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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 definem 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,  bem como as necessidades sentidas por parte dos docentes,

equipe pedagógica e discentes de reorganização dos Planos Pedagógicos de Curso, o IFPB

Campus João Pessoa apresenta a atualização Plano Pedagógico do Curso Técnico de Nível

Médio em Instrumento Musical, na forma Integrada, presencial, referente ao eixo tecnológico

Produção Cultural e Design. 

A partir de uma avaliação diagnóstica das condições estruturais e pedagógicas que

permeiam  o  Curso  Técnico  Integrado  em  Instrumento  Musical,  considerando  ainda  as

impressões e necessidades dos corpos docente e discente, realizou-se a socialização dos dados

com  os  gestores  diretamente  envolvidos  no  desenvolvimento  da  Educação  Profissional

Técnica de Nível Médio, com o intuito de buscar as possibilidades de intervenção na estrutura

de  organização  e  condições  de  funcionamento.  Percebeu-se  assim  a  necessidade  de

reformulação do PPC primando pela participação dos profissionais, pautado no exercício da

democracia  e  participação  coletiva  em  diversas  reuniões  pedagógicas,  articulando

coerentemente  teoria  e  prática  das  diversas  áreas  de  conhecimento  e  as  orientações  do

Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos – CNCT. Nesse contexto, definiram-se o perfil de

conclusão, conhecimentos básicos, saberes e princípios norteadores que imprimam à proposta

curricular, a formação omnilateral de sujeitos, além da profissionalização.

O referido Plano Pedagógico se constitui enquanto instrumento teórico-metodológico

que visa nortear e dar suporte ao enfrentamento dos desafios do Curso Técnico Integrado em

Instrumento  Musical  de forma sistematizada,  didática  e  participativa.  Noutros  termos,  se

busca  orientar  uma  possível  trajetória  dos  educandos  pelo  estabelecimento  de  amplos

referenciais para todos os sujeitos envolvidos no processo educativo. Portanto, trata-se de uma

construção  coletiva  de  ideais  didático-pedagógicos, pelo  envolvimento  e  contribuição

conjunta  do  pensamento  crítico  à  luz  da  legislação  educacional  vigente.  Visa  ainda  o

estabelecimento de relações de ensino e aprendizagem contextualizados, contribuindo assim

com o  desenvolvimento  cultural  e  socioeconômico  da região  do  Litoral  Paraibano,  entre

outras regiões beneficiadas com os profissionais egressos. Nesses termos, pretende-se que os

processos estabelecidos no documento que ora se constitui culminem na formação crítica e
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omnilateral  referida  do  processo  formativo,  na  perspectiva  da  inclusão  social  e

reconhecimento  da  educação  como  instrumento  de  intervenção  nas  realidades  sociais,

minimizando diversas problemáticas contemporâneas. Deste modo, o Plano Pedagógico de

Curso  se  configura  enquanto  instrumento  que  visa,  fundamentalmente,  gerar  inúmeros

benefícios  educacionais,  científicos,  tecnológicos  e  culturais,  orientando os educandos  ao

desenvolvimento de atividades profissionais e humanistas. 

Noutros termos, com a oferta do Curso Técnico em Instrumento Musical,  o IFPB

Campus João Pessoa consolida sua vocação formadora de cidadãos críticos capazes de lidar e

colaborar com o avanço da ciência, da cultura e da tecnologia, na perspectiva da participação

proativa,  do  desenvolvimento  tecnológico  e  crescimento  das  múltiplas  potencialidades

humanas.

2. CONTEXTO DO IFPB

2.1. Dados

CNPJ 10.783.898/0001-75

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

Unidade: Campus João Pessoa

Esfera Administ. Federal

Endereço Av. 1º de Maio, 720, Jaguaribe

Cidade João Pessoa CEP: 58015-430 UF: PB

Fone (83) 3612 1292 Fax:

E-mail

Site www.ifpb.edu.br

2.2. Síntese Histórica

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

mais de 100 (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, por meio de decreto presidencial de Nilo Peçanha, o seu perfil

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

Escola de Aprendizes Artífices foi concebida para prover de mão-de-obra o modesto parque
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industrial  brasileiro que estava em fase de instalação. 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.

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. Objetivava-se 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.

A Escola da Paraíba, que oferecia os cursos de Alfaiataria, Marcenaria, Serralheria,

Encadernação e Sapataria, inicialmente funcionou no Quartel do Batalhão da Polícia Militar

do Estado, transferindo-se depois para o Edifício construído na Avenida João da Mata, onde

funcionou até os primeiros anos da década de 1960. Finalmente, instalou-se no atual prédio

localizado  na  Avenida  Primeiro  de  Maio,  bairro  de  Jaguaribe,  na  Capital  do  Estado  da

Paraíba, Cidade de João Pessoa. Ainda 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). 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 funcionava 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 a sociedade 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 IFPB como uma

Instituição de referência da Educação Profissional na Paraíba. Além dos cursos, usualmente

chamados de “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
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técnica no exercício da profissão.

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

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

Ampliando  suas  fronteiras  de  atuação,  o  Instituto  desenvolve  ações  na  modalidade  de

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

técnicos  administrativos.  Desenvolvem-se  ainda  atividades  de  pós-graduação  lato  sensu,

stricto sensu e de pesquisa aplicada, horizontes abertos com a nova Lei, preparando as bases à

oferta de pós-graduação nestes níveis. 

Até  o  ano  de  2010,  contemplado  com  o  Plano  de  Expansão  da  Educacional

Profissional Fase II,  do Governo Federal, o Instituto implantou mais 05 (cinco)  Campi, no

Estado da Paraíba, contemplando cidades consideradas pólos de desenvolvimento regional,

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

Paraíba contempla 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.

As  novas  unidades  educacionais  levam  a  essas  cidades  e  adjacências  Educação

Profissional  nos  Níveis  Básico,  Técnico  e  Tecnológico,  proporcionando-lhes  crescimento

pessoal,  social,  cultural  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.

Considerando as definições decorrentes da Lei no. 11.892/2009 – observando o contexto
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das mudanças estruturais ocorridas na sociedade e na educação brasileira – o Instituto Federal

da Paraíba adota um Projeto Acadêmico baseado na 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, das necessidades sociais, busca produzir e

ressignificar  os  conhecimentos  humanísticos,  científicos  e  tecnológicos,  de  modo  a

proporcionar o desenvolvimento omnilateral dos estudantes, que será traduzida na consolidação

de uma sociedade mais justa e igualitária por meio da criação de condições favoráveis de acesso

aos conhecimentos fundamentais construídos pela humanidade.

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  Artes.  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 estudantes 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 e CERTIFIC, propiciando o prosseguimento de estudos por meio 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 papel de qualificação e requalificação de profissionais, o IFPB atua no suporte

tecnológico às diversas instituições de ensino, pesquisa e extensão, bem como no apoio às

necessidades tecnológicas do mundo do trabalho. 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.

