, como também do 

estudo coletivo; 

Desenvolver habilidades técnicas necessárias para execução do repertório do instrumento a ser 

executado nas aulas através de métodos; 

Praticar os diferentes exercícios relacionados às escalas maiores e menores harmônicas voltados 

as músicas do recital; 

Desenvolver habilidades para execução do repertório do tuba solo e de banda de voltados para 

audições públicas; 
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Desenvolver atividades de preparação para apresentação no palco; 

Fornecer recursos inerentes às atividades performáticas.   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Leitura de partituras; 

Noção de aquecimento (Warm up) e estudos diários; 

Registros graves, médios e agudos; 

Escalas e arpejos (maiores e menores: harmônica e melódica); 

Flexibilidade e Staccato (simples, duplo, triplo); 

Exercícios Técnicos interpretativos através de Métodos; 

Repertório da Banda (Musical e Marcial); 

Repertório solo (tuba – Erudito e Popular); 

Música de Câmara; 

Trechos orquestrais. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas com auxílio de apostilas e métodos específicos de tuba; 

Aulas individuais ou em grupo, com seções de aquecimento; 

Estudo de métodos específicos, solos, repertório de banda; 

Diálogos e debates sobre o tuba em geral; 

Prática de repertório com o auxílio do professor; 

Apreciação crítico/musical; 

Ensaios individuais e em grupo. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento; 

Apresentação bimestral, em solos ou grupos, do repertório ou aplicações técnicas trabalhadas 

durante aquele período; 

Recital de encerramento de semestre e/ou ano letivo, demonstrando diversidade técnica e 

estilística, em solos ou grupos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Sala ampla para aulas individuais e/ou coletivas; 

Tuba (instrumento individual); 

Computador; 
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Datashow, 

Caixas de som; 

Lousa; 

Caneta; 

CDs virgem para gravação de materiais em mp3, PDF, entre outros; 

Espelho 2m x 1,5m; 

Partituras; 

Estante para partitura; 

Metrônomo; 

Afinador. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

BEVAN, Clifford. The Tuba Family, 2nd edition. Winchester: Piccolo Press, 2000. 

 

ARBAN, J. B. Arban's Famous Method for Tuba. 

 

BOZZINI, J. Angelino. A arte do sopro. Desvendando a técnica dos instrumentos de bocal. São 

Paulo: Ed. Keyboard, 2006. 

 

COMPLEMENTAR 

 

FREDERIKSEN, B. Arnold Jacobs: Song and Wind. EUA: WindSong Press Limited, 2010. 

 

GAGE, John B. Brass Players: aquecimento e guia prático, para trombone, B.C. barítono, tuba. 

Rio de Janeiro: Ed. Irmãos Vitale. 

 

PHILLIPS, Harvey e WINKLE,William. The art of tuba and euphonium. Miami: Summy-

Birchard Inc, 1992. 

 

MORRIS, R. Winston e PERANTONI, Daniel. Guide to the tuba repertoire. The New Tuba 

Source Book . Indiana University Press. USA. 2006. 

 

SILVA, Marcelo de Jesus da. Sopro Novo Yamaha: caderno de trombone. São Paulo: Ed. Som 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO III – VIOLINO 

CURSO:  TÉCNICO INTEGRADO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

PERÍODO: 2º ANO 

CARGA HORÁRIA: 33h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Lídio Roque da Silva 

EMENTA 

Abordar os fundamentos do violino, buscando o desenvolvimento da percepção, da técnica 

instrumental, da leitura musical e do corpo como aliado no processo interpretativo.   

OBJETIVOS 

GERAL 

Habilitar o estudante a perceber, aplicar e realizar diferentes aspectos técnicos relacionados ao 

violino, consoantes com gênero e estilo musical. 

 

ESPECÍFICOS 

• Subsidiar o estudante com recursos didáticos necessários para uma realização mecânica 

satisfatória no instrumento; 

• Estimular no estudante o desenvolvimento da pesquisa em música. 

•           Auxiliar o estudante com recursos didáticos necessários para uma realização mecânica 

satisfatória no instrumento; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Cordas duplas (oitavas); 

 Aplicação das cordas duplas a exercícios rítmicos; 

 Técnicas de arco: Collet e Spicatto; 

 Collet e Spicatto aplicado às escalas; 
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 Escala de Fá Maior e Si Bemol Maior 

 Repertório para aplicação dos exercícios; 

 Textos sobre violino no Brasil; 

 Cordas duplas (Terças e Quintas); 

 Repertório de obras brasileiras do Período Colonial; 

 Textos sobre articulação violinística (acento e sforzando); 

 Aplicação dos tipos de articulação a exercícios específicos; 

 Escala de Mi Bemol Maior; 

 Utilização de ritmos brasileiros aplicados às escalas estudadas; 

 Diferenciação timbrística; 

 Repertório para aplicação dos exercícios; 

 Preparação do recital. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas onde serão abordadas características dos fundamentos técnicos do Instrumento. 

Elaboração de Debates sobre o tema do Violino com os alunos. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

- Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento; 

- Avaliação Formativa; 

- Recital de encerramento de semestre e/ou ano letivo, demonstrando diversidade técnica e 

estilística, em solos ou grupos. 

 . 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Violinos, Partituras, Livros, Estantes, cadeiras sem braço, Quadro branco, lápis, internet, data 

show, revistas, jornais, computador, televisão, DVD, CD player, músicas. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

BENNETT, Roy. Uma breve história da música. Rio de Janeiro: Zahar, 1986 

BURROUS, Jonh. WIFFEN, Charles. Guia da música clássica. Tradução André Telles – 5 ed. 
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rev. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 

MED, Buhumil. Teoria da musica. 4ª edição revista e ampliada. São Paulo: Musimed, 1999. 

COMPLEMENTAR 

 

A.Schomoll, Novo Método de Violino, ed Brasileira. São Paulo 2002 

FLESCH, C. 1924. The Art of Violin Playing. Nova York: Carl Fischer, Inc. 

Sevicik,  Otakar.  SCHOOL OF BOWING TECHNICS, OP. 2 - BOOK 1 VIOLIN METHOD - 

Editora: Hal Leonard 

KAYSER - 36 Studos Elementares e Progressivos Op. 20 - Vol.1 - Estudos  

GALAMIAN, I. 1962. Principles of violin playing & teaching. Englewood Cliffs: Pertence Hall. 

 

 

 

 

https://freenote.com.br/produto.asp?shw_ukey=39129164308SST319R
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR:  PERCEPÇÃO MUSICAL III 

CURSO:  Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 3ª ANO 

CARGA HORÁRIA: 67 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: LINDBERG LUIZ DA SILVA LEANDRO 

EMENTA 

O conhecimento do processo teórico da música; atividades de práticas musicais (ritmo, solfejo 

e ditado musical) visando o treinamento auditivo e o desenvolvimento da percepção musical. 

Estudo dos aspectos harmônicos envolvendo os encadeamentos das harmonias; percepção e 

compreensão rítmica de diferentes gêneros musicais no repertório de música brasileira assim 

como de outras culturas. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Desenvolver os parâmetros de percepção notacional, rítmica e melódica, além da identificação de 

outras estruturas musicais. 

ESPECÍFICO 

Identificar e aplicar, articuladamente, os componentes básicos da linguagem sonora. 

Selecionar e manipular esteticamente diferentes fontes e materiais utilizados nas composições 

artísticas, bem como diferentes resultados artísticos. 

Caracterizar, escolher e manipular os elementos materiais (sons, gestos) e os elementos ideais 
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(base formal, cognitiva) presentes na obra musical. 

Utilizar adequadamente métodos, técnicas, recursos e equipamentos específicos à produção, 

interpretação, conservação e difusão musical. 

Identificar as características dos diversos gêneros de produção musical. 

Conhecer e analisar a técnica e expressão instrumental. 

Dominar artisticamente o instrumento e a escrita/leitura musical. 

Criar e poetizar a partir de obra do compositor. 

Aprimorar a execução através da técnica e saberes de analise musical. 

Estabelecer relações sonoro-musicais de acordo com a situação prática. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

a) Solfejos Múltiplos; 

b) Modulação; 

c) Ditado musical rítmico e melódico; 

d) Polirritmia II; 

Unidade II 

a) Estudo da Clave de Sol até 2 linhas complementares superiores e inferiores; 

b) Estudo da Clave de Fá na 4ª linha até 2 linhas complementares superiores e inferiores; 

c) Melodias de métrica complexa com saltos de até uma oitava. 

d) Escalas Ré maior e Si menor; Lá maior e Fá sustenido menor; Mi maior e Dó sustenido menor. 

e) Escalas de Fá maior e Ré menor; Si bemol Maior e Sol menor. 

 

Unidade III 
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f) Compassos compostos; Compassos irregulares. 

g) Introdução à Clave de Dó na terceira linha. 

h) Solfejo simples na Clave de Dó – 3ª linha. 

i) Melodias de métrica complexa com saltos de até uma oitava. 

j) Solfejos Múltiplos 

k) Modulação II; 

l) Ditado musical rítmico e melódico; 

Unidade IV 

m) Polirritmia III; 

n) Escalas menores todas. 

o) Compassos compostos; Compassos irregulares. 

p) Solfejos complexos. 

q) Solfejos complexo na clave de fá na 4ª linha. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

O conteúdo será primeiramente vivenciado através de solfejos, sendo dificultados 

gradativamente; também serão utilizados jogos de execução musical e solfejo em grupo e 

individual. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Serão realizadas oito avaliações, que se darão através de provas práticas, envolvendo solfejos 

em grupos pequenos, individuais e em forma de canto coral. Todas serão avaliadas do ponto 

de vista qualitativo. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, Datashow, computador e aparelho de som. 
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BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

BARBOSA, C. B. Estudos de Ritmo e Som (preparatórios 1°, 2°, 3° e 4° anos). Rio de Janeiro: 

Edição da autora, 1970. 

GRAMANI, J.E. Rítmica. São Paulo:Perspectiva, 1988. 

HINDEMITH, P. Treinamento para músicos. 4ed. Trad. Camargo Guarnieri. São Paulo: 

Ricordi Brasileira, 1988. 

COMPLEMENTAR 

SCLIAR, Esther. Elementos de Teoria Musical. São Paulo: Editora Novas Metas, 1985. 

