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2. DADOS DO CURSO 
 

OCUPAÇÃO Técnico em Processos Fonográficos 
CBO 3741 
EIXO TECNOLÓGICO Produção Cultural e Design 
CARGA HORÁRIA CURSO 1125 
CARGA HORÁRIA ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

-  

CARGA HORÁRIA TCC 75 
CARGA HORÁRIA TOTAL 1200 
MODALIDADE DE ENSINO Educação profissional Técnica de 

Nível Médio 
MODALIDADE DE OFERTA Presencial 
FORMA DE OFERTA Concomitante e Subsequente 
HABILITAÇÃO Técnico em Processos Fonográficos 
QUALIFICAÇÃO -  
Caso o curso possibilite saída 
intermediária 

Não 

Nº de VAGAS Condicionado à disponibilidade da 
capacidade instalada (laboratórios) 

REGIME DE MATRÍCULA Anual 
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3. APRESENTAÇÃO 
 

O Curso Técnico em Processos Fonográficos - CTPF vem sendo oferecido 

desde 2001, como um módulo de Edição de Áudio dentro do Curso Técnico 

em Música da Escola de Música da UFRN. Em 2005 passou a ser um curso 

de Gravação Musical, e em 2013 passou a se chamar Processos 

Fonográficos, nome que sustenta até hoje. O curso é um dos mais 

requisitados dentre os Cursos Técnicos em Música da EMUFRN, a demanda 

se mantém alta e constante,  se repetindo ao longo dos anos segundo dados 

da Comperve. Infelizmente o curso foi retirado do Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos em sua última edição em 2020. Em razão deste 

acontecimento, a Escola de Música decidiu aproveitar o momento para 

revisar e remodelar a proposta do curso,  propondo um novo modelo, que 

possibilite a formação de profissionais da área de áudio  mais conectados 

com as demandas do mercado atual. 

 

Há um grande alinhamento entre a oferta do curso de Processos 

Fonográficos e a Escola de Música da UFRN. Destacamos que o curso 

complementa de maneira substancial as atividades da Escola de Música que 

oferece em contrapartida uma grande quantidade de material de trabalho, 

estudo e pesquisa aos alunos do CTPF.  O curso também possibilita a ação 

sobre a memória de forma sistemática na EMUFRN tendo em vista que parte 

das disciplinas ofertadas estão conectadas a projetos da escola. 

Ressaltamos que para além do registro dos projetos e produções, há também 

a disponibilização deste acervo, com acesso fácil e gratuito, ao grande 

público. Assim, o Curso Técnico em Processos Fonográficos junto à Escola 

de Música da UFRN fortalecem a produção artística local, agregam valor 

cultural à sociedade em que se inserem e formam profissionais requisitados 

pelo mercado que poderão trabalhar como agentes transformadores da 

realidade em suas regiões e comunidades. Neste contexto o curso busca um 

pleno desenvolvimento dos educandos, com foco na qualificação para o 

trabalho, mas também na formação de indivíduos ativos e críticos que 

possam exercer plenamente o papel de cidadãos na contemporaneidade, 
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princípios em consonância  com os indicados na Lei 9.394/96 legislação que 

regulamenta o sistema educacional brasileiro e na resolução CNE/CEB nº 

06/2012 que instituiu as Diretrizes e Bases Nacionais para a Educação de 

Nível Técnico e o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. A proposta 

presente neste Projeto Pedagógico de Curso forma profissionais que 

atendam o perfil da Classificação Brasileira de Cursos CBO 3741 - Técnicos 

em áudio, mais especificamente os códigos 3741-05 Técnico em gravação de 

áudio, 3741-25 Técnico em sonorização, 3741-30 Técnico em mixagem de 

áudio, 3741-35 Projetista de sistemas de áudio, 3741-40 Microfonista, 3741-

50, Sonoplasta e 3741-15 Técnico de masterização em áudio. 

 

O perfil profissional de conclusão do curso Técnico em Processos 

Fonográficos não consta no CNCT, 4a edição, pois trata-se de oferta de 

curso em caráter experimental que atende aos requisitos apresentados nos 

incisos I, II, III, IV e V doArt.10daResoluçãoCNE/CPNo1,DE5DE JANEIRO 

DE 2021. 

 

A Escola de Música da UFRN é uma instituição pública, gratuita, voltada a 

todos os níveis de Educação, iniciando com sua grande vocação e 

abrangência extensionista, passando pelo ensino Técnico, Graduação com 

os cursos de Bacharelado e Licenciatura e terminando na pesquisa com a 

Pós-Graduação. A oferta desta nova proposta de Curso Técnico em 

Processos Fonográficos amplia a estrutura curricular da Escola, expande, 

democratiza e diversifica as oportunidades educacionais à comunidade do 

Rio Grande do Norte, propiciando qualificação e formação profissional de 

qualidade. 

 

O setor de áudio e audiovisual vem crescendo ao longo dos anos segundo os 

relatórios de diversas organizações e empresas do mercado como a 

COMSCORE1 e a AVIXA2. Parte desse crescimento se deve à transformação 

dinâmica do mercado, às plataformas digitais de conteúdo, que expandem e 

                                            
1 https://www.comscore.com/por/Sobre 
2 https://www.avixa.org/about-us 
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pulverizam radicalmente a distribuição do mercado fonográfico que, algumas 

décadas atrás, era altamente centralizado em poucas corporações. Esse 

crescimento abre também um novo leque de opções de produtos como 

podcasts, audiolivros, expande consideravelmente a quantidade de conteúdo 

audiovisual e propicia o surgimento de um novo público consumidor. Aos 

pequenos artistas, as plataformas digitais significam a tão sonhada 

oportunidade de distribuir seu trabalho e torna-lo visível ao grande público, 

fato esse antes impossível dentro do modelo de negócio estratificado pelas 

grandes gravadoras que detinham junto à grande mídia o monopólio de 

divulgação de artistas (PINTO; OLIVEIRA; GUTEMBERG, 2018). No 

mercado de hoje, as redes sociais propiciam a artistas independentes a 

oportunidade de gerenciamento de suas próprias carreiras e autopromoção 

frente ao grande público, gerando então uma maior demanda de serviços e 

oportunidades aos profissionais da área. 

4. JUSTIFICATIVA 
 

O fazer musical é uma prática existente nas mais diversas culturas, 

observada em processos recentes, presentes e passados. Na 

contemporaneidade, a música indiscutivelmente faz parte da vida dos seres 

humanos, em um grau nunca antes imaginado, através de recursos 

tecnológicos, de audições móveis e da prática musical nos mais diversos 

espaços. Ela revela-se como uma possibilidade para a expressão dos 

sentidos humanos, sendo assim um direito a ser garantido para todos 

aqueles que desejam construir suas formas de existência e pensamento para 

e com a música.  

 

É preciso ter claro que a música que se ouve, seja no teatro, cinema, rádio, 

televisão ou via Internet; seja em eventos, manifestações públicas, política, 

esportiva; seja ainda nas apresentações profissionais, empresariais ou no 

âmbito da religião, e mesmo nos atos de cunho cívico, através de hinos 

pátrios; toda essa música é sempre composta e executada por alguém. É 

impossível pensar dissociadamente o elemento humano da possibilidade de 
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haver música, e isso é válido para qualquer outra atividade 

caracterizadamente humana. 

 

Ora, visto que a música está intensamente presente no cotidiano da 

sociedade moderna sob várias formas, observamos a demanda por 

profissionais bem preparados e que estejam sintonizados com o intenso 

movimento de evolução tecnológica verificado no campo musical. 

 

Um curso Técnico em Processos Fonográficos não só vem ao encontro da 

necessidade mercadológica como também procura agir sobre a necessidade 

de recursos humanos para os múltiplos contextos onde o trabalho musical é 

desenvolvido. 

 

No Rio Grande do Norte, a Escola de Música da UFRN - EMUFRN se insere 

nesse contexto como pioneira na formação desses profissionais uma vez que 

possui uma tradição de ensino voltada para esse mercado de trabalho, 

tornando-se ponto de referência para o ensino da música no Estado. 