O Instituto Federal  da Paraíba, em sintonia com o mundo do trabalho e com a

expansão da Rede Federal de Educação Profissional, traça as estratégias para a implantação

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

Para o fortalecimento desse ideário,  do compromisso educacional  firmado, o IFPB

trabalha interna e externamente, potencializando e integrando, de modo indissociável, o tripé

da  educação:  Ensino-Pesquisa-Extensão.  Cria-se  assim  um  novo  paradigma  com  foco

específico em cada componente curricular, áreas de estudos e de trabalhos ao lado de uma

política institucional de formação contínua e continuada de seus docentes e discentes. Ideário

esse  que  aponta  para  a  formação  contextualizada  com as  necessidades  sociais

contemporâneas.  Sendo  parte  intrínseca  dos  significados  que  constituem  o  processo

formativo, o IFPB promove uma nova referência para o processo pedagógico e para dinâmica

da  relação  professores-estudantes.  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

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2010-2014, em sua primeira página,

estabelece como missão dos  campi  no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia da Paraíba (IFPB): 

Preparar  profissionais  cidadãos  com  sólida  formação humanística  e
tecnológica para atuarem no mundo do trabalho e na construção de uma
sociedade sustentável, justa e solidária, integrando o ensino, a pesquisa e a
extensão.

2.4. Valores e Princípios
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No exercício da Gestão, a partir de uma administração descentralizada, o IFPB dispõe

ao  campus  de João Pessoa a autonomia da Gestão Institucional  democrática,  tendo como

referência os seguintes princípios, não dissociados dos preceitos da Instituição:

a) Ética: requisito básico orientador das ações institucionais;

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

sociedade por meio do exercício da cidadania e promovendo o seu bem-estar social;

c) Inovação: buscando soluções às demandas apresentadas;

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

e)  Autonomia:  administrando,  preservando e respeitando a  singularidade de cada  

campus;

f)  Transparência:  disponibilizando  mecanismos  de  acompanhamento  e  de  

conhecimento das ações da Gestão, aproximando a administração da comunidade;

g) Respeito: aos estudantes, servidores e público em geral;

h) Compromisso Social: participando nas ações sociais, cumprindo com o seu papel 

social de agente minimizador das desigualdades sociais.

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 a prática pedagógica.

O Instituto Federal da Paraíba atua em observância com a legislação vigente com as

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
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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

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

Paraíba:

I. Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de

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
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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 sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando

à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento;

e) Cursos de pós-graduação  stricto sensu de 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 Integrado em Instrumento Musical

Forma Integrada

Eixo Tecnológico Produção Cultural e Design

Duração 04 (Quatro) anos

Instituição IFPB – Campus João Pessoa

Carga Horária Total 3.669 h/r

Estágio Mínimo de 200 horas

Turno de Funcionamento Matutino e Vespertino

Vagas Anuais 40

3.2. Justificativa
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As funções da música na sociedade têm sido tema de reflexões e investigações de

vários professores e pesquisadores no cenário nacional e internacional da educação musical.

Entre eles destacam-se Merriam (1964), Ibañes (1988), Gifford (1988), Fuks (1991; 1993),

Freire (1992; 1999), Souza (1992; 2000), Tourinho (1993b; 1994), Bresler (1996), Swanwick

(1997; 2003), Campbell (1998), Araújo (2001), Beyer (2001), Del Ben e Hentschke (2002),

Duarte (2002), Souza et al. (2002) entre outros.

O antropólogo cultural e etnomusicólogo Alan Parkhurst Merriam divide as funções

da música na sociedade em 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 (Merriam, 1964, p. 226). A música é claramente indispensável para

uma  promulgação  apropriada  das  atividades  que  constituem  uma  sociedade;  é  um

comportamento humano universal. Para Swanwick (1997, 2003) e Campbell (1998) o ensino

da música abre possibilidades para construção de conhecimento tanto quanto outras áreas de

ensino dentro da escola. 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, p. 52-53).

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.
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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

alinhados  com o  desenvolvimento  tecnológico.  Nesse  contexto,  a  proposta  de um Curso

Técnico Integrado em Instrumento Musical 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 Integrado em Instrumento Musical surge 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.

Com relação as demandas existentes,  a capital  do Estado, João Pessoa,  onde está

localizada a unidade sede do IFPB, local onde de funcionamento do Curso Técnico Integrado

em Instrumento Musical, segundo o censo do IBGE 2010 possui, uma população de 723.514

habitantes  com uma densidade  populacional  de  3.436,29  hab/km2.  A  Lei  Complementar

Estadual  no.  59,  de  2003,  criou  o  Condiam  e  a  Região  Metropolitana  de  João  Pessoa,

constituída pelos municípios de Bayeux,  Cabedelo,  Conde,  Cruz  do Espírito  Santo,  João

Pessoa, lucena, Alhandra, Pitimbu, Caaporã, Mamanguape, Rio Tinto e Santa Rita. A região

abriga atualmente uma população de aproximadamente 1.200.000 habitantes.  João Pessoa

possui  uma situação geográfica  privilegiada na região  Nordeste,  estando equidistante das

principais capitais nordestinas.  Num raio de cerca de 150 km localizam-se as cidades de

Recife  (PE),  Natal  (RN)  e  Campina  Grande  (PB).  Esta localização,  a  princípio,  já

disponibilizaria,  além  do  potencial  local,  três  grandes  mercados  de  trabalho.  Entretanto,

observe-se que o profissional da área de Cultura e Design possui um perfil multifacetado, com

diversas possibilidades de atuação profissional.
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A implementação do Curso Técnico Integrado em Instrumento Musical representa um

diferencial  considerando-se o  cenário  artístico-cultural  paraibano  nos  últimos  trinta  anos.

Após  a  criação  da  Escola  de  Música  Antenor  Navarro  (EMAN)1 e  da  instalação  do

Departamento  de  Música  da  UFPB  (DeMús),  na  Paraíba  não  se  observaram  maiores

iniciativas do ponto de vista da formação regular para músicos em nossa região.

Diante  dos  breves  argumentos  até  aqui  expostos,  o  IFPB  representa  um  lócus

educacional significativo exatamente por ofertar uma possibilidade formativa real para uma

demanda existente em nosso Estado atendendo, portanto, a missão de preparar para o mundo

do trabalho considerando a formação humanística.