SENA, Hélio. Modos. Apostila Didática.s/ed. 

ZAMACOIS, Joaquín. Teoria de la Música. Livro I e II. Barcelona: Editorial Labor, S.A., 1994. 

POZZOLI. Guia teórico e prático: Para o ensino do ditado musical. I & II Partes. Ricordi do 

Brasil: Ricordi. 

POZZOLI. Solfeggi: Parlati e cantati. I Corso. Ricordi. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO III – BATERIA/PERCUSSÃO 

CURSO:  Técnico Integrado em Instrumento Musical 

SÉRIE: 3 ª ANO 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  JOHN FIDJA FERREIRA GOMES 

EMENTA 

Introdução aos ritmos africanos. Expansão da coordenação motora e independência. 

Aprimoramento da sonoridade. Leitura e desenvolvimento de frases aplicados a grupos de 

música instrumental 

OBJETIVOS 

 

GERAL 

Desenvolvimento das técnicas básicas da vassorinha, improvisação e construção de solos 

dentro de formas musicais. Aplicar a bateria no contexto da Big Band, bem como a ampliação 

dos conceitos de improvisação inserido no universo da Big Band. 

ESPECÍFICO 

Aprimorar a aplicação de  “Leed Steets“, improvisação, ritmos e compassos alternados 

alinhados  a linguagem da Big Band.  

Apresentar suas habilidades adquiridas.  

Apresentar suas habilidades interpretativas nos diversos estilos estudados; 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

a)  História e origem de ritmos brasileiros com etimologia africana; 

b)  Conhecer e executar os instrumentos de percussão relacionados a estes ritmos; 

c)  Explanar sobre a adaptação destes instrumentos na bateria; 

d)  Aplicação de acessórios; 

e)  Apresentar os ritmos ampliando as possibilidades de coordenação e independência dos 

membros; 

Unidade II 

f) Técnicas de vassorinha; 

g) Leitura aplicada a bateria em compassos composto e alternados; 

h) Aplicações melódicas na bateria; 

i)  Cadência; 

 

Unidade III 

j)  Construção de solos com material composicional; 

k) Formas musicais; 

l)  Leed Steet e sua aplicação na improvisação; 

 

Unidade IV 

m) Técnicas Expandidas; 

n)  Formas musicais; 

o)  Preparação de Recital; 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva, estudos dirigidos, lista de discussão, prática de câmara, apreciação de áudio e 

vídeo; 

 

a) Leitura e explanação de textos sobre a origem dos ritmos abordados; 

b) Leitura rítmica para caixa-clara; 

c) Leitura rítmica aplicada a bateria; 

d) Exercícios sequenciais de leitura, coordenação e independência; 

e) Apreciação musical; 

f) Transcrição de solos; 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será realizada através de teste de sondagem periódico entre as unidades, assim 

como a participação, produção musical individual e em grupo, bem como apresentação em 

público; 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco; lápis; jornais; revistas; internet; data show; computador; televisão; DVD; CD 

player; músicas; filmes; apostilas; livros; caderno de música; lápis 6b; borracha para apagar; 

baqueta de caixa-clara; vassorinha; baqueta de feltro; baqueta para xilofone; baqueta para 

marimba; baqueta para tímpano; baqueta para triaângulo; pad para estudo; xilofone; marimba; 

vibrafone; tímpano; bateria; 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

BOLÃO, Oscar. Batuque é um privilégio. Rio de Janeiro : Editora Lumiar, 2003. 
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FRUNGILLO, Mário David.  Dicionário de Percussão.1ª Edição. Ed. UNESP,São Paulo, 2003. 

NENÊ. Ritmos do Brasil para Bateria. Ed. Trama Editorial Ltda, 2004. 

ROCHA, Eder, Zabumba moderno. Funcultuta Pernambuco. Ed. Eggmonde, 2000. 

WICOXON, Charley. The All American Drummer-150 Rudimental Solos. Ludwig Music 

Publishing, 1999; 

COMPLEMENTAR 

HOUGHTON, Steve. The Drumset Solist. Ed. Warner Bross Publications, 1996. 

MOREIRA, Uirá. A História da Bateria: da idade da pedra ao século XXI. 

RILEY, John. The Art of Bop Drumming. Ed Manhatan Music. 

WILCOXON, Charlie. All-American Drummer, 150 Rudimental Solos, 1979. 

WILCOXON, Charlie. Modern Rudimental Swing solos for Advanced Drummer, 1979. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: CLASSE DE INSTRUMENTO III 

CURSO: TÉCNICO INTEGRADO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

PERÍODO: 3º Ano 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA 

Interpretação e expressão musical através da prática coletiva e formação de grupos musicais. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Fornecer ao estudante os recursos interpretativos e expressivos através da prática coletiva e 

formações de grupos musicais. 

 

ESPECÍFICOS 

 

Promover a prática do repertório para banda e música de câmara; 

Desenvolver a habilidade de se expressar musical e intuitivamente através do instrumento, 

desenvolvendo o discurso simbólico em música, baseado em senso estético pessoal; 

Desenvolver e exercitar as competências para mobilizar habilidades, conhecimentos, atitudes e 

comportamentos para a performance do repertório proposto; 

Desenvolver a formação de grupos musicais; 

Realizar apresentações musicais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Escalas e arpejos (maiores e menores: harmônica e melódica); 

Fundamentos da interpretação musical; 

Fundamentos da expressividade musical; 

Obras musicais brasileiras e do repertório de música ocidental; 
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Música de Câmara (Duo, trio, quartetos, etc.); 

Repertório de Banda (Musical, Marcial, Jazz, Música Brasileira, Internacional); 

Repertório de grupos musicais com formações variadas. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas com auxílio de apostilas e métodos específicos; 

Aulas coletivas com seções de aquecimento; 

Estudo do repertório de música de câmara e banda; 

Diálogos e debates a prática coletiva; 

Prática de repertório com o auxílio do professor; 

Apreciação crítico/musical; 

Ensaios. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação contínua do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento nas 

práticas coletivas; 

Avaliação das apresentações; 

Avaliação do recital de encerramento de semestre e/ou ano letivo por parte dos grupos musicais; 

Avaliação qualitativa da interpretação das obras; 

Avaliação qualitativa da expressividade musical. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Sala ampla para aulas coletivas; 

Instrumento individual para cada aluno; 

Computador; 

Datashow, 

Caixas de som; 

Lousa; 

Caneta; 

CDs virgem para gravação de materiais em mp3, PDF, entre outros; 

Espelho 2m x 1,5m; 

Partituras; 

Estante para partitura; 

Metrônomo; 
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Afinador. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

ALVES, Lélio. Trombone Fácil: método prático para iniciantes. Rio de Janeiro: Ed. Irmãos 

Vitale. 

 

ARBAN, J. B. Arban's Famous Method for Trombone. Edited by Charles L. Randall & 

Simone Mantia. Carl Fischer, Inc., New York: 1936 

 

BOZZINI, J. Angelino. A arte do sopro. Desvendando a técnica dos instrumentos de bocal. São 

Paulo: Ed. Keyboard, 2006. 

 

COMPLEMENTAR 

 

FARIAS, Renato. Dicas de estudo. Tocando o trombone com fluência e liberdade Disponível em: 

<http://www.abtrombonistas.com/dicas.php>. Acesso em: 23 de abr de 2011. 

 

GAGE, John B. Brass Players: aquecimento e guia prático, para trombone, B.C. barítono, tuba. 

Rio de Janeiro: Ed. Irmãos Vitale. 

 

GAGLIARDI, Gilberto. Método de trombone para iniciantes. São Paulo: Ed. Ricordi Brasileira. 

 

HOLANDA, MS Costa; MACIEL, Jardilino. Projeto Fortalecimento musical. Método para 

trombone. Secretaria Estadual da Cultura do Ceará, 2006. 

 

LAFOSSE, André. Méthode Complete de Trombone a Coulisse. Paris: Editions Musicales A. 

Leduc. 

 

NUNES, Radegundis Feitosa. Fundamentos da performance. Cronograma de estudos diários. 

 

SILVA, Marcelo de Jesus da. Sopro Novo Yamaha: caderno de trombone. São Paulo: Ed. Som. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO III – TROMBONE 

CURSO: TÉCNICO INTEGRADO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

PERÍODO: 3º Ano 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Marlon Barros de Lima 

EMENTA 

Desenvolvimento de competências para apresentação e interpretação de repertório solístico e 

camerístico da música erudita ocidental e brasileira. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Fornecer ao estudante os recursos técnicos, estilísticos e práticos, que são utilizados no momento 

da apresentação e interpretação do repertório erudito e popular para trombone. 

 

ESPECÍFICOS 

 

Fornecer estratégias para o estudo da respiração a partir das necessidades do aluno que será 

utilizada no ato de tocar trombone; 

Ensinar estratégias para o estudo diário de acordo com o nível técnico do aluno, como também do 

estudo coletivo; 

Desenvolver habilidades técnicas necessárias para execução do repertório do instrumento a ser 

executado nas aulas através de métodos; 

Praticar os diferentes exercícios relacionados às escalas maiores e menores harmônicas voltados 

as músicas do recital; 

Desenvolver habilidades para execução do repertório do trombone solo e de banda de voltados 

para audições públicas; 

Desenvolver atividades de preparação para apresentação no palco; 
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Fornecer recursos inerentes às atividades performáticas.   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Leitura de partituras; 

Noção de aquecimento (Warm up) e estudos diários; 

Registros graves, médios e agudos; 

Escalas e arpejos (maiores e menores: harmônica e melódica); 

Flexibilidade e Staccato (simples, duplo, triplo); 

Exercícios Técnicos interpretativos através de Métodos; 

Repertório da Banda (Musical e Marcial); 

Repertório solo (trombone – Erudito e Popular); 

Música de Câmara; 

Trechos orquestrais. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas com auxílio de apostilas e métodos específicos de trombone; 

Aulas individuais ou em grupo, com seções de aquecimento; 

Estudo de métodos específicos, solos, repertório de banda; 

Diálogos e debates sobre o trombone em geral; 

Prática de repertório com o auxílio do professor; 

Apreciação crítico/musical; 

Ensaios individuais e em grupo. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento; 

Apresentação bimestral, em solos ou grupos, do repertório ou aplicações técnicas trabalhadas 

durante aquele período; 

Recital de encerramento de semestre e/ou ano letivo, demonstrando diversidade técnica e 

estilística, em solos ou grupos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Sala ampla para aulas individuais e/ou coletivas; 

Trombone (instrumento individual); 

Computador; 

Datashow, 
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Caixas de som; 

Lousa; 

Caneta; 

CDs virgem para gravação de materiais em mp3, PDF, entre outros; 

Espelho 2m x 1,5m; 

Partituras; 

Estante para partitura; 

Metrônomo; 

Afinador. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

ALVES, Lélio. Trombone Fácil: método prático para iniciantes. Rio de Janeiro: Ed. Irmãos 

Vitale. 

