
Programa Música e Educação - MusE 
O Programa Música e Educação - MusE é um programa do Departamento de Música  
criado com o objetivo de construir ações articuladas de ensino, pesquisa, produção 
artístico-cultural e extensão, visando (1) a qualificação de professores de música; (2) a 
criação de espaços para a educação musical junto à sociedade e (3) promover o retorno à 
comunidade de conhecimentos construídos no âmbito universitário. Tendo em vista esses 
objetivos, consideramos a necessidade de abranger uma rede de ações, tendo como frentes 
de trabalho: a implementação do ensino de música através de oficinas de música abertas à 
comunidade; a criação de espaços para a discussão de políticas públicas para a educação 
musical escolar; a formação continuada de professores que atuam na rede pública de 
ensino; a produção de material didático para o ensino de música e sua disponibilização de 
acesso à comunidade; a promoção de apresentações musicais à comunidade e a realização 
de eventos e encontros na área de Educação Musical. Com um olhar mais amplo para a 
formação de educadores musicais, as ações que integram o Programa abrangem projetos, 
cursos e eventos: (1) oficinas de música para crianças da comunidade; (2) Encontro de 
Pesquisa e Extensão do MusE; (3) promoção dos Fóruns Catarinenses de Educação 
Musical; (4) produção de material didático e (5) curso de formação de professores. Cada 
ação é desenvolvida a partir de metodologia própria, tendo em vista que elas contemplam 
ações de natureza diversa, mas que se complementam visando o cumprimento das metas 
do Programa. 

Area de Conhecimento: 
Educação musical, formação de professores, oficina de música, material didático, 

políticas públicas 
 

Edital : 
EDITAL PAEX 08.2016 

 
Coordenador: 
Viviane Beineke 

 
Contato : 

vivibk@gmail.com 
 

Homologação : 
26/10/2016 

 
Data de Inicio : 

01/03/2017 
 

Data de Termino : 
31/12/2017 

mailto:vivibk@gmail.com


PROGRAMA DE EXTENSÃO PIANÍSSIMO - 2017 
 

O Programa de Extensão PIANÍSSIMO implementa três ações interconectadas: (1) Núcleo 
de Excelência em Piano (NEP). A vertente Ensino é o foco do NEP ao oferecer um curso de 
formação pianística gratuito e de longo prazo para crianças selecionadas dentre 120 
inscritos, priorizando as provenientes de famílias de baixa renda. A metodologia 
fundamenta-se no acompanhamento personalizado e intensivo do processo de 
aprendizado, através de aulas em pianos de cauda, classes de percepção e de teoria  
musical, recitais didáticos e acesso ao ambiente universitário. As aulas são ministradas por 
alunos da graduação que cursam as disciplinas de Prática Artístico-Pedagógica. O NEP visa 
a formação de público e a criação de ouvintes críticos e reflexivos, provendo uma formação 
instrumental a crianças e adolescentes, os quais poderão continuar seus estudos em nível 
de graduação e de pós-graduação na UDESC. (2) Laboratório de Investigação Pianística 
(LabIPiano), destinado exclusivamente para atividades de pesquisa e de extensão do 
Departamento de Música. O Local abriga um piano de cauda Yamaha computadorizado  
que mede, em dados científicos e quantitativos, o processo físico-motor envolvido na ação 
instrumental para fins de pesquisa e otimização da performance. Entre 2013-15, as  
crianças do NEP atuaram como sujeitos para uma dissertação de mestrado do PPGMUS e 
um TCC, ambos trabalhos defendidos em 2016, evidenciando-se a articulação com a 
pesquisa. (3) Curso de Interpretação Pianística, oportuniza aos alunos dos Cursos de 
Música e da comunidade em geral o contato com profissionais de reconhecimento nacional 
e internacional, por meio de cursos, palestras, masterclasses e recitais. 