3.3. Concepção do Curso

A educação humanística é enfatizada tendo como dimensões indissociáveis as relações

emancipatórias,  os  fundamentos  científicos  das  diversas  técnicas  que  caracterizam  os

processos de trabalho na área da Música e da realidade sócio-histórico-cultural, econômica,

política, do mundo do trabalho, como produção da existência e de si, contextualizada nas

múltiplas dimensões  da  vida.  De acordo  com o Catálogo Nacional  dos  Cursos Técnicos

(CNCT  2012),  o  Curso  Técnico  Integrado  em  Instrumento  Musical  se  insere  no  eixo

tecnológico  Produção Cultural e Design. Na forma integrada está ancorado na LDB (Lei nº

9.394/1996) alterada pela  Lei  nº  11.769/2008,  legislações  educacionais  específicas,  ações

previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Regulamentos Interno 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

1

 A Escola de Música Anthenor Navarro é uma referência e tradição no campo do ensino da música
clássica. Foi fundada em 1931 pelo maestro paraibano Gazzi de Sá (1901-1981) no edifício Presidente João
Pessoa popularmente conhecido como “18 andares”, no centro da Capital paraibana. Por essa época, chamava-se
Instituto Superior de Educação Musical e era uma escola particular a nível universitário - a única existente na
Paraíba  daquela  época.  Disponível  em:  http://www.funesc.pb.gov.br/cultura/index.php?
option=com_content&view=article&id=68&Itemid=58. Acesso em: 30/jan/2014.
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transformação da natureza e da sociedade. Se expressa na forma de conceitos representativos

das relações de forças determinadas e apreendidas da realidade. Os conhecimentos produzidos

nas disciplinas científicas 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 a satisfação das

necessidades  humanas,  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).

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

protagonizar buscas pelas informações e saberes. 

O currículo do Curso Técnico Integrado 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
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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, 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 dos

estudantes;

• Integração  entre  educação,  trabalho,  ciência,  tecnologia  e  cultura  como  base  da

proposta 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;

• Reconhecimento das diversidades dos sujeitos, inclusive de suas realidades étnico-

culturais, 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;

• Instituir as condições para que os sujeitos da educação profissional técnica de nível 

médio possam atuar como dirigentes e não apenas como dirigidos.

3.4. Objetivos do Curso

3.4.1. Objetivo Geral

Habilitar  e  contribuir  na  formação  de  profissionais técnicos  de  nível  médio,  na

integrada  ao  Ensino  Médio,  considerando  as  seguintes  habilitações:  violão,  cavaquinho,

bandolim,  guitarra  elétrica,  piano,  saxofone,  clarinete,  trompete,  bateria,  violino,  viola,

violoncelo, contrabaixo acústico e elétrico e canto.

3.4.2. Objetivos Específicos

• Desenvolver  a  educação  profissional  em  conexão  com  o  trabalho,  ciência,  a

pluralidade cultural e as tecnologias, compreendendo as relações entre as partes que

compõem as múltiplas dimensões da realidade com a área musical;
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• Proporcionar aos estudantes oportunidades para apropriação dos saberes profissionais

e humanísticos, na perspectiva do mundo do trabalho e da intervenção na realidade

sócio-político-estético-cultural;

• Atuar  de  forma  ética,  técnica,  afetiva  e  política,  visando  contribuir  para  as

transformações das relações sociais injustas em função dos interesses coletivos;

• Possibilitar a apropriação de saberes culturais por meio de pesquisas, vivências, além

da ludicidade, em todos os campos possíveis onde se dá a preparação para o trabalho e

para a vida, o desenvolvimento da autonomia e as relações emancipatórias;

• Enfatizar,  de  forma  integrada,  o  desenvolvimento  dos  saberes  profissionais,  a

ampliação dos saberes necessários aos cidadãos, incorporando as dimensões técnicas

de cada instrumento à dimensão intelectual, à leitura, escrita e percepção musical, a

prática vocal, linguagens, lógicas, interpessoalidade, responsabilidade e solidariedade;

• Proporcionar o acesso ao mundo do trabalho musical, observando as transformações

produtivas entre os diversos períodos históricos,  construindo caminhos e conexões

com o mundo do trabalho e a vida, analisando suas mudanças, compreendendo-as e

ressignificando-as;

• Interpretar  peças  musicais  observando  a  heterogeneidade  das  suas  manifestações,

incluindo expressões  musicais  de  etnias  e  diferentes  culturas  respeitando  valores,

crenças, conceitos,  gêneros,  estilos, tanto dos criadores como dos apreciadores das

expressões  musicais,  utilizando  criticamente  as  tecnologias  de  produção  e

interpretações artísticas;

• Organizar  e  interpretar  roteiros,  editais  e  instruções  para  a  realização de  projetos

artísticos,  aplicando normas e leis que regulamentem atividades  da área,  como as

referentes  a  direitos  autorais,  patentes,  saúde  e  segurança  do  trabalho  utilizando

eticamente as possibilidades oferecidas por Leis de incentivo à produção na área;

• Oferecer  aos  estudantes  possibilidades  de  atuação  profissional  como  musicistas,

propondo situações de aprendizagens significativas que lhes permitam desenvolver

saberes artísticos, culturais e profissionais para integrar, intervir e atuar na realidade

sócio-histórica-econômica,  política  da  sociedade  contemporânea,  integrando-se  a

espaços artísticos de fomento musical nas diversas regiões do país.

3.5. Perfil do Egresso

Profissional  com  sólida  formação  musical,  humanística  e  tecnológica,  capaz  de

analisar criticamente os fundamentos da formação social e de se reconhecer como agente de
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transformação  do  processo  histórico.  Considerando,  ainda,  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;

• Apropriar-se de elementos musicais para arranjos e harmonizações musicais;

• Utilizar  a  música  como  ferramenta  de  ressignificação  cultural,  do  lazer  e  dos

processos de formação humana;

• Compreender  os  fundamentos  dos  processos  de  criação,  produção  e  difusão  da

música;

• Integrar os saberes da formação geral com o trabalho e com o desenvolvimento da

vida acadêmica de modo indissociável em suas possibilidades criativas e relações

emancipatórias. 

Ao final do Curso, o aluno obterá a habilitação na área instrumental de acordo com a

linha de formação escolhida, já explicitada no objetivo geral  para o desenvolvimento das

especificidades técnico-musicais.

Na  perspectiva  de  uma  educação  integral  articulada  que  contemple  a  dimensão

omnilateral dos educandos, é preciso construir um contrato social institucional, democrático e

includente,  pautado  em  relações  de  alteridade  e  compartilhamento  de  ideias.  E  ainda,

privilegiando  a  integração  de  saberes  por  meio  de  projetos  integradores,  considerando

questões  sócio-histórico-político-culturais  contextualizadas  no  cotidiano  em  sua

complexidade.  Nesse  sentido  propõe-se  o  currículo  por  temas  geradores  como  outra

possibilidade  de  integração,  sintonizado  com  saberes  populares,  integrando  conceitos  e

princípios comuns a diferentes componentes curriculares.  Buscam-se aproximações com o

cotidiano  e  os  interesses  dos  estudantes,  podendo  realizar  análise  da  construção  dos

conhecimentos nos diferentes períodos históricos e temas escolhidos coletivamente.