 

A EMUFRN tem cumprido função essencial na formação de músicos no 

Estado do Rio Grande do Norte e especificamente na cidade de Natal. Diante 

de suas formidáveis condições físicas e de recursos humanos, esta escola 

encontra-se desde a implantação do Curso de Bacharelado em 1996, e do 

Curso Técnico em 1998 com uma ampliação cada vez mais acentuada dos 

efeitos de uma formação técnico-artística especializada que supre uma 

lacuna deixada pela ausência de uma formação profissional acadêmica no 

Rio Grande do Norte, oferecendo aos alunos que concluírem os cursos, um 

diploma reconhecido nacionalmente. A implantação do Curso Técnico 

fortaleceu as muitas iniciativas no setor ao conferir aos seus alunos o status 

profissional, atendendo assim, às solicitações de um mercado de trabalho já 

existente e emergente, que se amplia e se diversifica constantemente, ao 

mesmo tempo em que propicia aos cursos superiores de música uma 

clientela bem preparada. 
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4.1. Curso Técnico de Processos Fonográficos 
 

Nas últimas duas décadas do século XX assistiu-se às grandes mudanças 

tanto no campo socioeconômico e político quanto no da cultura, da ciência e 

da tecnologia. Ainda não se tem ideia clara do que deverá representar para 

todos nós a globalização capitalista da economia, das comunicações e da 

cultura. As transformações tecnológicas tornaram possível o surgimento da 

era da informação (Gadotti, 2000) e podemos destacar o advento da 

sociedade do conhecimento (Hargreaves, 2004), como irreversível. Nesse 

cenário, entre novas expectativas, perplexidades e incertezas colocaram em 

cheque concepções e paradigmas.   
 

Assistimos à transição de uma sociedade industrial, preocupada com a 

produção de bens materiais, para a sociedade do conhecimento, focada na 

produção intelectual e seu fluxo e o uso intensivo de tecnologias. Todas 

essas mudanças exigem uma aprendizagem constante, flexibilidade e 

criatividade. Isso reflete na formação dos profissionais em todas as áreas do 

conhecimento. 

 

Segundo Requião (2002), um músico, atualmente, além de tocar o seu 

instrumento precisa, por exemplo, saber operar uma mesa de som, dar aulas, 

produzir material didático, além de atuar em contextos diferenciados como 

tocar em uma orquestra e participar como músico convidado em um show, 

por exemplo.  

 

Destacamos aqui que não devemos encarar um Curso Técnico como uma 

mera preparação para a graduação, desprovido e distanciado do seu 

principal objetivo: o vínculo com o mundo do trabalho. 

 

Considerar-se-á aqui que um Curso Técnico em Processos Fonográficos e as 

mudanças propostas na atualidade para a educação profissional não são 

meramente a criação de novos rótulos ou neologismos. Trata-se de colocar 

em evidência, nesse novo contexto, abordagens referentes aos valores 
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estéticos, políticos e éticos, assim como princípios que definem sua 

identidade e especificidade, e referem-se ao desenvolvimento de 

competências para o mundo do trabalho, à flexibilidade, à 

interdisciplinaridade e à contextualização na organização curricular, à 

identidade dos perfis profissionais de conclusão, à atualização permanente 

dos cursos e seus respectivos currículos, e à autonomia da escola na 

elaboração seu projeto político-pedagógico. 

 

É nesse sentido que essa proposta não pretende ser um mero exercício 

curricular, fazendo apenas referência a uma estruturação de conteúdos, 

muitas vezes desvinculados da prática social, mas apontar para a discussão 

e reflexão sobre concepções didático-metodológicas e posturas pedagógicas 

de uma prática escolar já em evidência. 

4.2. Panorama do mercado de áudio no mundo, no Brasil e 
no Rio Grande do Norte   

 

Segundo o IFPI - International Federation of the Phonographic Industry 

(2018), o Mercado global em música cresceu 9,7% entre os anos de 2017 e 

2018. Esse crescimento se deve primariamente pelo aumento de 32,9% das 

receitas de subscrição para streaming de áudio musical e 34% no setor de 

streaming como um todo, aumentando o número de assinantes de streaming 

de música para aproximadamente 255 milhões. O total do faturamento com 

todos os formatos de música digital chegou a 58% do total do mercado 

mundial. Houve crescimento em todas as regiões do mundo, em particular, 

na América Latina, o crescimento foi o maior, de 16,8%. O Brasil em 2018, se 

destacou como o 10º maior mercado de música mundial. 

 

Segundo a AVIXA (2021), a empregabilidade no mercado mundial de 

audiovisual está em crescimento lento mas constante.  

 

Segundo o Pró-Música Brasil Produtores Fonográfico Associados (2018), no 

Brasil o crescimento do mercado musical de vendas físicas e digitais teve um 

aumento de 30% em relação a 2017. No total, o crescimento foi de 15,4%, 
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acima do crescimento mundial. Em recente notícia no portal G1, o Brasil 

havia saído dos 10 maiores mercados musicais em 2020, fato que reflete a 

atual crise econômica do país e a lentidão na recuperação do crescimento 

econômico do país em razão do fraco desempenho do Governo Brasileiro 

diante do enfrentamento da pandemia do novo corona vírus. Mesmo assim, 

há um crescimento do mercado em razão da emergência da música 

independente e da popularização de artistas de destaque regional. Assim, o 

Brasil tem mostrado um crescimento constante, o que faz o país se destacar 

internacionalmente (ORTEGA, 2021).  

Segundo Scatamburlo e Campos (2020) da Comscore, o momento atual 

pode ser considerado como a “Era do Áudio” devido ao aumento  no 

consumo de streaming. Segundo a matéria, em 2020 o consumo de 

streaming de áudio alcança 30% do total da população brasileira na internet, 

cerca de 36,6 milhões de usuários únicos. 

 

O Estado do Rio Grande do Norte, segundo o IBGE (2021), possui uma 

população estimada de 3,5 milhões de habitantes, com população 

predominantemente situada em zonas urbanas, é o estado do nordeste com 

maior Rendimento nominal mensal domiciliar per capita. Cerca de 65,2% da 

população possui acesso à internet, 75,4% tem acesso à rádio AM ou FM 

local, 46,5% acesso a cinema, 53,7% a teatros ou casas de espetáculo. 

Dentre os dados, o que chama atenção é que dentro da estatística de 

empreendedorismo no estado, a área da cultura mostra menos de 1% das 

empresas nessa área, mostrando um grande potencial ainda de 

desenvolvimento que traz significantes desafios. 

 

4.3. Tendências e Desafios mais significativos na área de 
Processos Fonográficos 

 

As funções e os campos de trabalho do técnico em áudio são das mais 

variadas. O técnico em áudio pode atuar em diversos mercados como o de 

gravação de fonogramas, restauração e recuperação de áudio, sonorização 

de shows ao vivo e eventos corporativos, em emissoras de rádio e TV, como 



 

 15 

produtor fonográfico, dentro do universo audiovisual nos processos de pré-

produção, produção e pós-produção e mais recentemente dentro do mercado 

de produtos audiovisuais voltados para a internet. A demanda por bons 

profissionais de áudio com conhecimentos na área musical possui um 

extenso campo de trabalho junto a orquestras, bandas musicais, escolas de 

música, bares, casas de shows, empresas de locação de equipamento de 

sonorização, artistas da área musical, teatros, salas de concerto, auditórios, 

produtoras e agências de publicidade, produtoras de cinema e vídeo, 

produtoras de conteúdo para internet, emissoras de televisão, emissoras de 

rádio, lojas de equipamentos musicais e também na indústria responsável 

pela fabricação e desenvolvimento de equipamentos da área de áudio. 

 

Nos últimos anos, observa-se uma crescente demanda por profissionais da 

área de áudio, principalmente devido ao crescente uso de redes sociais e da 

internet. Ampliou-se e de certa maneira democratizou-se o espaço de 

divulgação de material audiovisual. Essa "democratização" do espaço de 

divulgação e distribuição fez com que fosse possível à uma camada de 

músicos, produtores e cineastas vislumbrar novos mercados para seus 

produtos, ampliando as possibilidades de atuação de profissionais que estão 

diretamente conectados à essa rede de produção. Portais de streaming de 

música (Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, entre outros) e de vídeo 

(YouTube, Vimeo, TikTok,  Twitch, entre outros) permitem a fácil distribuição 

de conteúdo e eventualmente monetização dos mesmos. A facilidade de 

distribuição também amplia o número de artistas que se aventuram no 

mercado, tendo como consequência um aumento nas demandas de 

apresentações ao vivo, lives, gravações e atividades que demandam 

profissionais especialistas em áudio. 

 

4.4. Resultados de Estudos de Demandas 
 
Para o estudo das demandas de um novo curso na área de Processos 

Fonográficos, foram avaliadas as duas grandes áreas de atuação do 

mercado: a grande área de gravação e todos os seus processos adjacentes 
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que o correm em espaços dedicados como estúdios de gravação e que 

envolvem tanto tarefas de pré-produção, produção e pós-produção de áudio 

e a grande área de sonorização, que envolve conhecimentos específicos de 

projeto de  sistemas sonoros, operação e montagem de eventos para 

pequeno, médio e grande público. Dentro de uma nova perspectiva 

tecnológica de digitalização do áudio aliada à uma forte demanda de 

apresentações que podem ser transmitidas pela internet, foi avaliada também 

uma nova demanda do mercado por profissionais que dominem as duas 

grandes áreas e agreguem conhecimentos das áreas de transmissão por 

internet, conhecimentos básicos de operação, gravação e pós-produção de 

vídeo, bem como o domínio de equipamentos e programas voltados 

exclusivamente à transmissão de conteúdo ao vivo para a internet. 