 
Area de Conhecimento: 

 

Núcleo de Excelência em Piano, Laboratório de Investigação Pianística, Curso de 
Interpretação Pianística 

 
Edital : 

EDITAL PAEX 08.2016 
 

Coordenador: 
Luís Cláudio Barros Pereira da Silva 

 
Contato : 

luisclaudiobarros@yahoo.com.br 
 

Homologação : 
26/10/2016 

 
Data de Inicio : 

01/03/2017 
 

Data de Termino : 
31/12/2017 

mailto:luisclaudiobarros@yahoo.com.br


UDESC MUSICAL 2017 
O Programa UDESC MUSICAL foi criado em 2004, definindo-se principalmente 

como aglutinador dos diversos projetos e atividades de extensão nele contidos. Atualmente 
estão sendo desenvolvidos os projetos: Orquestra Acadêmica UDESC, Duo Titton/Zamith, 
Misturada e Oficina de Violino/Viola. Destaca-se também como empreendedor e 
divulgador da produção musical da universidade, através da organização e promoção de 
eventos que tenham como foco principal a performance musical. 

 
Area de Conhecimento: 

Performance, Educação, Música, Cultura 
 

Edital : 
EDITAL PAEX 08.2016 

 
Coordenador: 

João Eduardo Dias Titton 
 

Contato : 
joaotitton@gmail.com 

 
Homologação : 

26/10/2016 
 

Data de Inicio : 
01/03/2017 

 
Data de Termino : 

31/12/2017 

mailto:joaotitton@gmail.com


Programa Ponteio - Violão na UDESC 
 

A palavra 'ponteio' deriva do termo 'punteado', que se refere a uma técnica de dedilhado do 
violão flamenco oposta ao 'rasgueado', mas também uma técnica que vem da guitarra 
barroca, instrumento que no Brasil desenvolveu-se na conhecida viola caipira. O 'ponteio'  
é, em suma, o ato de dedilhar a viola, constituindo-se também em uma forma musical 
tipicamente brasileira que serve como um prelúdio. 'Ponteio - Violão na Udesc' é um 
programa de extensão que abre espaço para o desenvolvimento da arte do violão na 
universidade, através de projetos que contemplem a performance do violão solo e em 
grupo, oficinas de ensino de instrumento, cursos de atualização e pesquisas acadêmicas 
relacionadas ao violão e ao seu repertório. Intimamente ligado à produção dos professores 
e alunos do curso de Bacharelado em Violão da Udesc, o programa procura estabelecer 
parcerias de cooperação com diversas instituições locais, regionais, nacionais e 
internacionais, oferecendo à comunidade acadêmica e ao público de Florianópolis um 
panorama do que há de melhor da produção violonística contemporânea. Em 2017, o 
Programa Ponteio apresenta os seguintes projetos: Projeto Violão em Concerto, Projeto 
Duo de Violões UDESC e Projeto Fundamentos da Técnica Violonística. 

 
Area de Conhecimento: 

Violão, oficina de violão, concertos, camerata, extensão universitária 
 

 
Edital : 

EDITAL PAEX 08.2016 
 

Coordenador: 
André Ferreira de Moura 

 
Contato : 

c2afdm@udesc.br 
 

Homologação : 
26/10/2016 

 
Data de Inicio : 