Esta  proposta  curricular  poderá  organizar  os  conhecimentos  de  acordo  com  a

pertinência social, articulada a uma perspectiva política de intervenção nas relações sociais

excludentes, em conexão com o universo cultural dos estudantes envolvidos nos processos de

aprendizagens. São exigidos dos docentes, portanto, estudos e pesquisas para orientarem os

estudantes nas atividades, mobilizando saberes para além dos conhecimentos da formação

específica. Nessa direção a sequência dos conhecimentos pode ser alterada, observando que
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alguns saberes podem ser privilegiados em detrimento de outros, dependendo da natureza da

atividade.

Nesse sentido, caminha-se para as demandas dos projetos integradores sem restrições,

conscientes  da necessidade de abranger  outras  possibilidades  considerando os  saberes  da

formação geral expressos 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.

3.6. Possibilidades de atuação no Mundo do Trabalho e continuidade de estudos

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (pág. 211), a Organização

Internacional do Trabalho (OIT), preconiza a formação e a qualificação profissional para o

trabalho, proporcionando aos educandos autonomia intelectual e formação necessária para o

desenvolvimento de seu itinerário profissional, a partir da identificação das necessidades do

mundo do trabalho e das demandas da sociedade. Em acordo com tais proposições, o Curso

Técnico  em Instrumento Musical  habilita profissionais da área de música a atuarem com

competências para:

• Aplicar  os  conhecimentos  musicais,  humanísticos,  científicos  e  tecnológicos

assimilados durante o processo formativo nas diversas áreas do conhecimento;

• Selecionar,  organizar,  relacionar,  interpretar  dados e informações representadas  de

diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema  na direção da
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emancipação humana enquanto devir;

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

colaborador,  respeitando a diversidade de ideias no reforço do processo democrático;

• Atuar  em áreas  da  produção  musical,  como  editoração de  partituras,  redação  de

programas,  elaboração  de  projetos  artístico-musicais,  gestão  de  grupos  musicais,

desenvolvimento  de  jingles,  construção  de  timbres,  trilhas  sonoras  para  filmes

artísticos,  publicitários  e  comerciais,  produção  musical  através  de  aparelhos

eletrônicos, respeitando as relações dos seres humanos com o seu ambiente;

• Realizar produções artístico-musicais individuais e coletivas, interpretando métodos e

técnicas,  utilizando  os  recursos  e  equipamentos  específicos  à  produção  e

ressignificação das múltiplas e diversas manifestações culturais;

• Realizar  produções  artístico-musicais  individuais  e coletivas,  utilizando métodos e

técnicas, através dos diversos recursos e equipamentos, ressignificando e contribuindo

com as múltiplas e diversas manifestações culturais;

• Utilizar  criticamente  novas  tecnologias  nas  produções  e  interpretações  artísticas,

identificando e aplicando os componentes dos códigos artísticos e musicais;

• Trabalhar em diversas instituições onde o fazer musical se realiza, como orquestras,

bandas de música, big bands, corais e grupos camerísticos, grupos de música popular e

grupos especializados em eventos sociais;

• Operar em estúdios de gravação, emissoras de rádio e televisão, multimídia,  casas

noturnas, bares, bem como realizar trabalhos autônomos na área musical, atendendo a

uma demanda diversificada de espaços alternativos de interação social, lazer e cultura;

• Dar  prosseguimento  aos  estudos  como  uma  das  possibilidades  de  ampliação  da

autonomia intelectual  e  crítica,  favorecendo  a  iniciativa  e  o  protagonismo para  o

desenvolvimento dos respectivos projetos de vida.

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
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com a Seção IV-A, denominada “Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio”, e com

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

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

lançar ao mundo do trabalho um profissional de nível médio criativo, com domínio técnico da

sua área, com postura crítica, ético e compromissado com a sustentabilidade que o meio social

exige. Com isso, este instrumento apresenta a concepção de ensino e de aprendizagem do

curso em articulação com as especificidades e saberes de sua área de conhecimento. Nele está

contida a referência das ações e decisões do curso.

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

riscos  de  enfrentamento  enquanto  percursos  metodológicos  e  princípios  a  articulação  da

educação  profissional  técnica  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, instituído pela Resolução CNE/CEB nº 3/2008, posteriormente atualizado

pela Resolução CNE/CEB nº 4/2012, definindo alterações no CNCT.

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

também estão sendo aqui considerados. As finalidades e objetivos da Lei no 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 construção social.

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

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

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

mundo do trabalho, o Parecer 11/2012, orientador das DCNs 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
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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 relacional dos

processos  sociais  e  produtivos,  com  a  apreensão  do  saber  tecnológico,  a  valorização  e

ressignificação da cultura e do trabalho, e a mobilização dos valores necessários à tomada de

decisões.

5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Segundo  o  Parecer  CNE/CEB  Nº  5/2011,  orientador  das Diretrizes  Curriculares

Nacionais para o Ensino Médio:

Toda  ação  educativa  é  intencional.  Daí  decorre  que  todo  processo  educativo
fundamenta-se em pressupostos  e finalidades,  não havendo neutralidade possível
nesse processo. Ao determinar as finalidades da educação, quem o faz tem por base
uma visão social de mundo, que orienta a reflexão bem como as decisões tomadas.

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

por meio das práticas escolares realizadas com vistas a dar materialidade a essa proposta.

A matriz  curricular  do  Curso  Técnico  em Instrumento Musical  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.
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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 Integrado em Instrumento Musical está estruturado em regime anual,

no período de quatro anos letivos, sem saídas intermediárias, sendo desenvolvido em aulas de

50 minutos, nos turnos matutino e vespertino, totalizando 3.669 horas, acrescida de 200 horas

destinadas ao estágio curricular.

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  Integrado  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 – 2012, a organização curricular dos cursos técnicos deve

“abordar estudos sobre ética, raciocínio lógico, empreendedorismo, cooperativismo, normas

técnicas e de segurança, legislação trabalhista, redação de documentos técnicos,  educação

ambiental,  colaborando  para  a formação de 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

profissional de conclusão. 

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

por revisão, 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 da matriz curricular,

será protocolada e devidamente instruída com os seguintes documentos:

a) Ata  da reunião,  realizada pela  coordenação  do Curso,  com a assinatura  dos

docentes (das áreas de formação geral  e técnica)  e da pedagoga que compuserem a
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comissão de revisão curricular do curso;

b) Justificativa da necessidade de alteração;

c) Cópia da matriz curricular vigente;

d) Cópia da matriz curricular sugerida;

Após análise do setor competente,  o processo será encaminhado para apreciação e

deliberação na instância 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

construído, 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  legisladoras  responsáveis  pela

educação nacional.

Para viabilizar aos educandos o desenvolvimento de diferentes saberes relacionados às

bases técnicas, científicas e instrumentais, serão adotadas, como prática metodológica, formas

ativas de ensino-aprendizagem, baseadas em interação pessoal e do grupo, sendo função do

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

processo de socialização na construção do saber.

