
Plano de Disciplina (Adaptação)

Semestre 2020-2 realizado em 2021-2 

Cristiano Sousa

• Disciplina: DAM00218 – OP.4ªFASE: INSTRUM. COMPLEMENTAR-VIOLÃO II – T01 
(2020.2 - 3M2345) 

• Período: 4º 

• Carga Horária/Créditos: 80h/4 

• Dia da Semana: terça-feira [7:50–11:50] 

• Período de Execução: 19/06/2021 – 12/10/2021 

1. Ementa 
Aprendizado, desenvolvimento e aperfeiçoamento da capacidade técnico-interpretativa. 

2. Objetivos 
Estudo  e  desenvolvimento  de  habilidades  técnicas  e  interpretativas;  estudo  de  repertório  da
literatura  específica  de  distintos  períodos  e  gêneros;  relações  entre  consciência  corporal  e
instrumento; processos de construção da realização interpretativa; estudo estilístico. 

3. Conteúdos 
1. tonalidade menor 

1. intervalos; 

2. escala; 

3. acordes; 

4. digitações; 

2. Estudo op.60 nº2 de Matteo Carcassi 

3. Estudo de digitações nas tonalidades maiores e menores. 

4. Metodologia 
As aulas  síncronas serão efetivadas  por  Google Meet,  enquanto que as  aulas  assíncronas  serão
armazenadas  em Canal  de Youtube.  Antes  de  comparecer  às  síncronas,  é  necessário  revisar  os
vídeos no canal, os materiais bibliográficos disponíveis, bem como praticar no instrumento. 

As aulas assíncronas são tarefas, prática, exercícios, leitura ou visualização de video-aulas. Embora
sejam fixadas em dia determinado neste programa, devem ser realizadas ao longo da semana em
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horário que for mais conveniente ao aluno. Portanto, seu tempo total deve ser espalhado em dias
diferentes. 

O repertório será combinado entre aluno e professor conforme o nível do aluno e sua inclinação
estética. 

Os recursos usados para viabilizar a aula são: violão, computador, webcam, placa de áudio externa,
microfone,  software  de  edição  de  partitura  e  arquivos  imprimíveis,  Google  Meet,  Youtube.
Ferramentas adicionais podem ser usadas. 

5. Avaliação 
A avaliação será realizada  com base  em duas  provas  orais  síncronas  individuais  onde o aluno
responderá perguntas e apresentará sua produção do período ao violão: uma no meio do semestre
letivo (24/08/2021) e outra no final do período de execução (12/10/2021). 

6. Material Didático 
• CARLEVARO, Abel. Escuela de le guitarra: exposición de la teoria instrumental. 

Buenos Aires: Barry Editorial. 1979. 

• DUDEQUE, Norton. História do Violão. Curitiba: Editora da UFPR, 1994. 

• CARCASSI, Matteo. Études Mélodiques. Mainz: Schott Söhne, 1852. 

• Edição Completa: https://imslp.simssa.ca/files/imglnks/usimg/2/28/IMSLP34392-
RiBS0980.pdf 

• Estudo 2: https://www.mutopiaproject.org/ftp/CarcassiM/O60/carcassi-op60-02/carcassi-
op60-02-a4.pdf 

• Video-aulas disponíveis no Canal: 
https://www.youtube.com/channel/UCwuHMwRfsdJi2J71HRBW2Vw 
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