 

No processo de organização curricular do projeto, observou-se o cenário 

local da cidade de Natal, da região Nordeste, do contexto brasileiro e 

mundial. Com o advento da globalização dos mercados e a facilidade de 

comunicação e acesso à informação, é de grande importância que a estrutura 

curricular proposta consiga abranger conhecimentos que possam ser 

aplicados em escala global, possibilitando aos alunos a chance de alçar 

novos rumos em qualquer mercado desejado. A cidade de Natal-RN, dispõe 

de um mercado composto por grupos musicais estáveis como orquestras, 

bandas de música, corais, grupos regionais, estúdios de gravação de áudio, 

televisão e rádio, casas noturnas, casas de shows e espaços estratificados 

pela economia do turismo da região, festivais e produtoras locais que 

movimentam o mercado cultural da cidade, empresas de sonorização de 

pequeno, médio e grande porte que atendem as demandas da cidade e da 

região, escolas de música particular além de aparelhos do poder público que 

promovem e fomentam cultura na cidade e no Estado. A região Nordeste, por 

si só, é berço de um domínio cultural de grande importância no país e que 

abre um leque enorme de oportunidades de atuação profissional na área de 

áudio.  

 

O projeto pedagógico também vislumbra o incentivo do empreendedorismo 

no aluno, a possibilidade por criar novas demandas e oportunidades no 
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mercado que ainda não foram exploradas e vislumbrar um mercado maior, 

globalizado, onde não necessariamente se necessite de deslocamento físico 

do profissional, mas que este aprenda a se comunicar e oferecer demandas 

de serviço que possam ser realizados de maneira remota, dentro do seu 

próprio ambiente de trabalho. 

4.4.1. Grande área da Gravação 
 

A grande área da gravação compreende todos os espaços que requerem os 

processos de pré-produção, produção e pós-produção de trabalhos que 

envolvam o processo de registro sonoro. Neste processo, os trabalhos 

envolvidos são o de levantamento de necessidades, planejamento e logística 

de gravação, escolha de equipamentos, escolha de local, fluxo do processo 

de registro, documentação deste processo, posicionamento dos músicos, 

posicionamento de microfones, conexão de equipamentos, condução das 

sessões de gravação, backup do material gravado, organização do material 

gravado, limpeza do material gravado, remoção de ruídos, processos de 

edição do material registrado, mixagem, masterização, cópias, conversão 

para diferentes formatos de acordo com o meio a ser distribuído, sincronismo 

com vídeo, design sonoro, avaliação de registros sonoros e arquivar registros 

para futuros usos. 

 

Apontam-se como espaços e possibilidades de atuação de trabalho: 

 

a. Gravação de recitais, concertos, shows e similares; 

b. Gravação de congressos, seminários, feiras e similares; 

c. Gravação de oficinas, seminários, apresentações; 

d. Estúdios de gravação audiovisual para cinema, TV e internet; 

e. Estúdios de rádio, podcasts e audiobooks; 

f. Estúdios de gravação musical; 

g. Agências de publicidade; 

h. Espaços culturais que promovam workshops, master classes, eventos 

culturais; 

i. Escolas de Música, gravação de aulas online. 
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4.4.2. Grande área da Sonorização 
 

A grande área da sonorização compreende todos as demandas em espaços 

que necessitam de amplificação sonora. Neste processo estão envolvidos 

trabalhos como: levantamento do local a ser realizado o evento ou instalação 

sonora, projeto de sonorização, levantamento de necessidades, estudo de 

logística de montagem e desmontagem, manutenção de equipamento de 

áudio, montagem de sistema de sonorização, operação de sistema de 

sonorização, posicionamento e escolha de microfones, conexão do 

equipamento, distribuição de sinal de áudio para diversas fontes, testagem de 

equipamento de áudio, avaliação de problemas, trabalhar com sistemas de 

transmissão sem fio e gerenciar fluxos e trabalho. 

 

Apontam-se como espaços de atuação de trabalho: 

 

a. Empresas de locação de equipamentos de sonorização; 

b. espaços culturais; 

c. congressos, seminários, feiras e similares; 

d. recitais, concertos, shows e similares; 

e. eventos corporativos; 

f. lives e transmissões para internet; 

g. televisões, shows de auditório, programas de rádio ao vivo. 

 

Dada a situação de evolução cultural em que se encontra a cidade de Natal, 

todas essas possibilidades tendem a crescer quantitativa e qualitativamente, 

pelo menos por mais algumas décadas, antes de haver equilíbrio entre oferta 

e demanda. 

 

Nesse contexto que o currículo do Curso Técnico em Processos Fonográficos 

- CTPF terá como prioridade o atendimento às demandas do mercado. Não 

se quer referir aqui aos modismos mercadológicos comuns ao meio musical, 



 

 19 

mas entender a dinâmica do funcionamento desse mercado é essencial para 

se propor novos modelos e cenários.  

 

5. OBJETIVOS 
 

O Curso Técnico de Processos Fonográficos pretende formar profissionais 

aptos a participar do desenvolvimento da área e a atuar profissionalmente 

nos campos de gravação e sonorização instituídos e emergentes, de maneira 

criativa e inovadora, não cedendo aos modismos mercadológicos, mas 

participando do mundo do trabalho e da prática social. Como parte de um 

núcleo pedagógico maior (Unidade Acadêmica Especializada em Música da 

UFRN) o CTPF tenciona capacitar profissionais aptos para ingressar no 

mundo do trabalho, com uma formação que contemple as dimensões do 

fazer artístico, fundamentada no conhecimento contextualizado, indo além da 

mera reprodução técnica, resultando assim numa prática de produção 

musical e de áudio consciente. 

5.1. Objetivo Geral  
Prover a qualificação técnica de nível médio em processos fonográficos 

formando profissionais em gravação e sonorização para atuarem de forma 

crítica, criativa e inovadora em ambientes ocupacionais diversos nas áreas 

artística, cultural e musical. 

 

5.2. Objetivos Específicos 
 

• Estimular o desenvolvimento de competências profissionais, 

envolvendo o pensamento reflexivo; 

• Oportunizar o desenvolvimento artístico, a divulgação, a apreciação, a 

criação e execução técnica do áudio;  

• Propiciar ao estudante o desenvolvimento da capacidade de aprender 

a aprender;  
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• Formar profissionais aptos a atuar nos campos de trabalho instituídos 

e emergentes;  

• Preparar profissionais aptos para atuar de forma articulada às 

necessidades mercadológicas e à prática social. 

• Preparar profissionais a executarem tarefas inerentes exercício em 

questão como: operar sistemas de gravação; tratar registros sonoros; 

compilar registros sonoros; montar equipamentos de Áudio e 

acessórios; projetar sistema de sonorização e gravação; operar 

sistemas de sonorização; demonstrar competências pessoais; 

comunicar-se. 

6. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO AO CURSO 
 

O acesso ao CTPF dar-se-á através de processo seletivo. Esse processo 

deve, entretanto, ser antecedido de uma ampla divulgação sobre o curso, 

esclarecendo a trajetória, a proposta metodológica, e a área de atuação, de 

modo a expor ao público-alvo o itinerário curricular, o que possibilita 

oportunidades diversas de inserção no mundo do trabalho. Após a essa 

divulgação do curso proceder-se-á a inscrição e, posteriormente, o processo 

de classificação. 

 

As diretrizes e normas para a inscrição ao exame de classificação constarão 

em edital específico, contendo: período e local de inscrição, documentação, 

data, local e horário dos exames e critérios de classificação dos candidatos. 

 

Para se ter o perfil dos candidatos e verificar se o público alvo foi atingido, 

deve ser incluído no processo de inscrição um questionário socioeconômico 

que possibilite verificar: 

 

a. Trajetória escolar (escola pública ou privada); 

b. Renda familiar; 

c. Pessoas com necessidades especiais; 

d. Grau de escolaridade; 
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e. Horário disponível para estudo extraescolar. 

 

 

O processo seletivo após análise do questionário, auxiliará na criação de 

oportunidades iguais de acesso ao CTPF. 

 

Poderão submeter-se ao processo seletivo, para o Curso Técnico de 

Processos Fonográficos candidatos matriculados ou egressos do ensino 

médio. 