Segundo Freire (1998, p. 77), “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 (...)”. 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 os estudantes  sejam os artífices  de sua formação com a ajuda necessária  da equipe

docente.

A  natureza  dos  aportes  teórico-práticos  pedagógicos é  a  indagação,  a  busca,  a

pesquisa, a reflexão, a ética, o respeito às concepções dos outros, 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. 



26

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,  por  meio  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, os aspectos

cognitivo e afetivo. Nessa prática, os conteúdos devem possibilitar aos estudantes 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  estudantes  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 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 estudantes 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 Instrumento Musical;

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

trabalhos individuais e/ou em grupos;

• Seminários apresentados pelos estudantes, professores e também por profissionais de

diversas áreas de atuação;

• Abordagem de assuntos relativos às novas tecnologias relacionadas à área da Música;
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• 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

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  os  estudantes  constroem

conhecimentos e experiências por meio do contato com a realidade cotidiana nos processos

decisórios. É um momento ímpar de conhecer e praticar  in loco o que está aprendendo no

ambiente institucional. Caracteriza-se pelo efetivo envolvimento dos sujeitos com o dia-a-dia

das decisões e tarefas que permeiam a atividade profissional.

O  desenvolvimento  da  prática  profissional  ocorrerá  de  forma  articulada,

possibilitando 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. Exercício da prática musical nos diversos espaços;

II. Conhecimento dos possíveis campos de trabalho;

III. Pesquisas individuais e em equipe;

IV. Projetos;

V. Observação participante.
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8. MATRIZ CURRICULAR
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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.

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, nos termos da Lei No 9.356/97. 

10.  APROVEITAMENTO  DE  CONHECIMENTOS  E  EXPERIÊNCIAS

ANTERIORES

Poderá ser concedido, aos discentes, 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 dos componentes

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

componente curricular 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  aos  componentes

curriculares 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
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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.

11. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

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

cumulativa, indispensável ao processo de ensino e de aprendizagem por 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  Plano

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

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

escola, identificar dificuldades e potencialidades individuais e coletivas.

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

detectar  o  grau  de  progresso  dos  discentes  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 dos discentes nas dimensões cognitivas,

afetivas, psicomotoras, dialógicas, atitudinais e culturais. 

O processo de avaliação de cada componente curricular, assim como os instrumentos e

procedimentos de avaliação da aprendizagem, deverão ser planejados e informados, de forma

expressa e clara, aos discentes no início de cada período letivo, considerando possíveis ajustes ao

longo do ano, caso necessário. 

No processo de avaliação das aprendizagens 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 dos discentes no processo de ensino-aprendizagem. 

Os resultados das avaliações deverão ser expressos em notas, numa escala de 0 (zero)

a  100  (cem),  considerando-se  os  indicadores  de  conhecimentos  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:
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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 dos discentes ao longo do ano letivo. 

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

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

de informar aos discentes 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 (Qacadêmico),

obrigatoriamente,  após o fechamento do bimestre ou do ano letivo, observando o Calendário

Acadêmico, de acordo com as seguintes fórmulas: 

Ao término de cada bimestre serão realizadas, obrigatoriamente, reuniões de Conselho de

Classe,  presididas  pelo  Coordenador  do  Curso,  assessorado  pelo  DEP,  onde  houver,  e  por

representantes da COPED e da Coordenação de Apoio ao Estudante – CAEST, ou COPAE, com a
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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 dos estudantes.

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. 

11.1. 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.

12. APROVAÇÃO E REPROVAÇÃO

Estará apto 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. 
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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)  e  igual  ou  superior  a  40

(quarenta) em até 03 (três) componentes curriculares. 

O  Conselho  de  Classe  Final  será  presidido  pelo  (a)  chefe  do  DEP,  ou  setor

equivalente, assessorado pelo (a) Coordenador (a) do Curso e por representantes da COPED e

da CAEST, ou da COPAE, 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. 

Os discentes que obtiverem média final inferior a 40 (quarenta) em no mínimo 01

(uma) disciplina não pode ter sua situação avaliada pelo Conselho.

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  ou Média Final  menor que 40 (quarenta)  em qualquer

disciplina. 

III  –  Obtiver,  após  se  submeter  às  Avaliações  Finais,  média  final  inferior  a  50

(cinquenta) em mais de três disciplinas. 

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

Classe Final. 

V – Obtiver reprovação em mais de uma disciplina da mesma área.
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13. ESTÁGIO SUPERVISIONADO E TCC (RECITAL DE CONCLUSÃO DE CURSO

OU MONOGRAFIA)

O Estágio Curricular é uma atividade intrínseca aos cursos técnicos integrados ao nível

médio,  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 2º ano. 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

como a Camerata de Violões e Cordas Pinçadas, Orquestra de Cordas, Grupo de Saxofone,

Clarinete, Contrabaixo, Percussão, Grupo Coral, Piano e outras produções artísticas, no qual

será obrigatória a preparação de um relatório de sistematização, elaborado de forma integrada

com o componente curricular Metodologia da Pesquisa Científica.

O Estágio ocorrerá a partir do 2º 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  compõe a  Matriz  Curricular,  e  deverá  envolver  atividades  interdisciplinares  com os

demais docentes da área de música.

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

discentes  poderão optar  pelo Trabalho de Conclusão de Curso  (Recital  ou Monografia),

sendo,  prioritariamente,  orientado  pelo  professor  da  habilitação  instrumental  e  ligado  a

componente curricular Metodologia do Trabalho Científico. 

A apresentação do relatório do estágio curricular ou TCC (Recital ou Monografia) é
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requisito indispensável para a conclusão do curso, sendo submetido à avaliação do professor

(a) orientador (a) constante na documentação do estágio ou TCC, assim como sua previsão

nos regulamentos do estágio que ocorrerá na própria instituição.

O Estágio Curricular do Curso Técnico Integrado em Instrumento Musical deverá ter

carga horária mínima de 200 horas,  acrescida à carga horária estabelecida na organização

curricular do referido curso.

O  processo  de  preparação  dos  estudantes  para  o  TCC  (Recital)  ocorre,

fundamentalmente, nos componentes curriculares Instrumento II, III e IV, na perspectiva de

despertá-los para um processo de reflexão, contextualização e a apropriação do objeto musical

e dos elementos fundamentais da música.

Na escolha  pelo  TCC (Recital),  será  obrigatória  a  preparação  de um relatório  de

sistematização, elaborado de forma integrada com o componente curricular Metodologia da

Pesquisa Científica, que deverá refletir a dinâmica da integração curricular. 

Procedimentos a serem realizados durante a Apresentação do Recital:

No 1º momento, 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 35 a 50 minutos para realização do seu recital;

No 3º momento, o presidente da banca pedirá 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 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.