01/03/2017 
 

Data de Termino : 
31/12/2017 

mailto:c2afdm@udesc.br


Conexão Musical 
 

O Programa de extensão 'Conexão Musical' tem como objetivo levar ao público do 
estado de Santa Catarina a produção musical dos docentes e discentes do departamento de 
música da UDESC. As ações que formam este programa buscam conectar e levar essa 
produção a dois âmbitos diferentes: Universidade e comunidade. A ação 'Musica Para 
Quem Precisa' leva os vários grupos instrumentais e vocais, que são formados nas 
disciplinas práticas curriculares, para se apresentarem em hospitais e asilos da região. Tem 
como objetivo trazer música ao vivo para pacientes, visitantes, funcionários e médicos de 
hospitais e asilos. A intenção é de inspirar pequenos momentos de alegria e esperança nas 
dependências de hospitais envolvendo alunos e professores da UDESC. A ação 'Conexão 
Musical' busca estreitar laços entre o Departamento de Musica da UDESC com as varias 
escolas e conservatórios de musica de Santa Catarina. As atividades se dão através da visita 
de docentes da UDESC , durante essas visitas os professores ministram aulas coletivas 
(masterclass), palestras e atuam em concertos, disseminando o conhecimento, 
promovendo os cursos oferecidos pelo Departamento de Musica da UDESC , e 
assessorando na implementação de cursos em conservatórios. O evento 'Encontro de 
Violistas' irá reunir alunos e professores de renome nacional e internacional, promovendo  
e divulgando a viola e o curso de bacharelado oferecido pela UDESC. 

 
 

Area de Conhecimento: 

Música, Hospital, Cordas, Divulgação 
 

Edital : 
EDITAL PAEX 08.2016 

 
Coordenador: 

Leonardo Piermartiri 
 

Contato : 
leopier@yahoo.com 

 
Homologação : 

26/10/2016 
 

Data de Inicio : 
01/03/2017 

 
Data de Termino : 

31/12/2017 

mailto:leopier@yahoo.com


Fermento Cultural 
 

Fermento Cultural é um programa de extensão que realiza uma média de 25 a 30 eventos 
de extensão anualmente, em âmbito internacional. Visa 1) levar apresentações artísticas e 
didáticas, em âmbito nacional, a crianças que de outro modo não teriam acesso  para 
música clássica ao vivo; 2) trazer apresentações a populações com mobilidade limitada (em 
asilos, orfanatos – CasaLar Emaus, SEOVE, etc.); 3) através de masterclasses em festivais, 
encontros e por convite de outras instituições, encontrar alunos em prospectivo para a 
UDESC. Nele se aplica os resultados mais atuais da pesquisa em pedagogia, psicologia 
esportiva e técnicas instrumentais e interpretativas ; 4) focalizar a produção artística 
internacional e local; 5) trazer artistas de lugares diversos para públicos em Florianópolis. 
O programa promoverá atividades artísticas que aumentarão a visibilidade da UDESC. 
Também visa penetrar públicos que ainda não tem o costume de consumir música clássica. 
Apresentações de música erudita locais, nacionais e internacionais representarão a UDESC 
em salas respeitadas. A colaboração com outros profissionais renomados nacionais e 
estrangeiros aumentará a qualidade do ensino aos alunos da UDESC e cria oportunidades 
para alunos egressos estudarem programas de pós-graduação no exterior. O programa 
aumentará a frequência de apresentações de música histórica e atual em SC, e invadirá 
espaços onde a música clássica nunca antes se ouviu. Os três projetos do programa 
(Quarteto da UDESC, Música Viva, e Convocação) abrangem as atividades do Quarteto de 
Cordas da UDESC, a produção artística do coordenador, e o convite de artistas de outras 
cidades e do exterior. 

 
 

Area de Conhecimento: 

Música, Quarteto 
 

Edital : 
EDITAL PAEX 08.2016 

 
Coordenador: 
Hans Twitchell 

 
Contato : 

htwitchell@yahoo.com 
 

Homologação : 
26/10/2016 

 
Data de Inicio : 