 

Para ingresso do curso Técnico de Nível Médio na oferta Concomitante, o 

estudante tem que comprovar por documento oficial que está matriculado no 

Ensino Médio da rede pública ou privada. E para entrada no curso na forma 

Subsequente, comprovar por histórico escolar ou outro documento oficial que 

é egresso do Ensino Médio. 

 

A seleção dar-se-á por meio de provas de habilidades específicas nas áreas 

de áudio, eletrônica básica e acústica além de conhecimentos básicos de 

música, através das quais deverão ser avaliadas a capacidade do aluno em 

interpretar textos, redigir suas ideias com clareza e articulação e demonstrar 

habilidade de compreensão de textos na língua inglesa. 

 

O Processo de Seleção tem como objetivos: 

 

I - Aferir competências e habilidades anteriormente adquiridas pelos 

candidatos que possibilitem a realização do curso; 

 

II - Classificar os candidatos aprovados para que seja possível preencher o 

limite de vagas previstas em edital. 

 

7. FUNCIONAMENTO DO CURSO 
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O funcionamento do CTPF, conforme previsto no seu projeto inicial será no 

período vespertino, sendo ampliado para o turno matutino quando alcançar a 

oferta prevista na meta inicial. 

 

A Escola de Música se dispõe a oferecer apenas a formação específica 

profissional da área, estando aberta para convênios com a Rede Escolar. 

 

8. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 
 

Essencialmente, as exigências do mercado no que se refere à produção 

musical refletem uma tendência mundial, e dizem respeito à qualidade (nos 

diversos níveis em que se aplica) e à economia de tempo, na verdade, um 

reflexo de um bom contorno qualitativo.  

 

O egresso do curso Técnico em Processos Fonográficos possui as seguintes 

competências profissionais técnicas, sociais e de gestão: 

 

8.1. Competências Técnicas: 
 

• Analisa ambiente de gravação e sonorização; 

• Configura e alinha sistemas de gravação e sonorização; 

• Realiza a microfonação de acordo com o tipo e evento sonoro 

utilizado; 

• Ajusta estruturas de ganho de sistema; 

• Prepara sistemas de monitoração para gravação e sonorização; 

• Capta sinais de áudio para sistemas de gravação e sonorização; 

• Realiza mixagem, edição e masterização de sinais gravados; 

• Analisa registros sonoros mixados; 

• Avalia qualidade de produto sonoro; 

• Define necessidades técnicas de eventos sonoros/ 
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• Verifica condições de infraestrutura para acesso e instalação de 

equipamentos de áudio; 

• Identifica parâmetros acústicos do local; 

• Especifica equipamentos, microfones, cabos e conectores de áudio; 

• Limpa, testa e substitui equipamentos; 

• Supervisiona transporte de equipamentos; 

• Confere sistema de energia elétrica e aterramento; 

• Verifica níveis de interferência em sistemas de som; 

• Colhe informações sobre eventos de sonorização e gravação; 

• Orienta outros técnicos na montagem de equipamentos; 

• Identifica e aplica, articuladamente, os componentes básicos das 

linguagens sonoras; 

• Seleciona e manipula esteticamente diferentes fontes e materiais 

utilizados nas produções artísticas, bem como os diferentes resultados 

artísticos; 

• Caracteriza, escolhe e manipula os elementos materiais (sons, gestos, 

texturas) e os elementos ideais (base formal, cognitiva) presentes na 

música; 

• Correlaciona linguagens artísticas a outros campos do conhecimento 

nos processos de criação e gestão de atividades artísticas; 

• Desenvolve formas de preservação e difusão das diversas 

manifestações artísticas, em suas múltiplas linguagens e 

contextualizações; 

• Incorpora à prática profissional o conhecimento das transformações e 

rupturas conceituais que historicamente se processaram na área; 

• Reinventa processos, formas, técnicas, materiais e valores estéticos 

na concepção e produção artística, a partir de visão crítica da 

realidade; 

• Utiliza criticamente novas tecnologias na concepção e produção 

artística;  

• Utiliza adequadamente métodos, técnicas, recursos e equipamentos 

específicos à produção, interpretação, conservação e difusão artística; 
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• Concebe, organiza e interpreta roteiros e instruções para a realização 

de projetos artísticos; 

• Analisa e aplica práticas e teorias de produção das diversas culturas 

artísticas, suas interconexões e seus contextos socioculturais; 

• Analisa e aplica combinações e reelaborações imaginativas, a partir da 

experiência sensível da vida cotidiana e do conhecimento sobre a 

natureza, a cultura, a história e seus contextos; 

• Identifica as características dos diversos gêneros de produção 

artística;  

• Pesquisa e avalia as características e tendências da oferta e do 

consumo dos diferentes produtos artísticos; 

• Aplica normas e leis pertinentes ou que regulamentem atividades da 

área, como as que se referem a direitos autorais, patentes, saúde e 

segurança no trabalho; 

• Utiliza de forma ética e adequada as possibilidades oferecidas por leis 

de incentivo fiscal à produção na área 

 

8.2. Competências Sociais e de Gestão  
 

• Cria e estabelece laços e vínculos sociais; 

• Trabalha em equipe, gerenciando conflitos e interesses; 

• Influencia o comportamento do grupo com empatia e equidade visando 

os interesses interpessoais e institucionais; 

• Dimensiona a importância do meio ambiente e o impacto de suas 

ações na preservação do mesmo; 

• Suporta ambiguidades, pressão e frustrações; 

• Respeita os superiores e os subordinados; 

• Relaciona-se com facilidade em todos os níveis sociais; 

• Identifica e atua de forma proativa sobre problemas e oportunidades; 

• Produz mais e melhores ideias para o desenvolvimento de novos 

processos de trabalho; 
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9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

A composição curricular do Curso Técnico em Processos Fonográficos 

abrange uma sequência ordenada de disciplinas que se agregam em 

conhecimento e se dividem em 4 grupos: disciplinas voltadas à gravação, 

disciplinas voltadas à sonorização, disciplinas de eletrônica e acústica, 

disciplinas voltadas à produção musical. 

 

Toda a estrutura curricular foi pensada de maneira que as disciplinas 

interajam entre sim e deem suporte umas às outras, construindo o 

aprendizado do aluno por várias frentes do conhecimento da área. Por estar 

inserido dentro de uma Escola de Música que oferece outros cursos técnicos 

em música e performance musical, a Escola oferece uma série de disciplinas 

optativas na área de música que deverão ser cursadas pelo aluno de CTPF 

para cumprir a carga horária definida no curso, complementando seus 

conhecimentos na área de teoria musical, instrumento, harmonia, etc. 

 

9.1. Disciplinas voltadas à gravação 
 

As disciplinas voltadas à gravação de áudio têm como foco a produção 

musical realizada em estúdio de gravação. Nelas o aluno irá trabalhar com 

tecnologias aplicadas à captação, edição, mixagem e masterização de áudio 

utilizando computadores e softwares de gravação conhecidas como Digital 

Audio Workstation (DAW). O curso não tem como objetivo especificar uma 

plataforma específica de gravação, mas proporcionar ao aluno que conheça 

várias possibilidades de sistemas. Entretanto, no estúdio da escola, optou-se 

pelo uso de plataformas gratuitas ou de baixo custo, numa tentativa de expor 

o aluno a um ambiente de produção musical mais acessível financeiramente. 

Nessas disciplinas o aluno terá contato com microfones e técnicas de 

captação que irão abranger diversos gêneros musicais e estilos, do popular 

ao erudito. Serão discutidas estéticas sonoras possíveis e técnicas a serem 

aplicadas em todos os processos, da captação à masterização e 

disponibilização em plataformas de distribuição ao mercado consumidor final. 
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Em toda sua extensão, as disciplinas de gravação possuem um caráter 

prático, onde a teoria é ministrada em conjunto com atividades práticas para 

aplicar o conteúdo aprendido. Neste conjunto de disciplinas, há aquelas que 

parte de sua carga horária poderão ser ministradas com ferramentas de 

Educação à Distância (EaD) como o uso de vídeos, materiais de texto 

auxiliares, fóruns de discussão online, entre outros. 

 

9.2. Disciplinas voltadas à sonorização 
 
Nas disciplinas voltadas à sonorização, o foco está nas atividades do áudio 

voltadas ao projeto de sistemas de som, montagem de equipamentos para 

shows e eventos ao vivo, escolha de microfones e técnicas que se adequem 

à fonte sonora a ser amplificada, uso de mesas de som, amplificadores, 

caixas de som tanto em sistemas móveis como sistemas de som fixos em 

ambientes. O aluno terá acesso teórico e prático no projeto de sistemas 

sonoros auxiliados por software visando a adequação do sistema projetado 

ao espaço físico, necessidades logísticas e níveis sonoros adequados 

visando o bem-estar e saúde dos espectadores e músicos. As disciplinas 

mesclam teoria e prática, utilizando grupos internos e externos à escola de 

música. Atendendo ao novo perfil de profissional da área de sonorização que 

se encontra no mercado, algumas disciplinas abordam o aspecto da 

transmissão ao vivo para plataformas digitais, gravação ao vivo e 

conhecimentos básicos de captação e edição de vídeo. Esta visão atende a 

demanda do mercado por profissionais versáteis que navegam nas diversas 

áreas do audiovisual e tecnologias digitais de transmissão de áudio e vídeo. 