13.1. Critérios para a avaliação do Recital

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);
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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);

13.2. Critérios para a avaliação do Relatório do Recital 

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

elaborado pela CCHT (pontuação máxima de 10 pontos).

Cálculo para a Nota Final do TCC (Recital + Relatório)

* 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: 
(N¹ x 7) + (N² x 3) = NF

10

13.3. Procedimentos a serem realizados durante a defesa do TCC (Monografia):

No 1º momento o professor-orientador, como presidente da banca de defesa, fará a 

apresentação do (a) estudante e do título da sua monografia e, em seguida, fará a  

apresentação dos outros dois membros da banca examinadora;
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No 2º momento o presidente da banca passará a palavra para o (a) estudante, que terá 

o tempo de 15 a 20 minutos para realizar uma apresentação geral do conteúdo da sua 

monografia, podendo ou não fazer uso do recurso de slides;

No 3º momento o presidente da banca passará a palavra,  sucessivamente,  para os  

outros dois membros da banca, que poderão, dentro do tempo limite de 20 minutos: a) 

fazer uma avaliação, apresentando os aspectos positivos e negativos (se houver) do 

texto escrito e da apresentação oral  do (a) estudante;  b) dar sugestões, visando a  

melhora  do  texto  escrito  (se  necessário);  c)  e  formular  questões  ou  pedir  

esclarecimentos por  parte do estudante,  seja devido ao texto escrito  ou devido à  

apresentação oral. Quando cada um dos dois membros da banca encerrar sua fala, a 

palavra volta para os (as) estudantes responderem as arguições que forem feitas pela 

banca, sendo que este (a) disponibilizará de um tempo máximo de 10 minutos para 

responder a cada membro. Finalmente, o professor-orientador, dentro do tempo limite 

de 20 minutos,  poderá tecer as suas considerações sobre o (a)  estudante e o seu  

desempenho durante a realização do TCC assim como retomar, se necessário, algum 

ponto mencionado pela banca que tenha ficado em aberto e mereça um esclarecimento

maior;

No 4º momento o presidente da banca pedirá que todos os presentes se ausentem da 

sala, 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 esteja com grande público,

a banca pode optar por sair da sala e preencher a Ata de Defesa em outro ambiente;

No 5º 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 TCC.

13.4. Critérios para a avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia)

1)  Correlação  do  tema estudado  com  o  perfil  do  curso  do  estudante  (pontuação

máxima de 20 pontos);

2) Abordagem teórica do objeto de estudo, considerando o nível médio de ensino

(pontuação máxima de 20 pontos); 

3) Originalidade na abordagem da temática de trabalho (pontuação máxima de 20

pontos);

4) Exposição clara e lógica das ideias apresentadas no texto (pontuação máxima de 20

pontos); 
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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

Monografia\TCC, elaborado pela CCHT (pontuação máxima de 10 pontos)

13.5. Critérios para a avaliação da Defesa Oral do TCC (Monografia):

1)  Apresentação  dos  pontos  essenciais  do  TCC  dentro do  tempo  inicialmente

estabelecido de 15 a 20 minutos (pontuação máxima de 40 pontos);

2) Clareza na exposição oral das ideias (pontuação máxima de 30 pontos);

3) Demonstração de domínio do conteúdo estudado, através das respostas dadas aos

questionamentos feitos pelos membros da banca (pontuação máxima de 30 pontos).

Cálculo para a Nota Final do Trabalho de Conclusão de Curso - (TCC + apresentação

oral)

* A nota do Trabalho Escrito (N¹), que poderá variar entre 0 e 100, terá peso 7.

* A nota da Defesa Oral (N²), que poderá variar entre 0 e 100, terá peso 3.

* O cálculo da Nota Final (NF) do TCC será obtido por meio da seguinte fórmula:

(N¹ x 7) + (N² x 3) = NF

10

14. DIPLOMAÇÃO

O discente que concluir os componentes curriculares do curso e estágio curricular,

e\ou Trabalho de Conclusão de Curso (Recital), dentro do prazo de até 05 (cinco) anos, obterá

o Diploma de Técnico de Nível Médio na habilitação profissional cursada. 

Para tanto,  deverá os discentes,  junto ao setor de protocolo do  campus,  preencher

formulário  de requerimento  de  diplomação,  dirigido  a  Coordenação  do  Curso,  anexando

fotocópias dos seguintes documentos:

a) Histórico e Certificado de conclusão do Ensino Fundamental;

b) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento; 
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c) RG;

d) CPF;

e) Título 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 dos documentos deverão ser autenticadas em cartório ou apresentadas

juntamente aos 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 (2012).

15. JUBILAMENTO

Não será permitida a renovação de matrícula para discentes que tenham sido retidos na

série  por  02  (dois)  anos  consecutivos.  No  caso  de  jubilamento,  o  discente  só  poderá

reingressar na instituição por intermédio de um novo Processo Seletivo de natureza pública,

com direito a aproveitamento de estudos concluídos com êxito. 
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16. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

16.1. Docentes

DOCENTE
COMPONENTES
CURRICULARES

TITULAÇÃO

ANA CAROLINA DA SILVA PETRUS (2312820)
Violino e Viola e

demais Componentes
Curriculares Técnicos

Mestre em Música

ADRIANO CAÇULA MENDES (1851678)
Guitarra Elétrica e

demais Componentes
Curriculares Técnicos

Mestre em Música

CRISTÓVAM AUGUSTO DE C. SOBRINHO (1457007)
Violão e demais
Componentes

Curriculares Técnicos
Mestre em Música

DANILO CARDOSO DE ANDRADE (1921188)

Contrabaixo Acústico e
Elétrico e demais

Componentes
Curriculares Técnicos

Mestre em Música

DRAYLTON SIQUEIRA SILVA (2579156)
Saxofone e Clarinete e
demais Componentes
Curriculares Técnicos

Mestre em Música

GILVANILDO DE AQUINO SENA (1578079)
Trompete e demais

Componentes
Curriculares Técnicos

Mestre em Música

ITALAN CARNEIRO BEZERRA (1929870)
Bateria e demais

Componentes
Curriculares Técnicos

Mestre em Música

JOSÉ ALESSANDRO D. DIAS NOVO (1738220)
Piano e demais
Componentes

Curriculares Técnicos
Mestre em Música

KÁTIA SUZETTE BRAGA GURGEL (1193185)
Piano e demais
Componentes

Curriculares Técnicos
Mestre em Música

MARINA TAVARES ZENAIDE MARINHO (2679745)
Violino e Viola e

demais Componentes
Curriculares Técnicos

Mestre em Música

TERESA CRISTINA RODRIGUES SILVA (2246260)
Violoncelo e demais

Componentes
Curriculares Técnicos

Doutora em Música

VINÍCIUS DE LUCENA FERNANDES (2074955)

Bandolim,
Cavaquinho, Violão e
demais Componentes
Curriculares Técnicos

Mestre em Música

VINICIUS FERREIRA AMARAL (1692608)
Violino e Viola e

demais Componentes
Curriculares Técnicos

Mestre em Música

17. BIBLIOTECA 

A Biblioteca do IFPB deverá operar com um sistema informatizado, possibilitando

fácil acesso, via terminal, ao acervo da biblioteca. O sistema informatizado proporcionará a

reserva de exemplares cuja política de empréstimos prevê um prazo máximo de 8 (oito) dias

para o aluno e 15 (quinze) dias para os professores,  além de manter pelo menos 1 (um)

volume para consultas na própria Instituição.  O acervo da biblioteca deverá ser instalado



44

mediante a necessidade de implantação do curso, nas quantidades mínimas preconizadas pelo

MEC.