01/03/2017 
 

Data de Termino : 
31/12/2017 

mailto:htwitchell@yahoo.com


VIVAVOZ - 2017 
 

O Programa “Viva Voz” é uma proposta permanente de ações ligadas ao ensino, apreciação 
e performance do canto, abrangendo diversos estilos, gêneros e formações. (1) Coral 
Infantil: Projeto que deriva de demanda observada na Escola Estadual Simão Hess (onde 
funcionam diversas atividades como estágios e PIBID). Visa implementar a atividade de 
canto coral infantil para crianças dessa escola, de forma sistematizada e duradoura, para 
oportunizar a musicalização e o trabalho vocal, bem como estreitar a relação como um 
campo de estágio para alunos da Licenciatura em Música. Para este projeto é solicitado um 
bolsista, que atue no coral, orientado pela coordenadora do Programa. A profa. Vânia 
Müller do DMU, como coordenadora do PIBID Música e de diversas oficinas nessa escola, 
será parceira neste projeto (sem alocar carga horária) (2) VivaVoz - Eventos: 8o. Concerto 
de Professores do Departamento de Música (Mosaico Musical), projeto de divulgação e de 
integração docente. Outros eventos de performance musical podem ser organizados 
conforme possibilidades e oportunidades (repetição do concerto de professores; ou outra 
performance derivada das disciplinas de expressão vocal; ou parcerias específicas da 
coordenadora com outros grupos, como o Recital na Semana do Calouro, que ocorre há 
dois anos) (3) VivaVoz - Encontros: Palestra de profissional convidado, sobre tema 
pertinente ao estudo da voz. obs.: O Programa solicita 02 bolsistas para a edição 2017: um 
bolsista para auxiliar na implementação e administração das três ações do Vivavoz; e um 
bolsista para atuar especificamente na condução do Coral Infantil (preparo, ensaios, 
apresentações). 

 
 

Area de Conhecimento: 
coral infantil, performance, música vocal 

 

 
Edital : 

EDITAL PAEX 08.2016 
 

Coordenador: 
Alicia Cupani Fabiano 

 
Contato : 

aliciacupani@hotmail.com 
 

Homologação : 
26/10/2016 

 
Data de Inicio : 

01/03/2017 
 

Data de Termino : 
31/12/2017 

mailto:aliciacupani@hotmail.com


FLAUTA DOCE: PERFORMANCE E DIDÁTICA 
 

O PROGRAMA 'FLAUTA DOCE: PERFORMANCE E DIDÁTICA', tem como  missão 
a exposição do instrumento flauta doce dentro de parâmetros de excelência originados na 
investigação científica do instrumento, na vivência e na experiência com o instrumento,  
sua contextualização atual e histórica na performance e a sua inserção no ensino 
universitário e escolar de música como instrumento nuclear da didática da música. Para 
tanto,as AÇÕES propostas pelo PROGRAMA 'FLAUTA DOCE: PERFORMANCE E 
DIDÁTICA' evidenciam tais parâmetros como norteadores da pesquisa em música, da 
formação e da capacitação de docentes e estudantes do ensino musical de graduação, pós- 
graduação e escolar, do mesmo modo que objetiva a formação de público para um 
repertório que abrange 2.500 anos de música realizada no mundo ocidental para o 
instrumento Flauta Doce. Ações: 1) Curso de Extensão em Flauta Doce dirigido a 
professores do Ensino Musical Escolar e público em geral: TURMA A (iniciantes) - uma 
hora de aula em grupo; TURMA B (intermediários) - uma hora de aula em grupo; TURMA 
C (avançado) - - uma hora de aula em grupo; 2) Conjunto de Flautas Doce: Música Antiga e 
Música Contemporânea: 2 horas de ensaio 3) Curso de Técnica Klauss Vianna - Turma 1 e 
Turma 2 - segunda e quinta: 1 hora e meia de atividade corporal 4) AULOS - 2a. MOSTRA 
INTERNACIONAL  DE  FLAUTA  DOCE:  PERFORMANCE  E  DIDÁTICA  -  25  a  30    de 
outubro de 2017 - 4 horas de preparação - Para o Programa e suas AÇÕES serão 
necessários 3 bolsistas. 