 

9.3. Disciplinas voltadas à acústica e eletrônica 
 
As disciplinas de acústica e eletrônica abrangem os princípios físicos de 

acústica de sala, as interações do som dentro dos ambientes, propagação de 

som ao ar livre, acústica de estúdio de gravação e psicoacústica, além de 

conceitos de eletrônica, eletricidade e aplicações em áudio. Tais disciplinas 

tem como objetivo principal solidificar e conceitualizar o som, como o 

percebemos e como manipulá-lo a partir de sua conversão em sinal elétrico. 
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Trata-se de um conhecimento teórico e prático essencial para que o aluno 

possa desenvolver senso crítico ao se deparar com novas tecnologias e 

teorias aplicadas pelo senso comum e que muitas vezes são acolhidas pelos 

profissionais da área mesmo que não haja embasamento teórico científico. 

Estas disciplinas também podem aplicar parte da carga horária com 

atividades à distância, síncronas ou assíncronas. 

 

9.4. Disciplinas voltadas à Produção Musical 
 
As disciplinas voltadas à produção musical são aquelas que permitem ao 

aluno conhecer um pouco do universo abrangente que forma o produtor 

musical, desde o uso e conhecimento de software de edição de partituras à 

utilização de linguagem MIDI nas conexões entre equipamentos musicais e 

computadores para transmissão de dados para mixar e manipular fontes 

sonoras variadas. Nelas estão também as disciplinas Optativas do curso 

onde o aluno poderá escolher entre diversas disciplinas oferecidas no Curso 

Técnico em Música, desde as voltadas à teoria musical, harmonia, arranjo, 

práticas de conjunto, instrumentos musicais àquelas mais focadas à 

produção como produção artística, empreendedorismo na música, entre 

outras. 

 

9.5. Estrutura Curricular 
Para que o currículo tenha uma sequência lógica e didática ao longo do 

processo do curso, é proposta a seguinte divisão das disciplinas obrigatórias 

ao longo dos 6 semestres. 

Semestre 1 

Componente Curricular Carga horária 
presencial 

Carga horária a 
distância 

Aulas por 
semana 

Prática de Estúdio I 40h 35h 5 

Sonorização I 60h  4 

Eletrônica básica para 

áudio I 

30h  2 

Acústica de Salas 30h  2 
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Elementos básicos da 

Linguagem Musical 

 30h 2 

Total 160h 65h 15 

 

Semestre 2 

Componente Curricular Carga horária 
presencial 

Carga horária a 
distância 

Aulas por 
semana 

Prática de Estúdio II 75h  5 

Sonorização II 60h  4 

Introdução à gravação e 

edição de vídeo 

30h 30h 4 

Total 165h 30h 13 

 

Semestre 3 

Componente Curricular Carga horária 
presencial 

Carga horária a 
distância 

Aulas por 
semana 

Prática de Estúdio III 75h  5 

Práticas de gravação e 

transmissão ao vivo I 

60h  4 

Edição de partituras 30h 30h 4 

Total 135h 30h 13 

 
 

Semestre 4 

Componente Curricular Carga horária 
presencial 

Carga horária a 
distância 

Aulas por 
semana 

Prática de Estúdio IV 75h  5 

Práticas de gravação e 

transmissão ao vivo II 

60h  4 

Eletrônica básica para 

áudio 

60h  4 

Total 195h  13 
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Semestre 5 

Componente Curricular Carga horária 
presencial 

Carga horária a 
distância 

Aulas por 
semana 

Prática de Estúdio V 75h  5 

Midi e síntese de áudio 30h  2 

Total 105h  7 

 

Semestre 6 

Componente Curricular Carga horária 
presencial 

Carga horária a 
distância 

Aulas por 
semana 

 

Trabalho de conclusão 

de curso (TCC) 

 

 

45h 

 

30h 

 

5 

Total 45h 30h 5 

 

 Carga Horária 
Presencial 

Carga Horária à 
Distância 

Carga Horária 
TOTAL 

 
Carga horária em 

componentes 
curriculares 
obrigatórios 

 
 

760h 

 
 

125h 

 
 

885h 

 
Carga horária em 

componentes 
curriculares eletivos 

 
240h 

 
- 

 
240h 

 
Carga horária total do 

curso 

 
1000h 

 

 
125h 

 
1125h 

Carga Horária do TCC 45h 30h 75h 

Carga Horária Total 1.200h 
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No 6º Semestre letivo os alunos irão realizar o Trabalho de Conclusão de 

Curso - TCC com carga horaria de 75h, sendo 45h de maneira presencial e 

30h de maneira remota. O TCC é melhor detalhado no item 9.10. 

 

Os alunos irão cursar 16 créditos (240 horas) de disciplinas optativas dentre 

as disciplinas abaixo: 

 

Análise Musical I; 

Análise Musical II; 

Apreciação Musical I; 

Apreciação Musical II; 

Arranjos; 

Canto Coral; 

Contemporaneidades Tecnológicas na Apreciação Musical; 

Empreendedorismo; 

Fisiologia da Voz; 

Harmonia Funcional e Improvisação I; 

Harmonia Funcional e Improvisação II; 

Harmonia I; 

Harmonia II; 

Improvisação I; 

Improvisação II; 

Linguagem e Estruturação Musical I; 

Linguagem e Estruturação Musical II; 

Percepção I; 

Percepção II; 

Percepção III; 

Percepção IV; 

Piano Complementar I; 

Piano Complementar II; 

Piano Complementar III; 

Prática de Conjunto I; 

Prática de Conjunto II; 

Prática de Conjunto III; 
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Prática de Conjunto IV; 

Preparação para o palco e performance; 

Técnica vocal; 

 

9.6. Itinerário formativo 
 
O itinerário formativo é composto pelos componentes curriculares 

estruturados em semestres. Os componentes curriculares foram organizados 

sequencialmente em busca da construção, ampliação e atualização continua 

e gradual das habilidades e da base de conhecimentos e saberes 

necessários ao perfil profissional almejado, bem como para o exercício pleno 

da cidadania na contemporaneidade. 

9.7. Orientações Metodológicas 
 

A Escola de Música da UFRN não adota um único método ideal de ensino, ao 

contrário, admite que no processo de ensino e aprendizagem, há múltiplas 

maneiras de ajudar os alunos na construção do conhecimento. 

 

Tal concepção não deve ser confundida com ausência metodológica no 

processo de ensino e aprendizagem. Faz-se referência aqui à construção de 

estratégias didáticas variadas, que conjugam diversas formas de intervenção 

pedagógica com as necessidades dos alunos e do grupo. Ao assumir a 

valorização de múltiplas formas de ensinar, este Projeto Pedagógico rompe 

com o tradicional confronto entre métodos de ensino: de um lado os 

centrados no aluno, ditos "liberais, ativos, abertos, progressistas”, (Suzuki, 

Dalcroze, Willems, Orff, etc.) e de outro os centrados no professor, chamados 

tradicionais, receptivos, fechados e expositivos. 

 

Na sociedade contemporânea, novos saberes são produzidos velozmente e 

demandam um novo tipo de profissional, preparado para lidar com novas 

tecnologias e linguagens, capaz de responder com flexibilidade e rapidez a 

novos ritmos e processos. Isso pressupõe uma formação baseada no 
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pensamento crítico. Tal concepção rejeita a fragmentação do conhecimento 

disciplinar, para adotar uma estruturação curricular que seja mais do que 

multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Essa nova realidade exige 

que se formem estudantes de modo a capacitá-los para a aquisição e o 

desenvolvimento permanente de novas competências. 

 

Os tópicos a seguir congregam as preocupações da equipe e oferecem um 

eixo norteador para a elaboração de propostas práticas que concretizam o 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

9.7.1. Planejamento interdisciplinar no plano de ensino 
 

Os professores do CTPF realizam encontros regulares para analisar e discutir 

a prática pedagógica. Nesses encontros, cada educador participa sugerindo 

atividades de natureza interdisciplinar que proporcionem a construção de 

saberes, socializando encaminhamentos didáticos. 