A Biblioteca do IFPB,  campus João Pessoa, iniciou as suas atividades, tendo como

propósito reunir  e disseminar  informações  relevantes às atividades de Ensino, Pesquisa e

Extensão,  esforçando-se  para  contribuir  efetivamente  com  o  processo  de  construção  do

conhecimento. 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 Sociais e Aplicadas; Ciências Humanas; Linguística, Letras e Artes.

A Biblioteca do IFPB, campus João Pessoa, vem buscando otimizar os seus serviços e

se configurar como um espaço propício à realização de trabalhos, pesquisas e estudos, além

de um ambiente agradável às leituras, onde os usuários possam ter acesso aos mais diversos

tipos de informação,  nos diferentes suportes,  que vai  desde o mais tradicional  (livro) até

modernas tecnologias. 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  político,  social,  científico,  tecnológico e  cultural  da

sociedade como um todo.

A Biblioteca funciona de segunda a sexta, no horário das 07h30min às 22h00min,

compreendendo  assim  os  três  turnos,  possibilitando  uma  maior  flexibilidade   quanto  ao

horário de estudos dos estudantes.

Atualmente, a Biblioteca utiliza a versão gratuita do software Gnuteca 3.0, 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. 

Em relação a  periódicos,  bases de dados específicas,  revistas e  acervo  em multimídia,  a

Biblioteca  do  IFPB,  campus João Pessoa,  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.

São considerados usuários da Biblioteca os servidores lotados no IFPB, campus João

Pessoa, e os estudantes regularmente matriculados.
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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 estudantes e servidores do campus.

O  empréstimo  da  coleção  de  referência  é  permitido  apenas  para  a  devolução  no

mesmo dia.

Para cada estudante, é permitido o empréstimo de 02 livros, por 10 dias consecutivos.

E para cada servidor podem ser emprestados 03 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  João  Pessoa 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. Biblioteca Setorial (Musicoteca) 

Trata-se de um ambiente  responsável  pelo  acervo  literário  e  conservação dos

instrumentos musicais.  A Biblioteca Setorial  do Curso Técnico Integrado em Instrumento

Musical  (musicoteca)  deverá  operar  com  um  sistema  informatizado,  possibilitando  fácil

acesso, via terminal, ao acervo da biblioteca. O sistema informatizado proporcionará a reserva

de exemplares cuja política de empréstimos prevê um prazo máximo de 8 (oito) dias para o

aluno e 15 (quinze) dias para os professores, além de manter pelo menos 1 (um) volume para

consultas  na  própria  Instituição.  O  acervo  da  biblioteca  deverá  ser  instalado  mediante  a

necessidade de implantação do curso, nas quantidades mínimas preconizadas pelo MEC.

A Biblioteca Setorial do Curso Técnico em Instrumento Musical do IFPB,  Campus

João Pessoa, tem como propósito reunir e disseminar informações relevantes às atividades de

Ensino, Pesquisa e Extensão, esforçando-se para contribuir efetivamente com o processo de

construção do conhecimento na área de música. Estará subordinada à Coordenação do Curso,

com funcionamento das 07h00 às 17h00.
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18. INFRAESTRUTURA

18.1. Instalações

O Curso Técnico em Instrumento Musical Integrado ao Ensino Médio funcionará no

Campus João Pessoa.  Para a  formação de profissionais  de nível  técnico  em Instrumento

Musical  do  IFPB  –  Campus  João  Pessoa,  o  quadro  de  instalações  recomendadas  pelo

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, deverá ser composto por:

• Laboratório de Informática Aplicada à Música;

• Laboratórios de Práticas Interpretativas; 

• Biblioteca com espaço para estudo individual e em grupo; 

• Salas de aulas;

• Sala de professores; 

• Sala de apoio administrativo (Coordenação de Curso); 

• Estacionamento. 

18.2. Atendimento a pessoas com necessidades específicas

Para permitir o acesso de portadores de necessidades específicas ao Curso, atendendo

ao que prescreve o Decreto no 5.296/2004 e Portaria no 3.824/2003, o  Campus João Pessoa

possui rampas de acesso, estando em fase de estudos a implantação de elevadores. Todos os

pavimentos dos blocos administrativos e pedagógicos dispõem de sanitários adaptados para os

PNEs.

O  campus  João  Pessoa  mantém  todos  os  esforços  no  sentido  de  promover  o

atendimento a pessoas com deficiência em conformidade com as diretrizes contidas no PDI da

Instituição (pp. 184-185) tanto no tocante à estrutura física, quanto à contratação de pessoal

qualificado e à adoção de ações didáticas efetivas estabelecidas, in verbis: 

O  IFPB,  em  observância  à  legislação  específica,  consolidará  sua  política  de

atendimento  a  pessoas  com  deficiência,  procurando  assegurar-lhes  o  pleno  direito  à

educação para todos e efetivar ações pedagógicas visando à redução das diferenças e à

eficácia da aprendizagem. Assim, assume o compromisso formal desta Instituição em todos

os seus campi: 

I – Constituir os Núcleos de Apoio às pessoas com necessidades Especiais - NAPNEs,

dotando-os de recursos  humanos,  materiais  e  financeiros,  que viabilizem e dêem

sustentação ao processo de educação inclusiva; 
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II  – Contratar profissionais especializados para o desenvolvimento das atividades

acadêmicas; 

III  – Adequar a estrutura arquitetônica, de equipamentos e de procedimentos que

favoreça à acessibilidade nos campi; 

a) construir rampas com inclinação adequada, barras de apoio, corrimão, piso tátil,

elevador, sinalizadores, alargamento de portas e outros; 

b)  adquirir  equipamentos  específicos  para  acessibilidade:  teclado  Braille,

computador,  impressora  Braille,  máquina  de  escrever Braille,  lupa  eletrônica,

amplificador sonoro e outros; 

c)  adquirir material didático específico 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 e outros; 

d)  adquirir  e  promover  a  adaptação  de  mobiliários  e  disposição  adequada  à

acessibilidade; 

e) disponibilizar informações em LIBRAS no site da Instituição; 

f) disponibilizar panfletos informativos em Braille. 