 
 

 
Area de Conhecimento: 

Flauta-doce, performance, didática, música antiga 
 

Edital : 
EDITAL PAEX 08.2016 

 
Coordenador: 

Valeria Maria Fuser Bittar 
 

Contato : 
anima@animamusica.art.br 

 
Homologação : 

26/10/2016 
 

Data de Inicio : 
01/03/2017 

 
Data de Termino : 

31/12/2017 

mailto:anima@animamusica.art.br


Combo Udesc 
 

O Programa Combo Udesc designa-se a formalizar a orquestra de sopros/Big Band 
da Udesc, formada em 2016 com o intuito de integrar os discentes instrumentistas da área 
de sopro, guitarra e piano jazz, contrabaixo, bateria e percussão e as áreas de composição e 
regência que dão suporte à praxis instrumental. Para tanto, propomos 3 projetos: 1- 
Orquestra de sopros/Big Band: destina-se à pratica de conjunto (práxis instrumental) de 
instrumentistas de sopro, guitarra e piano jazz, contrabaixo, bateria e percussão, 
contemplando o repertório tradicional e contemporâneo de orquestra de sopros e de Big 
Band, com incentivo às novas poéticas musicais. 2 -Grupo de Alunos Compositores (GAC): 
destina-se a pesquisar possibilidades de repertório, das tradicionais às novas poéticas, 
compondo transcrições e arranjos como também criando obras originais para a orquestra 
de sopros/Big Band. 3 -Grupo de Alunos Regentes (GAR):destina-se a auxiliar a área da 
práxis e interpretação, estudando tecnicamente o repertório de obras para reger e conduzir 
musicalmente a orquestra de sopros/Big Band. Assim, esse programa abarca 3 projetos  
que contemplam as principais atividades musicais: poética, práxis e teoria, todas 
direcionadas aos discentes do curso de música da Udesc, discentes de Escolas Técnicas de 
música e músicos profissionais e diletantes da cidade de Florianópolis e região (muitos 
provenientes de corporações musicais e bandas do estado de Santa Catarina). 

 
Area de Conhecimento: 

Orquestra de sopros, Big band, Poética, Práxis, Regência 
 

 
Edital : 

EDITAL PAEX 08.2016 
 

Coordenador: 
Cristina Moura Emboaba da Costa Julião de Camargo 

 
Contato : 

cristina.camargo@udesc.br 
 

Homologação : 
26/10/2016 

 
Data de Inicio : 

01/03/2017 
 

Data de Termino : 
31/12/2017 

mailto:cristina.camargo@udesc.br


PIANO EM FOCO - 2017 
 

A opção instrumento Piano foi a primeira a ser oferecida no curso de Bacharelado 
em Música da UDESC, curso criado em 1993, e também na subárea Práticas 
Interpretativas do Programa de Pós-Graduação em Músicado do Centro de Artes, CEART- 
UDESC criado em 2007. O curso de Bacharelado já formou um número significativo de 
pianistas que atuam em diferentes vertentes do mercado de trabalho, no entanto, o espaço 
para discussão e divulgação desta atividade em Florianópolis ainda é escasso e, acredita-se, 
incompatível com a demanda. O Programa PIANO EM FOCO tem por meta reunir alunos 
do cursos acima referidos, comunidade interessada e profissionais da música para a 
discussão, a reflexão e a divulgação da pesquisa teórica e prática sobre as mais diversas 
questões que envolvem a formação e a profissão do pianista no contexto da sociedade 
atual. O programa agrega três projetos: - Série Musical que visa abrir espaço para alunos e 
egressos dos cursos de música; - Ciclo Intercâmbio Músico-Instrumental (convidados 
externos); Ciclo Música Brasileira, projeto com foco na divulgação da produção de 
compositores do CEART e do repertório de compositores brasileiros, trabalho de 
interpretação da música brasileira. 

 
 

Area de Conhecimento: 
Piano, Piano Duo, Práticas Interpretativas 

 
Edital : 

EDITAL PAEX 08.2016 
 

Coordenador: 
Maurício Zamith Almeida 

 
Contato : 

mauricio.almeida@udesc.br 
 

Homologação : 
26/10/2016 

 
Data de Inicio : 

01/03/2017 
 

Data de Termino : 
31/12/2017 

mailto:mauricio.almeida@udesc.br