 

9.7.2. Foco na construção de competências 
 

Os conceitos e conteúdo das disciplinas ensinados na escola devem estar 

voltados para o desenvolvimento de competências amplas e gerais, o saber-

fazer. Sem essa preocupação, o aprendizado transforma-se em algo efêmero 

e descartável. 

 

Em outros tempos, a função principal da escola era informar; hoje, com 

excesso de informação disponível e de fácil acesso, necessitamos de mentes 

que possam utilizar e aplicar bem o conhecimento que têm ao seu alcance. 

Assim sendo, é essencial e prioritário que a escola promova a construção de 

competências que permitam aos alunos acompanhar as transformações, 

conviver com o incerto, o imprevisível e o diferente, com consequente 

participação ativa e crítica no processo de transformação social. 
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9.7.3. Contextualização do Ensino 
 

O mundo do trabalho aparece nesse quadro como meta principal; então será 

através da compreensão e simulação do seu próprio cenário que se dará a 

contextualização dos conteúdos. Os conteúdos, sejam em que forma se 

apresentem, só terão efetivo valor se proporcionarem competências ou 

evidenciarem em que momento, no futuro profissional, tais elementos da 

aprendizagem tornar-se-ão indispensáveis. 

 

9.7.4. Atividades Coletivas 

 
A estimulação ao trabalho em grupo e com troca de informações e 

participação coletiva é de grande ênfase na Escola. Isso é justificável pela 

natureza do processo de produção musical, que na maioria das vezes requer 

o trabalho em equipe, capacidade fundamental no mundo atual do trabalho. 

Ainda: 

 

• a interação entre os alunos é fator de enriquecimento e ampliação do 

processo individual de aprendizagem; 

 

• a cooperação é uma capacidade importante para a formação pessoal. 

Numa época em que a competição se mostra significativamente 

presente na área de atuação profissional, torna-se necessário educar 

para a construção de valores que sustentem o convívio social. 

 

9.7.5. Singularidades no percurso de formação 
 

Cada aluno tem um conjunto de necessidades especiais de aprendizagem. 

Para ser uma instituição que socialize, promova crescimento pessoal e 

prepare para o futuro, a escola tem que interagir de forma particular com 

cada indivíduo. 
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Essa proposta se fundamenta também nos estudos de Lev Semenovich 

Vygotsky e Henri Wallon, nos quais organismo e meio determinam-se 

mutuamente; portanto o biológico e o social não estão dissociados, já que 

exercem influência mútua. Nessa perspectiva, a premissa é que o homem se 

constitui como tal através de suas interações sociais. Nessa dinâmica o 

homem age, interage e transforma a natureza, os outros homens e a si 

próprio. Assim sendo, a escola assume para si a função de contribuir para a 

inserção crítica dos sujeitos na totalidade das relações que se processam na 

sociedade, pois é no cotidiano educativo organizado intencionalmente, nos 

momentos de trabalho coletivo, nas intervenções do professor e na interação 

com o grupo que o aluno vai-se construindo socialmente. 

 

Uma vez compreendendo o homem como um sujeito histórico, que não vive 

só, que faz parte de uma cultura, faz-se necessária uma apreensão da 

realidade cultural na qual esse aluno está inserido, passando pelas áreas do 

conhecimento que estarão permitindo que ele se situe historicamente e 

resgate através da própria história as transformações sociais, situando-as no 

tempo e no espaço. 

 

Compreender essas transformações sociais não é tarefa fácil, mas é 

fundamental para que se construa a identidade, exerça a cidadania, torne-se 

um ser autônomo, criativo, crítico e independente. 

 

Para que a formação desse homem se concretize gradativamente, esta 

Proposta Pedagógica idealiza ser: 

 

• uma educação libertadora, crítica, integral, inovadora, prática, 

adaptada às reais situações da sociedade e da clientela; 

 

• flexível, abrangente, essencial, atualizado e prático, que seja meio 

para a consecução de determinados fins, que capacite o indivíduo 

para a ação e prepare-o para se adaptar ao mundo do trabalho em 

constante transformação; 
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• uma metodologia criativa, dinâmica, coerente, desafiadora, que induza 

o aluno a pesquisar, a conhecer por si mesmo, a aprender a aprender 

e a aprender a conviver. 

 

9.7.6. Educação a Distância 
 
As tecnologias que permitiram a gravação e a reprodução sonora surgiram no 

final do século dezenove e desde então continuam em um processo evolutivo 

que culminou com a digitalização do som e sua posterior propagação via 

Web. Segundo relatório divulgado pelo IBGE em 2018, o Brasil ocupa o 

quarto lugar na audiência da Internet no mundo, com 116 milhões de pessoas 

conectadas, o equivalente a 64,7% de sua população.  Há tempos a 

tecnologia é empregada como auxílio nos processos de ensino e 

aprendizagem musical, através de recursos como discos, áudios e vídeos. 

Porém, com o avanço das comunicações mediadas pela internet temos um 

novo cenário. Dentre as reflexões propostas pelos estudos tanto na área da 

educação como educação musical, é comum a discussão sobre as diferentes 

formas de assimilação e apropriação do conhecimento musical oportunizado 

na contemporaneidade pelo ciberespaço. 

 

Sabemos que a formação musical da maioria dos indivíduos em sociedades 

modernas é construída a partir de diversas fontes de informação e por 

diversos processos de mediação. Recebemos informações através de 

diversos meios, sejam eles eletrônicos, virtuais ou presenciais e, com elas, 

estabelecemos um processo de apropriação e atribuição de sentidos. 

Em meio a todo fluxo de sistemas de signos que nos envolvem, temos o meio 

digital. 

 

Na área de música, como possibilidade de exploração da potencialidades da 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) e da Internet, a 

educação a distância tem sido utilizada em Instituições de Ensino Superior 

(IES) quase que, somentes para cursos de formação de professores de 
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música, especialmente pelo sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Neste contexto, o ensino de instrumentos musicais, da gravação, transmissão 

de música via Internet, dentre outros, tem tido pouco avanço, ainda 

recorrendo a métodos presenciais e tutoriais com pouco ou nenhum auxílio 

de recursos tecnológicos e ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). 

 

A própria crise pandêmica gerada pelo COVID – 19 desnudou a necessidade 

de atuação efetiva com recursos tecnológicos digitais nos mais diversos 

ambientes formativos. 

 

Consideramos ainda que pesquisas destacam uma crescente busca pela 

EaD no Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), entre 2009 e 2019, as matrículas nos 

cursos a distância aumentaram 378,9%, além disto, o senso ainda mostrou 

que 43,8% do total dos ingressantes novatos buscaram a primeira matrícula 

em cursos na modalidade EaD. 

 

Destacamos ainda a forte tendência ao modelo híbrido já observada no 

período anterior à pandemia em, virtualmente, diversos contextos de 

educação, o que, em termos de políticas públicas igualmente já estava 

claramente expresso na Portaria 2117/2019 do MEC que autorizou as 

instituições de ensino superior (IES) ampliar para até 40% a carga horária 

de atividades não presenciais em cursos presenciais de graduação com nota 

superior a 3. 

Para que este modelo prospere, e de acordo com a legislação vigente, a 

saber o Decreto n° 9.057, de 25 de maio de 2017, que, em seu artigo 1 

define a educação a distância como: 

 
a modalidade educacional na qual a mediação didático- 

pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra 

com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de 

acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, 

entre outros, e desenvolva atividades educativas por 
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estudantes e profissionais da educação que estejam em 

lugares e tempos diversos. (BRASIL, 2017) 

 
Nesse contexto o Curso Técnico em Processos Fonográficos se resguarda o 

direito de ofertar, até 40% de seus conteúdos através da modalidade EaD. 

Incluindo nesse âmbito disciplinas ofertadas integralmente na modalidade, 

bem como partes específicas de conteúdos, que buscarão um caráter mais 

híbrido.  A escolha de quais conteúdos trabalharão com essa metodologia 

dependerá das possibilidades de docentes e discentes, bem como da 

observação de práticas pedagógicas que considerem uma boa articulação 

entre conteúdo específico, pedagógico e tecnológico. 

 

9.7.7. Espaços de Formação 
 

Para permitir a execução da proposta pedagógica, o processo de ensino-

aprendizagem se amplia para além do espaço de sala de aula. As atividades 

formativas se articulam em uma estrutura flexível e integradora composta de: 

 

• Disciplinas; 

• Atividades laboratoriais; 

• Laboratórios Permanentes. 

• Investigação de Campo. 