 

ARBAN, J. B. Arban's Famous Method for Trombone. Edited by Charles L. Randall & 

Simone Mantia. Carl Fischer, Inc., New York: 1936 

 

BOZZINI, J. Angelino. A arte do sopro. Desvendando a técnica dos instrumentos de bocal. São 

Paulo: Ed. Keyboard, 2006. 

 

COMPLEMENTAR 

 

FARIAS, Renato. Dicas de estudo. Tocando o trombone com fluência e liberdade Disponível em: 

<http://www.abtrombonistas.com/dicas.php>. Acesso em: 23 de abr de 2011. 

 

GAGE, John B. Brass Players: aquecimento e guia prático, para trombone, B.C. barítono, tuba. 

Rio de Janeiro: Ed. Irmãos Vitale. 

 

GAGLIARDI, Gilberto. Método de trombone para iniciantes. São Paulo: Ed. Ricordi Brasileira. 

 

HOLANDA, MS Costa; MACIEL, Jardilino. Projeto Fortalecimento musical. Método para 

trombone. Secretaria Estadual da Cultura do Ceará, 2006. 

 

LAFOSSE, André. Méthode Complete de Trombone a Coulisse. Paris: Editions Musicales A. 

Leduc. 

 

NUNES, Radegundis Feitosa. Fundamentos da performance. Cronograma de estudos diários. 

 

SILVA, Marcelo de Jesus da. Sopro Novo Yamaha: caderno de trombone. São Paulo: Ed. Som. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTO III – TROMPETE 

CURSO: TÉCNICO INTEGRADO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

PERÍODO: 3º Ano 

CARGA HORÁRIA: 33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Marlon Barros de Lima 

EMENTA 

Desenvolvimento de competências para apresentação e interpretação de repertório solístico e 

camerístico da música erudita ocidental e brasileira. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Fornecer ao estudante os recursos técnicos, estilísticos e práticos, que são utilizados no momento 

da apresentação e interpretação do repertório erudito e popular para trompete. 

 

ESPECÍFICOS 

 

Fornecer estratégias para o estudo da respiração a partir das necessidades do aluno que será 

utilizada no ato de tocar trompete; 

Ensinar estratégias para o estudo diário de acordo com o nível técnico do aluno, como também do 

estudo coletivo; 

Desenvolver habilidades técnicas necessárias para execução do repertório do instrumento a ser 

executado nas aulas através de métodos; 

Praticar os diferentes exercícios relacionados às escalas maiores e menores harmônicas voltados 

as músicas do recital; 

Desenvolver habilidades para execução do repertório do trompete solo e de banda de voltados 

para audições públicas; 

Desenvolver atividades de preparação para apresentação no palco; 
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Fornecer recursos inerentes às atividades performáticas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Leitura de partituras; 

Noção de aquecimento (Warm up) e estudos diários; 

Registros graves, médios e agudos; 

Escalas e arpejos (maiores e menores: harmônica e melódica); 

Flexibilidade e Staccato (simples, duplo, triplo); 

Exercícios Técnicos interpretativos através de Métodos; 

Repertório da Banda (Musical e Marcial); 

Repertório solo (trompete – Erudito e Popular); 

Música de Câmara; 

Trechos orquestrais. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas com auxílio de apostilas e métodos específicos de trompete; 

Aulas individuais ou em grupo, com seções de aquecimento; 

Estudo de métodos específicos, solos, repertório de banda; 

Diálogos e debates sobre o trompete em geral; 

Prática de repertório com o auxílio do professor; 

Apreciação crítico/musical; 

Ensaios individuais e em grupo. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento; 

Apresentação bimestral. 

Recital de encerramento de semestre e/ou ano letivo. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Sala  para aulas individuais e/ou coletivas; 

Trompete (instrumento individual); 

Computador; 

Datashow, 

Caixas de som; 

Lousa; 
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Caneta; 

CDs virgem para gravação de materiais em mp3, PDF, entre outros; 

Espelho 2m x 1,5m; 

Partituras; 

Estante para partitura; 

Metrônomo; 

Afinador. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

ARBAN, J. B. Arban's Famous Method for Trumpet. Carl Fischer, Inc., New York: 1936 

 

CLARKE, H. Characteristic Studies for the Cornet. New York: Carl Fischer, Inc., 1943. 

 

CONCONE, G. Lyrical Studies for trumpet or Horn. Transcrito por John Sawyer. 

Vuarmarens/Switzerland: edition Bim, 1972. 

 

COMPLEMENTAR 

 

DALE, D. A. Trumpet technique. London: Oxford University Press, 1977. 

 

DISSENHA, F. Sopro Novo Yamaha: caderno de trompete. Rio de Janeiro: Ed. Irmãos Vitale. 

 

EDWARDS, A. R.; HOVEY, N. W. Edwards – Hovey Method for the trumpet. Miami: Belwin-

Mills Publishing Corp., 1968. 

 

GAGE, J. B. Brass Players: aquecimento e guia prático, para trompete Bb, cornetim, bombardino. 

Rio de Janeiro: Ed. Irmãos Vitale. 

 

HERING, S. Forty Progressive Studies for Trumpet. New York: Carl Fischer, Inc., 1945. 

 

SCHLOSSBERG, M. Daily drills and technical studies for trumpet. New York, 1941: M. Baron 

Inc. 

 

THOMPSON, J. The buzzing book. Suiça: Editions Bim, 2001.Baron Inc. 

 

THOMPSON, James. The buzzing book. Suiça: Editions Bim, 2001. 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR:  INSTRUMENTO III – GUITARRA ELÉTRICA 

CURSO:  TÉCNICO INTEGRADO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

PERÍODO: 3º ANO 

CARGA HORÁRIA: 33h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Christian Alberto Weik 

EMENTA 

Desenvolvimento de competências para a interpretação do repertório para guitarra elétrica, 

leitura de cifras, tablatura e partitura, bem como acompanhamento, transcrição e improvisação. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Fornecer ao aluno os recursos técnicos (práticos e teóricos) que são utilizados para execução e 

interpretação do repertório popular para guitarra de nível avançado.  

 

ESPECÍFICOS 

Promover o conhecimento avançados da técnica do instrumento;  

Fornecer os recursos técnicos interpretativos das obras de diferentes gêneros musicais; 

Desenvolver habilidades de interpretar musicalmente do repertório para o recital de conclusão 

de curso. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- Leitura de cifras, tablaturas e partituras 

- Transcrição de trechos melódicos e harmônicos 

- Acompanhamento com acordes tétrades 

- Tecnologia e equipamentos 

- Escala menor harmônica 

- Campo harmônico menor 

- Modos da escala menor harmônica 
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- Arpejos com tétrades 

- Escala menor melódica 

- Campo Harmônico menor melódico 

- Modos da escala menor melódica 

- Escalas simétricas 

- Exercícios com tapping 

- Chord melody 

- Improvisação 

- Repertório (a ser definido conjuntamente com os alunos) 

- Técnica aplicada ao repertório 

METODOLOGIA DE ENSINO 

- Aulas práticas e demonstrativas, onde os alunos, individualmente ou em grupo, estudam e 

executam um exercício, estudo ou peça musical, para as devidas correções e comentários do 

professor. 

- Aulas expositivas onde serão abordados aspectos da escrita musical para guitarra, bem como 

características históricas, estilísticas e técnicas do repertório da guitarra. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

- Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento; 

- Apresentação bimestral ou semestral, em solos ou grupos, do repertório ou aplicações técnicas 

trabalhadas durante aquele período; 

- Recital de encerramento de semestre e/ou ano letivo, demonstrando diversidade técnica e 

estilística, em solos ou grupos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, lápis, internet, data show, revistas, computador, televisão, DVD, CD player, 

músicas, filmes, apostilas, instrumento musical, palhetas, cabos, amplificadores e pedais. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

ABERSOLD, James. Como improvisar Jazz. Volume 1, 6ª Edição. Free Note: 1992. 

ADOLFO, Antonio. O livro do Músico. Rio de Janeiro: Lumiar, 1989 

CHEDIAK, Almir. Harmonia e Improvisação. Volume 1, 21ª Edição. Rio de Janeiro: Lumiar, 
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1986 

SHER, Chuck; EVERGREEN, Sky. The New Real Book. Volume 1, 2 e 3. USA: Sher Music, 

1988 

COMPLEMENTAR 

 

MELLO, Mozart. Apostila-livro “guitarra fusion”. Manuscrito digitalizado. 

PEREIRA, Marco. Ritmos brasileiros para violão. Rio de Janeiro: Garbolights, 2006 

POLLACO, Carlos Alberto Oliva. Harmonia. São Paulo: HMP, 2008 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR:  INSTRUMENTO III – CONTRABAIXO ACÚSTICO 

CURSO:  TÉCNICO INTEGRADO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

PERÍODO: 3º ANO 

CARGA HORÁRIA:  33 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  Lídio Roque  da Silva 

EMENTA 

Aprendizado progressivo do contrabaixo Acústico, com o enfoque no desenvolvimento 

Intermediário da técnica e interpretação de peças solos no instrumento. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Desenvolver o aperfeiçoamento do estudo no instrumento através de temas encontrados na música 

Erudita e em vários estandes do jazz e música brasileira. 

 

ESPECÍFICOS 

Executar peças solos dos mais variados gêneros (erudito como popular com ênfase no jazz e 

música brasileira). 

Proporcionar os mais variados golpes de arco. utilização da interpretação no fraseado de peças 

solos aperfeiçoando o estudo do pizzicato direcionado a técnica do walkingbass, em variados 

gêneros da música. 

Promover a formação de pequenos grupos musicais como: Duos, Quartetos e Quintetos de cordas,  

como também em grupos maiores como: Bandas, Orquestras, e outros grupos musicais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Estudo de mudança de posição. 

