PROGRAMA DE
COMPONENTE
CURRICULAR

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Escola de Música
Departamento de Música
CÓDIGO

NOME

MUSB36

Piano Suplementar VI

CARGA HORÁRIA

MÓDULO

T

P

E

TOTAL

17

17

0

34

T

P

CURSO(S)

ANO VIGENTE

Graduação

2016

E

Ementa
Aulas tutoriais visando o aperfeiçoamento musical ao teclado nos níveis intermediário e avançado.
Concentra-se no desenvolvimento de habilidades pianísticas nas áreas de repertório, técnica e
interpretação.

Objetivos
Promover conhecimentos musicais relativos à estruturação e à literatura musical, bem como desenvolver
habilidades para a execução pianística por meio da apreciação, técnica, noções de acompanhamento,
leitura, cifragem e execução de repertório de nível intermediário de estilos diversos.

Conteúdos
Escalas maiores, menores, modais, cromática, de tons inteiros e de blues
Tríades com inversões
Tétrades com inversões
Acordes alemão, italiano, francês e napolitano
Dominantes secundárias
Estilos musicais e formas
Modulações
Transposição
Repertório para nível intermediário
Harmonização e progressões harmônicas
Leitura à primeira vista
Improvisação

Metodologia
Esta disciplina será ministrada em aulas presenciais. O público alvo é de alunos do curso de graduação
não-pianistas com experiência de teclado. Ao final deste curso, o aluno terá uma compreensão
abrangente de habilidades funcionais envolvendo leitura à primeira vista, repertório solo para o nível
intermediário, harmonização e improvisação.

Avaliação
Duas avaliações práticas no semestre: 80% da média
Pontualidade, assiduidade e cumprimento de tarefas solicitadas dentro dos prazos estabelecidos: 10% da
média
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