 

9.7.8. Atividades Laboratoriais 
 

Entende-se por atividades laboratoriais aquelas de natureza prática, que 

proporcionam uma vasta quantidade de opções ao aluno, como forma de 

enriquecer o seu desenvolvimento profissional. Esse enriquecimento 

curricular se dá pela participação nas diversas atividades que acontecem na 

Escola de Música como recitais, projetos de extensão, projetos de pesquisa, 

apresentações musicais, festivais, entre outros. 
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O currículo do Curso Técnico de Processos Fonográficos da UFRN 

pressupõe que no contexto da formação do profissional da carreira em áudio, 

é necessário que o egresso possua conhecimento não só dos aspectos 

técnicos, mas também de vários outros temas e enfoques que proporcionarão 

uma formação diferenciada, além de uma visão crítica da organização da 

produção musical no mundo contemporâneo, para, através da reflexão, 

aprender a pensar e a tomar decisões. 

 

9.7.9. Laboratórios Permanentes 
 

Por Laboratórios Permanentes entendem-se aqueles onde exista uma 

aplicação das competências adquiridas. Os laboratórios são oportunidades 

para o desenvolvimento da prática de gravação e sonorização, com a 

intenção de orientar a inserção do estudante ao mundo do trabalho. São 

possibilidades reais de vivência profissional. O aluno do CTPF tem a 

oportunidade de participar não apenas dos laboratórios específicos como o 

Estúdio Ritornello mas participar dos diversos laboratórios voltados à 

performance musical, se inserindo como alguém que poderá contribuir com 

processos de gravação e sonorização das diversas atividades 

proporcionadas por esses núcleos. 

 

9.7.10. Laboratórios específicos 
 

• LABORATÓRIO ESTÚDIO RITORNELLO: laboratório que atende 

diretamente o CTPF. Compreende de um estúdio de gravação 

totalmente equipado, com sala técnica para mixagem e sala de 

gravação com condicionamento e isolamento acústico. Possui 

microfones, computadores, monitores de referência e todo 

equipamento necessário para produção musical. O Laboratório é 

responsável também pelos equipamentos de sonorização e gravação 

do Auditório Onofre Lopes e Auditório Oriano de Almeida, ambos 

dentro do complexo da Escola de Música. Estes são os principais 

espaços para a realização de grande parte dos eventos da Escola de 
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Música e que desde 2019 vem sendo sistematicamente registrados em 

áudio e vídeo. Esta ação faz parte do Projeto de Extensão Auditório 

Onofre Lopes Digital, um portal na plataforma wordpress que 

disponibiliza toda a produção artística da Escola de Música da UFRN. 

Produção esta, que será continuamente registrada com a participação 

dos alunos do CTPF através das disciplinas Práticas de gravação e 

Transmissão ao vivo I e II. Além das disciplinas, os alunos serão 

constantemente incentivados a participar dos eventos da Escola como 

auxiliares ou mesmo responsáveis pelo registro audiovisual. 

 

• LAMUCO: O Laboratório de Música e Computação – LAMUCO, é um 

laboratório que conta com diversos computadores com acesso à 

internet e alguns programas de música e áudio instalados para uso 

dos alunos. Nele são ministradas diversas disciplinas da Escola de 

Música como “Música e Computação”, “Percepção Musical” e 

"Elaboração e Edição de Partituras”. Os alunos das disciplinas de 

“Percepção Musical” utilizam o laboratório para treinamento com o 

auxílio do software EarMaster.  

 

A Escola de música da UFRN dispõe de diversos grupos permanentes, vários 

associados a projetos de extensão. Esses grupos contam com o registro 

permanente de suas apresentações em audiovisual e são importante fonte de 

pesquisa e atuação dos alunos do CTPF. Os alunos são incentivados a 

participarem como voluntários tanto no registro como na sonorização das 

apresentações que acontecem nos auditórios e espaços da Escola de Música 

como nas apresentações externas. Fazem parte desses grupos a Filarmônica 

da UFRN, Big Band Jerimum Jazz, Madrigal da UFRN, Bando de Sax, Cia 

Livre de Teatro Musical, Coral Infantil da UFRN, Grupo Potibones, Sexteto 

Potiguar, Empoderarte, GuêTu (Grupo de Eufônios e Tubas da UFRN), 

Trompetarte entre outros. 

 

9.7.11. Investigações de Campo 
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Por Investigações de Campo, entendem-se todas as incursões feitas ao 

mercado ativo relacionado às práticas de áudio constantes no programa 

curricular. Estas incursões, realizadas na forma de visitas coordenadas pelo 

professor, com agendamento prévio e avaliação posterior, visam a 

familiarização do aluno com os espaços comuns ao mercado em que 

pretende se inserir. Alguns dos principais campos de investigação 

profissional estão entre estes: 

 

• Estúdios de gravação; 

• Teatros (palco, bastidores, sala de sonoplastia e iluminação, 

maquinário, saguão); 

• Escritórios (direitos autorais, editores, leis de incentivo à cultura). 

 

9.8. Fluxograma do curso 
 
O curso de Técnico em Processos Fonográficos ofertado pela Escola 

de Música da UFRN terá duração de 6 semestres, com carga horária total de 

1200 horas. O detalhamento do fluxo e a duração do curso está representada 

na figura abaixo. 
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9.9. Organização Interna dos componentes curriculares 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
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UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM MÚSICA 

ESCOLA DE MÚSICA 

CURSO TÉCNICO 

  

EMENTA DA DISCIPLINA 

 

Módulo: Acústica de Salas 

Créditos: 2 Período: 1º 

Professor: Alexandre Maiorino 

 

Ementa 

 

Introdução aos conceitos de acústica de sala, propagação do som em espaços abertos e 

fechados, conceitos de transmissão sonora, absorção sonora e difusão sonora. 

Conhecimentos básicos sobre o comportamento do som em ambientes fechados com 

ênfase em estúdios de gravação e psicoacústica. 

 

Competências do Perfil Profissional 

 

• Analisa ambiente de gravação e sonorização; 
• Configura e alinha sistemas de gravação e sonorização; 
• Identifica parâmetros acústicos do local; 
• Verifica níveis de interferência em sistemas de som; 
• Aplica normas e leis pertinentes ou que regulamentem atividades da área, como as 

que se referem a direitos autorais, patentes, saúde e segurança no trabalho; 
• Utiliza de forma ética e adequada as possibilidades oferecidas por leis de incentivo 

fiscal à produção na área 
• Dimensiona a importância do meio ambiente e o impacto de suas ações na 

preservação do mesmo; 
 

 

Objetivos 

 

Proporcionar ao aluno conhecer o comportamento do som dentro de ambientes abertos e 

fechados. Possibilitar ao aluno que compreenda como o ser humano interpreta e 

compreende a informação sonora e aplicar estes conceitos aos conceitos de acústica de 
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estúdios de gravação e suas aplicações no áudio.  

 

 

Conteúdo Programático  

 

Características do som 

Pressão, intensidade e potencia 

Análise e medição do som por frequência 

Psicoacústica 

Isolamento Sonoro 

Absorção Sonora 

Difusores 

Tempo de Reverberação 

Comportamento do som em salas 

Acústica de Estúdio de Gravação: Sala técnica e de gravação 

 

Metodologia 

 

Aulas teóricas e práticas utilizando computadores, sistemas de medição acústica. 

 

 

Procedimentos de Avaliação 

 

Unidades Instrumentos de Avaliação Valor Data 

Unidade I 
 

Avaliação teórica. 
10,0 8º encontro 

Unidade II 

 

 

Avaliação teórica. 

 

10,0 

 

14º encontro 

 

Bibliografia  
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BÁSICA 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM MÚSICA 

ESCOLA DE MÚSICA 

CURSO TÉCNICO 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

 

 

Módulo: Prática de Estúdio 1 

Créditos: 5 Período: 1º 

Professor: Alexandre Maiorino 

 

Ementa 

 

Introdução para conceitos de gravação e mixagem utilizando a DAW de preferência do 

aluno mostrando organização do trabalho, gerenciamento de sessões, funções básicas de 

gravação, fluxo de sinal, entrada de sinais, gravação e processamento de áudio. 