Escala e arpejos. 

Dinâmica e golpes de arco. 
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Estudo de peças solo. 

Estudo do capotasto 

Recital 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas práticas e demonstrativas, onde os alunos, individualmente ou em grupo, estudam e 

executam um exercício, estudo ou peça musical, para as devidas correções e comentários do 

professor. 

Aulas expositivas onde serão abordados aspectos da escrita musical para o instrumento bem como 

características históricas, estilísticas e técnicas do repertório do instrumento. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento; 

Apresentação bimestral, em solos ou grupos, do repertório ou aplicações técnicas trabalhadas 

durante aquele período; 

Recital de Conclusão do Curso.    

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro, lápis para quadro. 

Dois contrabaixos acústicos. E um Contrabaixo Semi - acústico (EDB) 

Arco francês. 

Breu e crina animal. 

Partitura, estante de musica. 

Métodos e Livros da literatura do instrumento. 

Computador, cd, dvd. 

Aparelho de som. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

Barashevicuis, Ivan. Jazz harmonia e improvisação. São Paulo, Irmãos Vitale, 2009. 

Sá, Renato de. 211 Levadas Rítmicas: para violão e outros instrumentos de acompanhamento. Ed. 

São Paulo. Irmãos Vitale, 1969. 
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Med, Buhumil. Teoria da musica Ed. Musimed4 edição revista e ampliada. São Paulo 1999. 

COMPLEMENTAR: 

AEBERSOLD, Jamey. Rufus Reid Bass Lines, 1997 by Jamey Aebersold Jazz inc.International 

Copyright. 1 2 

MABMANN, Fritz und REINKE, Gerd.Orchesterprobespiel, Kontrabass. Test pieces for 

Orchestral auditions by Schott, Mainz londo, Madrid. New York. Paris, Tokyo, Toronto. 1992. 

Printed in Germany. 

PETRACCHI, Francesco. Simplificad Higher Teechinique for Double bass, 1982 by yorke 

Editions, 31 ThermilSquaces, London Nt. 1BQ England. 2 

ROLLEZ, J.M. Le contrebassistevirtuose. Cahier nº 2 CoursMoyem.1980 by Gerard Billaudot, 

Editeur 14, rue de I’ Echiquier, Paris (10º). 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO 

TÉCNICO EM INSTRUMENTO MUSICAL (INTEGRADO) 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR:  INSTRUMENTO III – CONTRABAIXO ELÉTRICO 

CURSO:  TÉCNICO INTEGRADO EM INSTRUMENTO MUSICAL 

PERÍODO: 3ª ANO 

CARGA HORÁRIA: 33h 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  Lídio Roque da Silva 

EMENTA 

Estudodas técnicas de nível avançado para execução instrumental através dos estudos de mãos 

esquerda e direita, além dos estudos de escalas e arpejos. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Desenvolver o aperfeiçoamento do estudo da improvisação no instrumento através de temas 

encontrados em vários estandes do jazz e música brasileira. 

 

ESPECÍFICOS 

Aperfeiçoar a técnica do slap; 

Aprofundar o conhecimento da harmonia tradicional e funcional aplicada no instrumento; 

Aperfeiçoar a Execução de peças solo dos mais variados gêneros da música. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Harmonia funcional e tradicional 

Estudo das escalas maiores e menores e modais pentatonicas e cromáticasaplicadasna 

improvisação 

Estudo de slap 

Estudo de peças solo 

Arpejos e intervalos 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas práticas e demonstrativas, onde os alunos, individualmente ou em grupo, estudam e 

executam um exercício, estudo ou peça musical, para as devidas correções e comentários do 

professor. 

Aulas expositivas das técnicas do repertório para o Contrabaixo. 

Atividades de Estudos complementares. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliação contínua, do processo de desenvolvimento técnico e interpretativo no instrumento 

Apresentação bimestral, em solos ou grupos, do repertório ou aplicações técnicas trabalhadas 

durante aquele período; 

Recital de Conclusão do Curso.   

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Estante de musica 

Partitura 

Computador 

Quadro branco, lápis para quadro branco 

Contrabaixos elétricos  (sendo  dois Contrabaixos de 6 cordas e dois Contrabaixos de 5 cordas) 

Cubo para eletrificação do som do instrumento 

Cabo banana 

Micro sistem 

Cd, dvd, pendrive 

Métodos e livros 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

Barashevicuis, Ivan. Jazz harmonia e improvisação. São Paulo, Irmãos Vitale, 2009. 

Sá, Renato de. 211 Levadas Rítmicas: para violão e outros instrumentos de acompanhamento. Ed. 

São Paulo. Irmãos Vitale, 1969. 

Med, Buhumil. Teoria da musica Ed. Musimed4 edição revista e ampliada. São Paulo 1999. 

 

COMPLEMENTAR: 

Assumpçao, Nico. Segredos da improvisaçao. Bass solo São Paulo ed. Lumiar 2000. 
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Giffoni , Adriano. Musica brasileira para contrabaixo demonstração e exercícios com ritmos 

brasileiros. Coordenação de Luciano Alves são Paulo ed. Irmãos vitale 1997. 

Mendes, Rivaldo. Toque fácil contrabaixo ed. EME 2ediçaoBrasilia D.F. 2007 

Oppenheim, Ton. Slap it  funk studies for the electrie  bass. 1981 by Theodore presser company. 

Reznicek, Jacki. I`m walking jazz bass.Inklcd.FurKontrabass. Ed. EMA. Verlag, germany  2001. 

Ros, Abner. StudiTecnici per chitarrabasso.Bérben edition. 
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16. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

16.1 DOCENTES 

 

DOCENTE COMPONENTE CURRICULAR FORMAÇÃO | TITULAÇÃO 

Abimael de Oliveira Silva 

Instrumento: Saxofone, Percepção 

Musical I, II e III, Teoria Musical I, II e 

III, Arte 

Graduação em Música 

Especialização em Educação Musical 

Abraão Romão Batista Biologia 

Graduação em Licenciatura Plena em 

Ciências Biológicas 

Especialização em Análise Ambiental 

Ana Luzia de Souza Língua Espanhola 

Graduação em Letras - 

Português/Espanhol 

Mestrado em Lingüística y sus 

aplicaciones 

Carla Lima Richter Língua estrangeira moderna (Inglês) 
Graduação em Letras 

Mestrado em Linguística 

Carlos Rezende Brasil Neto Informática básica 
Graduação em Sistemas de Informação 

Mestrado em Ciências da Computação 

Christian Alberto Weik Instrumento: Violão e Guitarra 
Graduação em Música 

Mestrado em Música 

Clécia Rodrigues Fernandes Ribeiro Educação Física 
Graduação em Educação Física 

Mestrado em Educação Física 

Cristian Fabrício dos Santos Silva Filosofia Graduação em Filosofia 

Cyran Costa Carneiro da Cunha 

Instrumento – Violão, Classe de 

instrumento I, II e III, Teoria Musical I, 

II e III 

Graduação em Música 

Mestrado em Música 

Ericson da Nobrega Torres Geografia 

Graduação em Licenciatura em 

Geografia 

Mestrado em Geografia 

Gardênia Marinho Cordeiro Química 
Graduação em Engenharia Química 

Doutorado em Engenharia Química 

Helder Gustavo Pequeno dos Reis Matemática 

Graduação em Licenciatura Plena em 

Matemática 

Mestrado Profissionalizante em 

Mestrado profissional em Ciências e Ed. 

Matemática 

Inakã Silva Barreto Química 
Graduação em Licenciatura em Química 

Doutorado em Química 

João Moraes Sobrinho Empreendedorismo 

Graduação em Administração de 

Empresas 

Mestrado em Administração 

John Fidja Ferreira Gomes Instrumento – Bateria 

Graduação em Música 

Especialização em Docência do Ensino 

Superior 

Jorge Eduardo Mendonça Brasil Informática básica 

Graduação em Tecnólogo em Redes de 

Computadores 

Especialização em Logística 

Empresarial 

Kaline Silva Castro Metodologia do Trabalho Científico 

Graduação em Odontologia 

Mestrado em Odontologia Preventiva 

Infantil 

Lídio Roque da Silva 
Instrumento – Contrabaixo acústico e 

elétrico, História da Música I e II 
Graduação em Música 

Lindberg Luiz da Silva Leandro Instrumento – Teclado/Piano, Teoria Graduação em Música 
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Musical I, II e III Mestrado em Música 

Lúcia de Fátima Araújo Souto Badú 
Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira 

Graduação em Letras - Língua 

Portuguesa 

Especialização em Linguística aplicada 

ao Ensino de Português 

Marconi José Siqueira Pequeno 

Nascimento 
Física 

Graduação em Engenharia Mecânica 

Graduação em Física 

Marlon Barros de Lima Instrumento – Trombone, Trompete 

Graduação em Licenciatura Música 

Graduação em Bacharelado em Música 

Especialização em Educação Musical 

Mestrado em Música 

Paulo André Batista Miranda História 
Graduação em História 

Mestrado em História 

Pedro Henrique Pinheiro Xavier Pinto Sociologia 

Graduação em Ciências Sociais 

Mestrado em Sociologia 

Doutorado em Sociologia 

Solange Maimoni Gonçalves Língua estrangeira moderna (Inglês) 

Graduação em Licenciatura Plena em 

Letras 

Especialização em Educação a Distância 

Tatiana Petrucci Negócio Educação Física 

Graduação em Educação Física 

Especialização em Atividade física e 

exercícios resistidos na saúde 

Valdiélio Joaquim Menezes Melo da 

Silva 
Física Graduação em Física 

Vilson Lacerda Brasileiro Junior Metodologia do Trabalho Científico 

Graduação em Odontologia 

Mestrado em Odontologia 

Doutorado em Patologia Oral 

Vlaudemir Vieira de Albuquerque 
Instrumento – Clarinete, Flauta doce, 

Teoria Musical I, II e III 

Graduação em Música 

Especialista em História das Artes e das 

Religiões 
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16.2 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 

 

FUNCIONÁRIO (A) FUNÇÃO | ATRIBUIÇÃO FORMAÇÃO | TITULAÇÃO 

Ahyanna de Souza Monteverde AUXILIAR DE BIBLIOTECA Ensino Médio (2º grau) 