IV  –  Promover  formação/capacitação  aos  professores  para  atuarem  nas  salas

comuns que tenham alunos com necessidades especiais; 

V – Estabelecer  parcerias  com as empresas,  visando à inserção dos alunos com

deficiência nos estágios curriculares e no mercado de trabalho (a ser preenchido

quando da conclusão do prédio do Campus). 

18.3. Espaço Físico Geral

O Curso Técnico Integrado em Instrumento Musical o IFPB,  Campus  João Pessoa,

conta com uma área construída de, aproximadamente, 600 m2 distribuídos da seguinte forma:

AMBIENTES QTD
Salas para aulas coletivas 02
Sala para ensaios de grupos instrumentais variados 01
Salas no setor administrativo 02
Toaletes 01
Sala e instrumentos de cordas 01
Sala de instrumento de percussão 01
Sala de instrumento de palhetas 01
Sala de instrumento de metais 01

Os ambientes possuem as seguintes descrições e equipamentos:
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SALA DA COORDENAÇÃO DO CURSO QTD
Mesa em L 02
Mesa p/ telefone 02
Aparelho de telefone 01
Gaveteiro pequeno 01
Computadores completos com duas impressoras 02
Armários 02
Condicionador de Ar 01
Lixeiras 03
Perfurador 02
Grampeadores 02
Porta durex 01
Cadeiras giratórias  02

AMBIENTE DOS PROFESSORES QTD
Mesa redonda 01
Cadeiras pretas 05
Birô 01
Computador completo c/ impressora 01
Aparelho de telefone 01
Armários 03
Fichário 01
Luminárias c 4 lâmpadas 02
Condicionador de Ar 01
Caixa de energia 01
Grampeadores 02
Troféus 32
Lixeira 01

MUSICOTECA QTD
Mesa em L 01
Birô 01
Mesa para computador 01
Gaveteiro 01
Armários 02
Fichário 01
Cadeiras Giratórias 03
Aparelho de telefone 01
Computadores completo 02
Lixeira 01
Suporte p/ copo 01
Condicionador de Ar 01
Luminárias c/ 4 lâmpadas 02
Extintor de incêndio 02
Grampeadores 02
Notebook 01
Fone p/ ouvidos 03
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Estantes de ferro 27
Estantes de madeiras 42
Dvd 02
Aparelho de som 02
Micro system 02
Caixas amplificadas 05
Aparelhos de caixas estéreo subwoofer 02
Caixinhas p/ computador 02
Microfone 01
Suportes p/ microfones (cachimbo) 05
Pedestais 06
Data show 02
Teclado 01
Fontes p/ teclado 06
Guitarras 06
Violões 09
Violoncelo 02
Contrabaixo 04
Viola 07
Violino 10
Sax alto 08
Sax tenor 04
Sax barítono 01
Clarinetes 07
Clarone 01
Alo é 01
Requinta 01
Flautas 02
Pandeiros 03
Tambor 01
Repinique 01
Zabumba 02
Carrilhões 02
Sanfonas 04
Atabaque 02
Afoxé 02
Tambores 05
Trompetes 10
Tuba 01
Flugelhorn 04
Pocket 01
Trompas 02
Bombardino 01
Conjunto c/ 4 pratos p/ bateria 01
Caixa de bateria 01
Cabos 08

SALA 06 (PIANO) QTD
Luminárias c/ 02 lâmpadas 01
Condicionador de Ar 01
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Cadeiras giratórias 02
Cadeiras brancas 03
Birô 01
Computador completo 01
Piano (Yamaha) 02
Lixeira 01

SALA 07 (TEORIA MUSICAL) QTD
Condicionador de Ar 02
Televisão 01
Birô 01
Computador completo 01
Quadro branco 01
Armário 01
Mesas c/ 40 cadeiras 40
Lixeira 01
Luminárias c/ 04 lâmpadas 02

SALA 08 (CONTRABAIXO) QTD
Luminária c/ 02 lâmpadas 01
Condicionador de Ar 01
Mesa p/ computador 01
Computador completo 01
Mesa branca (aluno) 01
Bancos de ferro 03
Banco giratório 01
Cadeiras brancas 03
Quadro móvel 01
Armário 01
Caixa amplificada 01
Estantes de madeira 02
Baixo 01
Violoncelo 01
Tapete 01

SALA 09 (METAIS) QTD
Luminária c/ 02 lâmpadas 01
Mesa p/ computador 01
Computador completo 01
Mesas brancas 02
Cadeiras brancas 06
Cadeiras azuis 04
Fichário 01
Armário 01
Estantes de madeira 02
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Lixeira 01

SALA 10 (CORDAS) QTD
Luminária com 04 lâmpadas 02
Condicionador de Ar 01
Birô 01
Computador completo 01
Mesa p/ aluno 01
Cadeira branca 01
Cadeira giratória 01
Quadro branco 01
Televisão 01
Mesas c/ cadeiras 20
Lixeira 01

SALA 11 (EDITORAÇÃO) QTD
Luminária c/ 12 lâmpadas 01
Condicionador de Ar 01
Mesas p/ computador 10
Computadores completos 10
Cadeiras giratórias azuis 06
Banco giratório 01
Lixeira 01

SALA 12 (TEORIA MUSICAL) QTD
Luminária c/ 04 lâmpadas 02
Condicionador de Ar 02
Data show 01
Tela p/ data show 01
Birô 01
Computador completo 01
Mesa p/ computador completo 01
Armários  ( 1 pequeno) 04
Quadro branco 01
Mesas c/ 40 cadeiras 40
Piano de madeira 01
Estante de madeira 01
Espelho grande de parede 01
Lixeira 01
Banco giratório 01
Banco p/ o piano de madeira 01

SALA 13 (BATERIA E SAXOFONE) QTD
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Luminária c/ 04 lâmpadas 02
Mesa p/ computador 01
Computador completo 01
Quadro p/ pincel c/ suporte 01
Armário 01
Mesas c/ 20 cadeiras 20
Baterias 02
Pedal 01
Estantes de madeira 06
Pedestal 01
Par de congas 01
Caixa amplificada 01
Tapete p/ bateria 01
Lixeira 01

SALA 14 (GUITARRA E FOTOGRAFIA) QTD
Luminária c/ 04 lâmpadas 02
Armário 01
Fichário 01
Birô 01
Cadeiras c/ braço 14
Cadeiras sem braço 02
Cadeira branca de madeira (sem braço) 01
Computador completo 01
Condicionador de Ar 01
Lixeira 01

SALA 15 (VIOLINO E VIOLA) QTD
Luminária c/ 04 lâmpadas 01
Condicionador de Ar 01
Birô 01
Computador completo 01
Armário  (01 pequeno) 02
Fichário 01
Data show 01
Tela p/ data show 01
Aparelho de som 01
Suporte p/ som 01
Estantes de madeiras 04
Cadeiras pretas 45
Lixeira 01
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