Alderivan Cavalcante Moreira 

ASSISTENTE EM 

ADMINISTRACAO/  

COORDENADOR 

Ensino Médio (2º grau) 

Ana Maria da Rocha AUXILIAR DE BIBLIOTECA Graduação em Administração 

Anna Clara Feliciano Mendonca ASSISTENTE SOCIAL 
Graduação e Mestrado em Serviço 

Social 

Anselmo Almeida dos Santos ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 

Graduação em Jornalismo 

Especialização em Direito Administ.e 

Gest. Publica 

Antônio Josinaldo Soares Silva ASSISTENTE DE ALUNO Graduação em Letras/Espanhol 

Apoliano Ferreira da Silva ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO Graduação em Gestão Pública 

Cícera Carla de Souza Pereira TECNICO DE LABORATORIO AREA Graduação em Física 

Daiana da Silva Amaral AUXILIAR DE BIBLIOTECA Graduação em Biblioteconomia 

Daniel José Vitoriano da Silva ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 
Graduação - Tecnólogo em Gestão 

Pública 

Daniella Florêncio Siqueira 
TECNICO EM ASSUNTOS 

EDUCACIONAIS/  COORDENADOR 
Graduação em História 

Eric Vanderson da Silva Gomes TECNICO DE LABORATORIO AREA 
Graduação em Gestão da Tecnologia da 

Informação 

Érika Rodrigues Dias ASSISTENTE DE ALUNOS 
Graduação em CST Geoprocessamento 

(Tecnólogo)+Graduação em Geografia 

Getúlio Ferreira de Almeida AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO   Licenciatura em Matemática 

Glaucydete Coutinho Neves Rafael 
TECNICO EM CONTABILIDADE/ 

DIRETORA 

Bacharel em Ciências Contábeis 

Especialização em Gestão Pública 

Josenildo Queiroz de Souza ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 
Bacharel em Ciências Contábeis / 

Especialização em Gestão Pública 

Josivan Couras Bezerra Silva  CONTADOR Graduação em Ciências Contábeis 

Kleber Veríssimo de Souza ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 

Tecnologia em Marketing 

(Mercadologo)  

Especialização em Gestão Pública 

Letícia Lacerda Bailão PSICÓLOGO - ÁREA Graduação em Psicologia 

Luciana Ferreira de Lima 

ASSISTENTE EM 

ADMINISTRACAO/ 

COORDENADOR 

Graduação em Biologia 

Lucivaldo Alves Ferreira TECNICO EM ENFERMAGEM Graduação em Enfermagem 

Marcela Maria Rabêlo Pinto MEDICO-AREA Graduação em Medicina 

Maria Elenice Pereira da Silva 
PEDAGOGO-AREA/  

COORDENADOR 

Graduação em Pedagogia Graduação em 

Psicologia Aplicada a Educação 

Maria Gabriella Britto Monteiro Sousa ASSISTENTE SOCIAL Graduação em Serviço Social 

Maria Martins Formiga ASSISTENTE DE ALUNOS Especialização em Psicopedagogia 

Matias Severino Ribeiro Neto TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA Graduação em Análise e 
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INFORMAÇÃO  Desenvolvimento de Sistema + 

Especialização em Software 

Noelma Paula Ventura Falcão 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 

Técnico em Laboratório de Análise 

Clínicas+Tecnologo em Gestão de 

Recursos Humanos 

Porcina Formiga dos Santos Salgado 

BIBLIOTECÁRIA 

Graduação em Biblioteconomia e 

Documentação 

Especialização em Direito 

Administrativo e Gestão Pública com 

Habilidade P. 

Renan Ferreira Leal ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO Tecnólogo em Construção de Edifícios 

Rúbia Quaresma de Freitas 

ADMINISTRADORA 

Graduação em licenciatura plena em 

matemática 

Graduação em Administração Pública 

Especialização em Gestão de Pessoas 

Safira Mabel Bezerra Farias 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 

Especialização em Auditoria e Perícia 

Contábil 

Stefany Almeida Barbosa 

TÉC. LABORATÓRIO 

Graduação em  Tecnologia em 

Telecomunicaçoes 

Tiago Ferreira da Rocha 

TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

Técnologo em Redes de Computadores 

+ Especialização (MBA em engenharia 

de Software) 

Vanessa Jaqueline Ferreira dos Santos ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO Graduação em Administração 
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17. BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca do IFPB, campus Monteiro, iniciou as suas atividades em setembro de 

2010. Tem como objetivo reunir e disseminar informações relevantes às atividades de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, esforçando-se para contribuir efetivamente com o processo de 

construção do conhecimento.   Está subordinada ao Departamento de Ensino e, atualmente, 

funciona em um espaço próprio. No momento, ela se encontra dividida em três salas: 1 de 

administração, 1 de processamento técnico e 1 de coleção especial e periódicos, dispondo 

ainda de uma ampla recepção para atendimento ao usuário. Conta também com 1 biblioteca 

virtual com 16 computadores, sala de leitura em grupo. E espaço para pesquisa com 4 

computadores para estudantes e pesquisadores. A recepção conta com 3 computadores. 

Grande parte do mobiliário é novo ou foi adquirido há pouco tempo. O acervo bibliográfico 

que é constituído por obras de referências e livros nas áreas de Ciências Exatas e da Terra; 

Ciências Biológicas; Engenharia/Tecnologia; Ciências da Saúde; Ciências Agrárias; Ciências 

Sociais e Aplicadas; Ciências Humanas; Linguística, Letras e Arte, já conta com mais de sete 

mil e 200 exemplares e aquisição de outros volumes em andamento. 

A Biblioteca do IFPB, campus Monteiro, vem buscando otimizar os seus serviços e se 

configurar como um espaço propício à realização de trabalhos, pesquisas e estudos, além de 

ser um ambiente agradável às leituras, onde os usuários possam ter acesso aos mais diversos 

tipos de informação. Além disso, vem mantendo uma política de ampliação e atualização do 

acervo com novas aquisições. 

Tem como missão promover o acesso, a recuperação e a transferência da informação à 

comunidade acadêmica, visando contribuir para a sua formação profissional e humanística, 

colaborando para o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural da sociedade como um 

todo. 

Ela tem por objetivo apoiar efetivamente o processo de ensino desenvolvido pelo IFPB-

Campus Monteiro, contribuindo, assim, na formação intelectual, social e cultural de seus 

usuários de forma individual e/ou coletiva.  

O espaço físico da biblioteca dispõe de: 

INFRAESTRUTURA N° Área (m²) Capacidade 

Disponibilização do acervo 01 64 (1) 6.000 

Leitura     
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Sala de Administração   01    

Estudo em grupo 01  (2) 44 

Processamento técnico do acervo 01   - 

Recepção e atendimento ao usuário 01   - 

Outras     

Acesso à internet 01  (3) 08 

Acesso à base de dados 01  (3) 08 

Consulta ao acervo 01  (3) 08 

Banheiros, sendo um para PCD 03    

Banheiro para servidor 01    

Copa 01    

Videoteca 01  (2) 20 

TOTAL 13   

Legenda: 

N° é o número de locais existentes; 

Área é a área total em m²; 

Capacidade: (1) em número de volumes que podem ser disponibilizados; (2) em número de assentos; (3) em número de pontos de acesso. 

 

Atualmente, é disponibilizado espaço para estudo coletivo, apresentando 15 mesas 

com quatro cadeiras cada, totalizando 64 assentos que podem ser utilizados pelos discentes 

para leitura ou estudo. 32 cabines individuais para estudo. 

O ambiente para estudo coletivo é o mesmo onde se encontram os terminais com 

computadores para pesquisa na rede de internet e consulta do acervo bibliográfico da 

biblioteca, dotado de quatro computadores. 

A organização do acervo é feita por ordem decimal, seguindo a orientação da tabela de 

Classificação Decimal Universal (CDU), juntamente, com o Cutter, que forma o número de 

chamada (número de localização do livro na estante). 

O acervo geral está em processo de automação e registro em banco de dados. Essa 

ação irá permitir a recuperação da informação em tempo hábil e, também, no que diz respeito 

ao controle e formação do acervo, levantamentos bibliográficos, emissão de relatórios 

estatísticos, catalogação cooperativa, empréstimos, devolução, renovação e reserva. Ainda 

não há assinaturas de periódicos, visto que a grande maioria dos periódicos de interesse na 

área se encontra disponível em bases de dados gratuítas, a exemplo do Scielo e do Portal de 

Periódicos da Capes. 
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A Biblioteca funciona de segunda a sexta, no horário das 07:00h às 12:00h, de 13:00h 

às 21:00h, compreendendo assim os três turnos e possibilitando uma maior flexibilidade 

quanto ao horário de estudos dos alunos e corpo docente. 

Atualmente, a Biblioteca estuda o processo de informatização do acervo. Utiliza a 

versão gratuita do Sistema Koha, que é um sistema de gestão de acervo, empréstimo e 

colaboração para bibliotecas, que possibilita ao usuário consultar, renovar e reservar a obra 

através da Internet. 

 

Periódicos, bases de dados específicas, revistas e acervo em multimídia: 

 

A Biblioteca do IFPB, campus Monteiro, conta com a Ebrary Academic Complete que 

corresponde a uma vasta base de livros eletrônicos das mais variadas áreas do conhecimento, 

conta também com o Portal de Periódicos da CAPES que oferece acesso a textos selecionados 

em mais de 30 mil publicações periódicas internacionais e nacionais e as mais renomadas 

publicações de resumos, cobrindo todas as áreas do conhecimento. Inclui também uma 

seleção de importantes fontes de informação científica e tecnológica de acesso gratuito na 

web. 

A biblioteca ainda não apresenta assinatura de nenhum periódico e não recebeu 

nenhum número de edição por meio de doação ou cooperação institucional. 

No entanto, adquiriu recentemente a plataforma Ebrary Academic Complete, base de 

dados que possibilita consultas e pesquisas em livros e documentos, que é considerada a 

maior base de livros eletrônicos do mundo, está disponível para a comunidade interna do 

IFPB desde o início do ano. Pelo menos 76 mil títulos estão disponíveis na base de dados. O 

contrato com a empresa foi de um ano e a sua renovação está vinculada à aceitação e ao uso 

por parte da nossa comunidade acadêmica. Os títulos podem ser lidos online, impressos 

(grupos de páginas ou capítulos) ou ainda baixados para leitura offline em tablets, netbooks, 

notebooks ou mesmo em desktops.  

Ainda não há assinatura de revista e/ou jornais por parte da biblioteca, porém, há em 

curso um processo de pesquisa para levantamento de títulos para posterior aquisição ou 

assinatura. 

 

Serviço de acesso ao acervo 
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São considerados usuários da Biblioteca os servidores lotados no IFPB, campus 

Monteiro, e os alunos regularmente matriculados. 

A Biblioteca pode ser utilizada, também, pelos demais membros da comunidade 

externa que venham procurar com a finalidade de realizar suas pesquisas. 

O acesso às estantes do acervo geral é livre, com direito à consulta de todos os 

documentos registrados. 

O empréstimo domiciliar é permitido aos alunos e servidores do campus. 

O empréstimo da coleção de referência é permitido apenas para a devolução no 

mesmo dia. 

Para cada aluno, é permitido o empréstimo de 05 livros, por 10 dias consecutivos. E 

para cada servidor podem ser emprestados 05 livros, por 20 dias consecutivos; 

O empréstimo do material bibliográfico é pessoal e intransferível, cabendo ao usuário 

a responsabilidade pela conservação e devolução das obras. 

É permitida a renovação do empréstimo, exceto se houver reserva para tal obra. 

A Biblioteca do IFPB Campus Monteiro disponibiliza para a comunidade acadêmica 

orientação técnica para elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos, com base nas 

Normas Técnicas de Documentação ABNT, serviço de elaboração de fichas catalográficas, 

computadores com acesso à Internet para a realização de pesquisas e digitação de trabalhos. 

Além disso, realiza a catalogação e levantamento bibliográfico. 

 

17.1 CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca é gerida por uma bibliotecária, graduada em Biblioteconomia com pós-

graduação em Direito  Administrativo e Gestão Pública e três auxiliares de biblioteca, 

sendo duas com nível superior completo e uma com curso superior em andamento. Todas são 

servidoras efetivas. 

FUNCIONÁRIO (A) FUNÇÃO | ATRIBUIÇÃO TITULAÇÃO 

Porcina Formiga dos Santos Salgado Bibliotecária- documentalista 

Graduação em Biblioteconomia. 

Especialização em Direito 

Administrativo e Gestão Pública 

Daiana da Silva Amaral Auxiliar de biblioteca Graduação em Biblioteconomia 

Ahyanna de Souza Monteverde Auxiliar de biblioteca 
Nível médio completo. 

Graduada em Direito. 

Ana Maria da Rocha Auxiliar de biblioteca Graduação em Administração 
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18. INFRAESTRUTURA 

 

18.1 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

O Curso Técnico Integrado em Instrumento Musical do IFPB Campus Monteiro conta 

com uma infraestrutura que inclui equipamentos audiovisuais e multimídias existentes e estão 

relacionados na tabela abaixo, sendo todos disponíveis para uso dos professores e alunos e 

estando esses em ótimas condições deuso. 

TIPO  DE 

EQUIPAMENTO 

QUANTIDADE 

Televisor 04 

Videocassete - 

Retroprojetor 02 

Projetor multimedia 12 

Projetor de slides - 

Louça digital 02 

Filmadora 02 

Aparelho de som 01 

Impressora 02 

Rádio Web 01 

TV Web 01 

 

 

18.2 INSTALAÇÕES DE USO GERAL 

 

O IFPB Campus Monteiro disponibilizará para o Curso Técnico em Instrumento 

Musical, as instalações elencadas a seguir: 

AMBIENTES QUANTIDADE 

Sala de Direção Geral 01 

Sala de Coordenação 01 

Sala de Professores 02 

Salas de Aulas 12 

Banheiro (WC) 10 

Pátio Coberto/Área de Lazer/ Convivência 02 

Recepção (Atendimento) 01 

Praça de Alimentação 01 

Auditórios 01 

Sala de Áudio/Salas de Apoio 01 

Sala de Estudos/Biblioteca 01 

Ginásio poli-esportivo 01 

Laboratórios 08 
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18.3 INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA 

 

 O Instituto Federal da Paraíba, Campus Monteiro, conta com excelentes condições de 

segurança, com pessoal e equipamentos qualificados. São oito funcionários que trabalham em 

turnos alternados, sendo dois funcionários a cada 12 horas, garantindo a segurança em todo o 

período (24 horas). O instituto dispõe ainda de guarita de segurança, com área de 

aproximadamente 11,00m² (onze metros quadrados). 

Serviço de Segurança Patrimonial 

 Sistema de prevenção de incêndio (extintores, caixas (mangueira) de incêndio e 

sistema de alarme); 

 EPI diversos; 

As instalações disponíveis são recém-construídas, com pouco mais de 5 anos de uso 

 

18.4 CONDIÇÕES DE ACESSO AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS 

 

Em atendimento ao Decreto nº 5.296/2004 e à Portaria nº 3.284/2003, o IFPB mantém 

um plano de promoção de acessibilidade e atendimento prioritário, imediato e diferenciado, 

para utilização das pessoas com deficiência, com segurança e autonomia, total ou assistida, 

dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, 

dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, serviços de tradutor e 

intérprete da Língua Brasileira de Sinais(LIBRAS). 

O IFPB, em observância à legislação específica, consolida sua política de Núcleos de 

Atendimento as Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE), conforme Resolução 

CS/IFPB nº 139, de 02 de outubro de 2015, assegurando o pleno direito à educação para todos 

e efetivar ações pedagógicas visando à redução das diferenças e a eficácia da aprendizagem. 

Assim, esta Instituição assume o seguinte compromisso formal em todos os seus Campi: 

 Constituir os Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Especiais – 

NAPNE’s, dotando-os de recursos humanos, materiais e financeiros que viabilizem e 

deem sustentação ao processo de educaçãoinclusiva; 

 Contratar profissionais especializados para o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas; 

 Adequar a estrutura arquitetônica de equipamentos e de procedimentos que favoreçam 

a acessibilidade nos Campi, da seguinteforma: 
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 construção de rampas com inclinação adequada, barras de apoio, corrimão, 

piso tátil, elevador, sinalizadores, alargamento de portas e outros; 

 aquisição de equipamentos específicos para acessibilidade: teclado Braille, 

computador, impressora Braille, máquina de escrever  Braille, lupa eletrônica, 

amplificador sonoro eoutros; 

 aquisição de material didático especifico para acessibilidade: textos escritos, 

provas, exercícios e similares ampliados conforme a deficiência visual do 

aluno, livros em áudio e em Braille, software para ampliação de tela, 

sintetizador de voz eoutros; 

 aquisição e promoção da adaptação de mobiliários e disposição adequada 

àacessibilidade; 

 disponibilização de informações em LIBRAS no site daInstituição; 

 disponibilização de panfletos informativos emBraille. 

 Promover formação/capacitação aos professores para atuarem nas salas comuns que 

tenham alunos com necessidadesespeciais; 

 Estabelecer parcerias com as empresas quanto à inserção dos alunos com deficiência 

nos estágios curriculares e no mercado de trabalho. 

A escola é reprodutora dos eventos da sociedade e cada um traz dela suas referências e 

representações. Acreditamos que a humanização do processo educativo e a possibilidade que 

cada um tem de reinventar-se são fatores primordiais para que os investimentos em recursos 

materiais e humanos, junto à formação continuada dos profissionais de educação, se 

potencializem em instrumento úteis e eficazes na construção de uma sociedade e de uma 

educação, de fato, para todos. 

O Decreto de nº 6.949 de 25 de agosto de 2009 estabeleceu que “Pessoas com 

deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. ” 

Essas barreiras que podem obstruir a plena participação das pessoas com deficiência 

são definidas pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, como qualquer entrave, obstáculo, 

atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o 

gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de 

expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com 
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segurança; não se limitam apenas ao campo arquitetônico, atingem outras áreas de 

conhecimento, notadamente a área pedagógica. 

Destarte o IFPB além de lidar com a eliminação das barreiras arquitetônicas enfrenta, 

também, as de caráter pedagógico e atitudinal conforme a concepção e implementação das 

ações previstas em seu Plano de Acessibilidade aprovado pela Resolução CS/IFPB nº 240 de 

17 de dezembro de 2015, que em observância às orientações normativas, visam, dentre outras 

em seu art. 2º: 

 

I – Eliminar as barreiras arquitetônicas, urbanísticas, comunicacionais, 

pedagógicas e atitudinais ora existentes; 

[...] 

IV – Promover a educação inclusiva, coibindo quaisquer tipos de 

discriminação; 

[...] 

VIII – Assegurar a flexibilização e propostas pedagógicas diferenciadas, 

viabilizando a permanência na escola; 

IX – Estimular a formação e capacitação de profissionais especializados no 

atendimento às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e com 

transtorno do espectro autista. (IFPB, 2015). 

 

O IFPB vem buscando lidar com a eliminação das barreiras que dificultam a inclusão 

de pessoas com deficiência através da implantação de Núcleos de Atendimento as Pessoas 

com Necessidades Especiais (NAPNE), criação de uma Coordenação de Ações Inclusivas de 

atuação sistêmica na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e das ações previstas em 

seu Plano de Acessibilidade, além da atenção as diretrizes expressas na Lei nº 12.764/2012. 

Convém ressaltar que as ações desenvolvidas no sentido de sensibilizar e 

conscientizar, a fim de eliminar preconceitos, estigmas e estereótipos, serão extensivas aos 

servidores do quadro funcional do IFPB (docentes e técnicos administrativos) como também 

ao pessoal terceirizado. 

 

18.5 NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS 

(NAPNE) 
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O campus Monteiro do IFPB está em consonância no que se refere às determinações 

do PDI, especialmente à estrutura arquitetônica do prédio, aquisição de equipamentos e 

procedimentos que favoreçam a acessibilidade. Ações didáticas efetivas estão sendo adotadas 

no sentido de prestar consultoria aos docentes, estimular e promover o desenvolvimento de 

atitudes e valores favoráveis à inclusão de pessoas com deficiência (PCD’s), realização de 

pesquisas e produção de materiais didáticos. 

 Atualmente a inserção das Pessoas com Deficiências no Ensino Médio 

Profissionalizante na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica se dá 

através do TEC NEP, uma ação coordenada pela Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica do Ministério da Educação que visa à inserção das Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas – PNE – (deficientes, superdotados/altas habilidades e com 

transtornos globais do desenvolvimento)em cursos de formação inicial e continuada, técnicos, 

tecnológicos, licenciaturas, bacharelados e pós-graduações. Os Napnes foram criados dentro 

do TEC NEP (Tecnologia de Educação Profissional para Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais), com o intuito de preparar a instituição para o recebimento desse 

público, bem como para atender os pressupostos do Programa. 

O Núcleo foi implantado no campus no ano de 2012 e atualmente conta com uma 

equipe composta por uma (1) coordenadora, intérpretes de libras (2), ledor (1), transcritor de 

Braille (1), revisor de Braille (1), cuidadores (3), psicopedagogo (1) e assistente em 

administração (1).  Possuí diversos equipamentos que dão suporte ao trabalho desenvolvido 

pelos profissionais junto aos docentes e discentes como: impressora Braille, linha Braille, 

máquina de escrever em Braille, regletes e punção, scanner ledor. É conveniado com a 

Fundação Dorina Nowill da qual recebe bimestralmente livros em Braille assim como áudio 

livros. 

De acordo com a Resolução N° 139, DE 02 DE OUTUBRO DE 2015, que dispõe 

sobre o Regulamento dos Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas (NAPNE) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Paraíba em seu Capítulo V, são atribuições do NAPNE: 

I – Articular os diversos setores da instituição nas diversas atividades relativas à inclusão dos 

alunos com necessidades educacionais específicas, definindo prioridades de ações, aquisição 

de equipamentos, software e material didático-pedagógico a ser utilizado nas práticas 

educativas; 
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II – Prestar assessoramento aos dirigentes em questões relativas à inclusão de pessoas com 

necessidades educacionais específicas; 

III – Propor adaptações que garantam o acesso e a permanências de alunos com necessidades 

educacionais específicas no campus; 

IV – Participar do planejamento, execução e avaliação das ações do NAPNE, dentro do 

campus, prevendo as necessidades de materiais e financeiras; 

V – Ofertar cursos de formação continuada para professores e demais profissionais 

envolvidos, com vistas à efetivação de práticas pedagógicas em Educação Inclusiva; VI – 

Elaborar, em conjunto com os docentes e a equipe pedagógica, material didático pedagógico e 

instrumentos de avaliação, que sejam abrangentes, criteriosos e capazes de diagnosticar e 

atender claramente as habilidades e competências desenvolvidas pelo aluno com necessidades 

educacionais específicas. 

Através destas ações o IFPB – Campus Monteiro busca contribuir para a 

convivência, aceitação da diversidade e para a quebra das barreiras arquitetônicas, 

educacionais e atitudinais, oportunizando à Pessoa com Deficiência inclusão social tanto no 

meio acadêmico como na sociedade em geral. 

Visando a inserção desses alunos no mercado de trabalho buscar-se-á disponibilização 

de vagas para estágio com Instituições e empresas. 

 

18.6 AMBIENTES DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

  

MATERIAL QTD 

Mesa em “L” 1 

Cadeira giratória 2 

Computador 2 

Impressora Multifuncional 1 

Mesas para impressora 1 

Mesa para reunião 1 

Cadeiras para reunião 8 

Armário alto 1 

Armário baixo 1 

Ar condicionado 1 

 

19. LABORATÓRIOS 
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  Os laboratórios da instituição apresentam equipamentos em quantidade e qualidade 

necessárias, de acordo com a estrutura didático-pedagógica, estabelecida nesta proposta, 

conforme as fichas dos laboratórios abaixo discriminadas. Acesso a equipamentos de 

informática pelos alunos. 

  A relação equipamento/aluno nos laboratórios de informática, via de regra, é de uma 

máquina para cada aluno. O laboratório de informática do campus é equipado com, no 

mínimo, 20 (vinte) computadores interligados à rede mundial de computadores. Para atender a 

demanda de alunos, caso haja necessidade, divide-se a turma em dois grupos para a realização 

de atividades. 

  Há ainda mais dois laboratórios de informática no instituto, disponíveis aos alunos 

para acesso individual e aulas práticas, caso haja necessidade. 

 

Laboratórios de informática básica 

 

MATERIAIS 
QT

D 

Mesa executiva para docente 1 

Cadeira para docente 1 

Cadeira para discente 20 

Computador 20 

Projetor (Data show) 1 

Lousa interativa 1 

Quadro Branco 1 

Bancadas em MDF com capacidade para 4 computadores 5 

Ar condicionado 1 

 

Sala da banda 

MATERIAIS QTD 

Ar condicionado 1 

Baqueta com ponta de borracha e corpo de madeira. 10 

Baqueta com ponta de lã e corpo de madeira. 6 

Pratos (par) marching band orion 18’ opus 1 

Prato 16 de bronze para marching com pegadores e capa 8 

Bumbo 26 x 14, fuste madeira lamina c/ reforço 8mm fórmica branca pele 

leitosa, com capas marca : quasar 
4 
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Instrumento musical percussão tipo surdo, material madeira 5 

Caixa tenor 14 x 12 com 8 afinações, fuste de madeira 5 

Bumbo 26 x 14, fuste madeira laminada com reforço 4 

Instrumento musical percussão tipo surdo, material madeira 4 

Tenor drums sexteto- 6-8-10-12-13-14 2 

Caixa Tenor 14x12 com 8 afinações 2 

Par de pratos de mão bronze B8 16 stanford /scy 16 8 

Armário em aço para pasta AZ 2 

Base elevada para 03 armários multiuso nilko 2 

 

Laboratório de instrumentos musicais 

Localizado no bloco B, o laboratório de música climatizado e regularmente utilizado nas aulas 

de práticas. 

 

MATERIAIS QTD 

Quadro Branco 1 

Conjunto –Mesa e cadeira 2 

Equipamento para áudio, vídeo e foto 1 

Suporte para projetor de teto 1 

Cadeira top plast bistrô branco s/braço 19 

Pedestal microfon, material base, sustentação aço carbono 2 

Caixa acústica, potencia 400W, tamanho alto falante,15pol 2 

Pedestal Caixa Acústica 1 

Pedestal Caixa acústica , material haste 1 

Caixa Acústica Monitor (Retorno palco) 2 

Amplificador para teclado 1 

Microfone, tipo kit para bateria 1 

Armário 2 portas alto 1 

Yamaha –Teclado Com 61 teclas 5 

Jinbão Estante de caixa, modelo concerto 1 

Ganzá em alumínio 1 

Flauta doce barroca soprano-afinação: do/digitação: barroca acabamento: 

simulando jacarandá ou ébano 
20 

Flauta doce barroca contralto-afinação: fá/digitação: barroca 10 

Flauta doce barroca tenor, afinação: do violão 6 
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acústico/tampo em spruce/faixas e fundo em linden/ 6 

Caixa clara modelo concerto 14x5,5 casco em madeira c/ dez 

Afinadores, adah 

1 

10 

Wood block em madeira 1 

Xilofone baixo – infantil – 13 teclas naturais em madeira 3 

Gaza corpo em alumínio c/ contas, dimensões aprox.:23x5 3 

Bloco sonoro tijolo – corpo e batedor em madeira marfim , 1 

Suporte em XP/01 teclado em aço c/pintura epóxi preta 5 

Mesa regulável p/ metalofone e xilofone – mesa em madeira de 

Lei envernizada, PE em ‘’x’’ feito com tubos de ferro, dimen 
3 

Pandeiro contemporânea md 10 polcocr em madeira com pel 1 

Flauta baixo yamara barr yrb302bll,afinação fá/digitação 2 

Flauta baixo yamara barr yrb302bll,afinação:fá/digitação 10 

Teclado csr  2172-220v 5 

 

Estúdio 

 

Localizado ao lado da quadra poliesportiva, o estúdio é utilizado pelos alunos de música nas 

aulas de bateria. Em seu tempo livre, ele é utilizado para a gravação de trabalhos acadêmicos 

e extra acadêmicos. Seu uso é gerenciado por funcionário do instituto. O estúdio conta com os 

seguintes equipamentos: 

 

 

 

MATERIAIS QTD 

Bateria michael dm 823k 1 

Prince 

Estante partitura princeL 
9 

Instrumentos musicais e artísticos 87 

Suporte para teclado 
5 

Amplificador som de potência (uso geral) potência total (4 oHms) : 180w potência 

por canal, 90w potência total: 108 po 
5 

Caixa de som ativa, potência: 150w rms. Resp. De frequência: 

20-20khz woofer: 12" mais driver de titâniol. Controles: mic 
2 

Teclado sintetizador eletrônico (76 teclas) 2 

Contrabaixo 5 cordas, braço parafusado com tensor completo 2 
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Madeira do corpo: agathis madeira do braço: maple tamanho 

Sax alto eb laqueado dourado 4 

Caixa acústica passiva (som frontal) de 3 vias, com crossover 2 

Caixa acústica amplificada para guitarra acústica pot. De sa 2 

Caixa de som, sistema acústico de subgraves sub woofer pot. 1 

Cajón inclinado, em madeira, com captação dupla (dois captadores distintos). 1 

Caxixi feito em ratan, diâmetro 1 

Sax baríton, eb laqueado dourado 1 

Suporte pedestal tripe para caixa acústica  

Aparelhodvd blu-ray player, 1 

Caixa amplificada para teclado, 2 

Guitarra acústica ( cordas nylon) escala: rosewood. Trastes 2 

Quadro branco 2 

Microfone vocal modelo e945 sennheiser 2 

Microfone para instrumentos modelo pg52 2 

Amplificador de fone de ouvido modelo ha8000 behringer 2 

Compressor de audio modelo mdx2600behringer 2 

Microfone para bateria acústica yoga kit bateria mxds-7 2 

Caixa acústica passiva (som frontal) de 3 vias, com crossove 2 

Mesa de som 16-canais behringer SX 2442fxl 1 

Estante para partituras dobrável em aço preta 40 

Estante para partituras tipo orquestra não dobrável preta 4 

Trombone de vara tenor baixo dourado c/ estojo e acessórios 4 

Trompete dourado c/ estojo e acessórios 8 

Armário em aço para pasta az, cor cinza, marca kutz 2 

Pandeiro meia lua c/ clamp liverpool 2 

Queixada tipo vibraslap em madeira, acabamento em verniz 1 

Reco-reco com 3 molas, em aço inox 1 

Estante girafa de pratos 2 

Zabumba profissional com dupla afinação 1 

Sax alto eb laqueado dourado. Com: 1 

Cadeira plástica empilhável branca sem braços 50,2x51,5x80cm 50 

Ar condicionado 1 
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20. AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO 

 

O IFPB, campus Monteiro, contém uma coordenação dos cursos Técnicos cuja área é 

de aproximadamente 38,00 m² (trinta e oito metros quadrado). Esse ambientes dispõem de 

ótimas condições de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade 

necessárias às atividades a serem desenvolvidas. Nessa sala comporta: 

MATERIAL 
QUANTIDAD

E 

Cadeira escritório p/ administração 20 

Computador 20 

Armário alto em MDF  10 

Armário baixo em MDF  10 

Gaveteiro volante  10 

Mesa em “L”  8 

Mesa para reunião 1 

Mesa reta ou executiva  1 

Mesa redonda 4 

Armário em aço 2 portas 10 

Mesa para impressora 10 

Armário em aço com 20 portas (portas bolsas dos professores) 1 

Impressoras 20 

Cadeiras para reunião 10 

Armário de aço fichário  (arquivo) 15 

Ar condicionado 20 

Bebedouro  em coluna 3 

Armário alto em MDF  12 

Armário baixo em MDF  12 
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21. SALAS DE AULA 

 

 O curso contará com 3 salas de aula, sendo que todas estarão equipadas segundo a 

finalidade e atendem aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

conservação e comodidade necessários à atividade desenvolvida, com capacidade para 45 

alunos. 

 

MATERIAL QTD 

Mesa para docente 3 

Cadeira para docente 3 

Carteiras 135 

Quadro Branco 3 

Projetor multimídia 3 

Caixa de som amplificada 3 

Ar condicionado 3 

 

 

 

 

 

  



 

 

388 

 

22. REFERÊNCIAS 

 

ABREU, R. L. Mapa localizador da cidade de Monteiro na Paraíba. 1 imagem. 2006. 

Disponível em: <https://goo.gl/FoFQNR> Acesso em: 27 jan. 2017. 

 

BARTOLOMEIS, F. Porquê avaliar? In Avaliação pedagógica: Antologia de textos. 

Setúbal. ESE de Setúbal, 1981. p. 39. 

 

BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Projeto de lei do Plano Nacional de 

Educação (PNE 2011-2020). Brasília, Câmara dos Deputados: Edições Câmara, 2011. 

 

BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Projeto de lei n
o 

8.035, de 20 de 

dezembro de 2010. Aprova o Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020 e dá 

outras providências. Brasília, Portal Câmara. Disponível em: <https://goo.gl/GDTx4q> 

Acesso em: 01 jun. 2016. 

 

BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. Projeto de lei n
o 
2.861, de 21 de fevereiro de 

2008. Altera a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, para estender aos técnicos de nível 

médio, regularmente inscritos nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia, e nos de Química, o piso salarial mínimo. Brasília, Portal Câmara. Disponível 

em: <https://goo.gl/BD8dpU> Acesso em: 01 jun. 2016.   

 

BRASIL. Decreto n
o 

5.154, de 23 de julho de 2004. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os 

artigos. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder 

Executivo, Brasília, DF, 26 jul. 2004. 

 

BRASIL. Decreto n
o 
5.296, de 02 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis n

os
 10.048, de 8 

de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, 

de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 

da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá 

outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 03 dez. 2004. 

Seção 1, p. 5. 

 

BRASIL. Decreto n
o 

90.922, de 06 de fevereiro de 1985. Regulamenta a Lei nº 5.524, de 05 

de novembro de 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de técnico industrial e 

técnico agrícola de nível médio ou de 2º grau. Diário Oficial da União, Poder Executivo, 

Brasília, DF, 07 fev. 1985. Seção 1, p. 2194. 



 

 

389 

 

 

BRASIL. Lei n
o 

5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino do 1º e 

2º graus, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 

12 ago. 1971. Seção 1, p. 6377. 

 

BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 23 dez. 1996. 

Seção 1, p. 27833. 

 

BRASIL. Lei n
o 

11.161, de 05 de agosto de 2005. Dispõe sobre o ensino da língua espanhola. 

Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 08 ago. 2005. Seção 1, p. 01. 

 

BRASIL. Lei n
o 

11.741, de 16 de julho de 2008. Altera dispositivos da Lei n
o
 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de nível 

médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica. Diário 

Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 17 jul. 2008. Seção 1, p. 05. 

 

BRASIL. Lei n
o 

11.892/2008, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, 

Brasília, DF,  30 dez. 2008. 

 

BRASIL. Lei n
o 

12.513, de 26 de outubro de 2011. Institui o Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, 

DF, 27 out. 2011. Seção 1, p. 01. 

 

CNE/CEB. Parecer nº 5, de 5 de maio de 2011. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 24 jan. 2012. Seção 

1, p. 10. 

 

CNE/CEB. Parecer nº 7, de 07 de abril de 2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 09 

jul. 2010. Seção 1, p. 10. 

 

CNE/CEB. Parecer nº 11, de 09 de maio de 2012. Define Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Diário Oficial da União, Poder 



 

 

390 

 

Executivo, Brasília, DF, 04 set. 2012. Seção 1, p. 98. 

 

CNE/CEB. Parecer nº 12, de 07 de maio de 1997. Esclarece dúvidas sobre a Lei n° 9.394/96 

(Em complemento ao Parecer CEB nº 5/97). Diário Oficial da União, Poder Executivo, 

Brasília, DF, 06 nov. 1997. 

 

CNE/CEB. Parecer nº 39, de 8 de dezembro de 2004. Aplicação do Decreto nº 5.154/2004 na 

Educação Profissional Técnica de nível médio e no Ensino Médio. Portal MEC. Disponível 

em: <https://goo.gl/z7JIPU> Acesso em: 01 jun. 2016. 

 

CNE/CEB. Resolução n
o 

1, de 21 de janeiro de 2004. Estabelece Diretrizes Nacionais para a 

organização e a realização de Estágio de alunos da Educação Profissional e do Ensino Médio, 

inclusive nas modalidades de Educação Especial e de Educação de Jovens e Adultos. Diário 

Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 04 fev. 2004. Seção 1, p. 21. 

 

CNE/CEB. Resolução nº 1, de 05 de dezembro de 2014. Atualiza e define novos critérios para 

a composição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Diário Oficial da União, Poder 

Executivo, Brasília, DF, 08 dez. 2014. Seção 1, p. 16. 

 

CNE/CEB. Resolução nº 2, de 30 de janeiro de 2012. Define Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 31 

jan. 2012. Seção 1, p. 20. 

 

CNE/CEB. Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 

jul. 2010. Seção 1, p. 824. 

 

CNE/CEB. Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012. Define Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Diário Oficial da União, 

Poder Executivo, Brasília, DF, 21 set. 2012. Seção 1, p. 22. 

 

DEL BEN, Luciana; HENTSCHKE, Liane. Evolução musical escolar: uma investigação a 

partir das concepções e ações de três professoras de música. Revista da ABEM, Porto 

Alegre, v. 7, p. 49-57, 2002.    

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. Coleção 



 

 

391 

 

Leitura. São Paulo: Paz e Terra, 1998. 

 

IFPB/CS. Resolução n
o
 139, de 02 de outubro de 2015. Dispõe sobre o Regulamento dos 

Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. Portal IFPB. Disponível 

em: 

<https://www.ifpb.edu.br/prae/assuntos/.../Resoluon139REGULAMENTONAPNEIFPB>. 

Acesso em: 01 de junho de 2016.  

 

IFPB. Plano de Desenvolvimento Institucional (2015 - 2019), 2015, Portal IFPB. Disponível 

em: <https://editor.ifpb.edu.br/institucional/pdi/PDI_2015_2019.pdf/view>. Acesso em: 01 

jun. 2016. 

 

IFPB. Regimento Didático para os Cursos Técnicos Integrados, 2014, Portal IFPB. 

Disponível em: <https://editor.ifpb.edu.br/reitoria/pro-reitorias/pre/normas-e-

regulamentos/regulamentos-didaticas/regulamento-integrado/view>. Acesso em: 01 jun. 2016. 

 

MEC. Portaria n
o 

4, de 6 de janeiro de 2009. Estabelece a relação dos campi que passarão a 

compor cada um dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, criados pela Lei 

nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, 

DF, 07 jan. 2009. Seção 1, p. 130. 

 

MEC. Portaria n
o 

1.015, de 21 de julho de 2011. Institui o Programa Nacional Mulheres Mil 

que visa à formação profissional e tecnológica articulada com elevação de escolaridade de 

mulheres em situação de vulnerabilidade social. Diário Oficial da União, Poder Executivo, 

Brasília, DF, 22 jul. 2011. Seção 1, p. 38. 

 

MEC. Portaria n
o 

3.284, de 07 de novembro de 2003. Dispõe sobre requisitos de 

acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de autorização 

e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições. Diário Oficial da União, 

Poder Executivo, Brasília, DF, 11 nov. 2003. Seção 1, p. 12. 

 

MEC/SETEC. Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. 3. ed. Brasília, DF, 2016. 

 

MERRIAM, Alan Parkhurst. The anthropology of music. Northwestern Univ. Press., 1964. 

 



 

 

392 

 

MONTEIRO. Lei complementar nº 001/2006, de 09 de outubro de 2006. Institui o Plano 

Diretor do Município de Monteiro-PB. Publicação de lei municipal. 2006. 

 

PARAÍBA. Governo do Estado da Paraíba. Lei 7.516, de 24 de dezembro de 2003. Dispõe 

sobre a criação do Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos e dá outras providências. 

Diário Oficial do Estado da Paraíba. 2003 

 

PENA, Geralda Aparecida de Carvalho. A Formação Continuada de Professores e suas 

relações com a prática docente. 1999. 201p. Dissertação (Mestrado em Educação) 

Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas 

Gerais. 

 

RODRIGUES, Matheus Almeida. Keith Swanwick – Ensinando Música Musicalmente. 

Revista @rquivo Brasileiro de Educação, Belo Horizonte, v. 3, n. 5, 2015. 

 