 

Competências do Perfil Profissional 

 

• Realiza a microfonação de acordo com o tipo e evento sonoro utilizado; 
• Ajusta estruturas de ganho de sistema; 
• Prepara sistemas de monitoração para gravação e sonorização; 
• Capta sinais de áudio para sistemas de gravação e sonorização; 
• Realiza mixagem, edição e masterização de sinais gravados; 
• Analisa registros sonoros mixados; 
• Avalia qualidade de produto sonoro; 
• Colhe informações sobre eventos de sonorização e gravação; 
• Correlaciona linguagens artísticas a outros campos do conhecimento nos 

processos de criação e gestão de atividades artísticas; 
• Desenvolve formas de preservação e difusão das diversas manifestações 

artísticas, em suas múltiplas linguagens e contextualizações; 
• Incorpora à prática profissional o conhecimento das transformações e rupturas 

conceituais que historicamente se processaram na área; 
• Reinventa processos, formas, técnicas, materiais e valores estéticos na concepção 

e produção artística, a partir de visão crítica da realidade; 
• Concebe, organiza e interpreta roteiros e instruções para a realização de projetos 

artísticos; 
• Analisa e aplica práticas e teorias de produção das diversas culturas artísticas, 
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suas interconexões e seus contextos socioculturais; 
• Analisa e aplica combinações e reelaborações imaginativas, a partir da experiência 

sensível da vida cotidiana e do conhecimento sobre a natureza, a cultura, a história 
e seus contextos; 

• Cria e estabelece laços e vínculos sociais; 
• Trabalha em equipe, gerenciando conflitos e interesses; 
• Produz mais e melhores ideias para o desenvolvimento de novos processos de 

trabalho; 

 

 

Objetivos 

 

Capacitar o aluno a conhecer o universo das Digital Audio Worstations - DAW 

conhecendo seu fluxo de sinal, ferramentas, organização para que ele possa realizar 

mixagens e masterizações das mais variadas formações musicais utilizando diversas 

ferramentas como Equalizadores, Compressores, Limiters, além de outros softwares 

específicos da área.  

 

 

3.   Conteúdo Programático  

 

Primeira unidade: 

Introdução histórica da gravação 

Digital Audio Workstations 

Organização de trabalho 

Criação de canais, tipos de canais 

MIDI e instrumentos virtuais 

Criação e manutenção de sessões, backups 

Importação de áudio 

Gravação de áudio 

Transporte de áudio 

Marcadores 

 

Segunda Unidade: 

Conceitos de mixagem 



 

 47 

Conceitos de uso de equalizadores, compressores, reverbs e delays 

Grupos, canais auxiliares, canais VCA 

Automação 

Edição usando ferramenta “warp” 

Técnicas avançadas de edição 

Diferença entre uso de Inserts e canais auxiliares 

Master Fader 

Conceitos de masterização 

Criando o arquivo final: Bouncing tracks 

 

4.   Metodologia 

 

Aulas presenciais com conteúdo teórico e aplicações práticas 

Aulas em vídeo abordando algumas Digital Audio Workstation disponíveis no mercado 

mostrando sua funções e operacionalidade 

Trabalhos semanais de uso das plataformas de gravação 

Exercícios em sala de aula 

 

 

5.   Procedimentos de Avaliação 

 

Unidades Instrumentos de Avaliação Valor Data 

Unidade I 

 

Avaliação I 

 

Trabalhos 

 

7,0 

 

3,0 

8º encontro 

Unidade II 

 

 

Avaliação I 

 

Trabalhos 

 

 

7,0 

 

3,0 

 

14º encontro 
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HENRIQUES, Fábio. Guia de mixagem 3: mixando gravações ao vivo em 2.0 e 
surround 5.1. 1. ed. Rio de Janeiro: Música e Tecnologia, 2012. 155 p. ISBN: 

9788589402200. 

 

KADIS, Jay; BROWN, Pat. The science of sound recording. New York: Focal Press, 

c2012. xi, [237 p]. ISBN: 9780240821542, 0240821548. 

 

KATZ, Mark. Capturing sound: how technolgy has changed music. Rev. ed. Berkeley, 

California: University of California Press, 2010. 320 p. ISBN: 9780520261051. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM MÚSICA 

ESCOLA DE MÚSICA 

CURSO TÉCNICO 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

 

 

Módulo: Sonorização I 

Créditos: 4 Período: 1º 

Professor: Alexandre Maiorino 

 

Ementa 

 

Introdução à sonorização e montagem de sistemas de sonorização. Conceitos teóricos 

sobre sistemas sonoros, fluxo de sinais, microfones, mesas de som analógica e digital, 

caixas de som, amplificadores e processamento de sinal. Aplicação prática dos conceitos 

em sonorização ao vivo de grupos musicais. 

 

Competências do Perfil Profissional 

 

• Realiza a microfonação de acordo com o tipo e evento sonoro utilizado; 
• Ajusta estruturas de ganho de sistema; 
• Prepara sistemas de monitoração para gravação e sonorização; 
• Capta sinais de áudio para sistemas de gravação e sonorização; 
• Realiza mixagem, edição e masterização de sinais gravados; 
• Define necessidades técnicas de eventos sonoros/ 
• Verifica condições de infraestrutura para acesso e instalação de equipamentos de 

áudio; 
• Especifica equipamentos, microfones, cabos e conectores de áudio; 
• Supervisiona transporte de equipamentos; 
• Colhe informações sobre eventos de sonorização e gravação; 
• Orienta outros técnicos na montagem de equipamentos; 
• Influencia o comportamento do grupo com empatia e equidade visando os 

interesses interpessoais e institucionais; 
• Suporta ambiguidades, pressão e frustrações; 
• Respeita os superiores e os subordinados; 
• Relaciona-se com facilidade em todos os níveis sociais; 
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• Identifica e atua de forma proativa sobre problemas e oportunidades; 

 

 

Objetivos 

 

Proporcionar ao aluno conhecer conceitos sobre sistemas sonoros, fluxo de sinais, 

microfones, mesas de som analógica e digital, caixas de som, amplificadores e 

processamento de sinal. Aplicar na prática os conceitos em sonorização de grupos 

musicais. Operar mesas de som analógicas e digitais. projetar sistemas básicos de 

sonorização. Conhecer e diferenciar caixas de som, amplificadores e microfones. Estar 

apto a conduzir a montagem, logística, operação, desmontagem e armazenamento de 

equipamentos de som ao vivo. 

 

 

3.   Conteúdo Programático  

 

Sistemas Sonoros 

Fluxo de sinal 

Equipamentos de sonorização 

Microfones 

Técnicas de microfonação para som ao vivo 

Caixas de Som 

Amplificadores 

Cabos e conexões 

Montagem e Condução de shows ao vivo 

Operação de mesas analógicas 

Operação de mesas digitais 

Prática de sonorização 

Prática de projeto de sistemas de sonorização 

Prática de montagem e ligação de sistemas de som 

 

4.   Metodologia 
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Aulas teóricas sobre conceitos e equipamentos. Aulas práticas de operação, montagem, 

conexão, manutenção. Aulas para criação de cabos de áudio. Aulas práticas de 

sonorização, operação de mesas analógicas e digitais. Integração com o projeto de 

extensão Caninga Jams para a sonorização do evento uma vez por mês durante o 

semestre. 

 

 

5.   Procedimentos de Avaliação 

 

Unidades Instrumentos de Avaliação Valor Data 

Unidade I 

Avaliação teórica. 

 

Avaliação Prática contínua 

5,0 

 

5,0 

8º encontro 

Unidade II 

 

Avaliação teórica. 

 

Avaliação Prática contínua 

5,0 

 

5,0 

14º encontro 

 

Bibliografia  

 

BÁSICA 
 

MACHADO, Renato Muchon. Som ao vivo: conceitos e aplicações básicas em 
sonorização. Rio de Janeiro: H. Sheldon, 2001. 159 p. 

 

MOSCAL, Tony. Sound check: the basics of sound and sound systems. Milwaukee, 

USA: Hal Leonard, c1994. 110 p. ISBN: 079353559. 

 

VALLE, Sólon do. Microfones: tecnologia e aplicação. Rio de Janeiro: Música & 

tecnologia, 1997. 

 

COMPLEMENTAR 
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HENRIQUES, Fabio. Guia de mixagem. 2. ed. Rio de Janeiro: Música e Tecnologia, 2007. 

155 p. ISBN: 9788589402095. 

 

HENRIQUES, Fabio. Guia de mixagem 2: os instrumentos. 1. ed. Rio de Janeiro: Música 

e Tecnologia, 2008. 157 p. ISBN: 9788589402118. 

 

HENRIQUES, Fábio. Guia de mixagem 3: mixando gravações ao vivo em 2.0 e 
surround 5.1. 1. ed. Rio de Janeiro: Música e Tecnologia, 2012. 155 p. ISBN: 

9788589402200. 

 

HUBER, David Miles; RUNSTEIN, Robert E. Modern recording techniques. 6. ed. 

Holanda: Elsevier, 2005. 652 p. ISBN: 9780240806259. 

 

BARTLETT, Bruce; BARTLETT, Jenny. Practical recording techniques. Carmel, Ind: 

Sams, c1992. xix, 511 p. ISBN: 0672302659. 

 

GIBSON, David. The art of mixing: a visual guide to recording, engineering and 
production. 2nd ed. Boston: Thomson, c2005. 299 p. ISBN: 1931140456. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM MÚSICA 

ESCOLA DE MÚSICA 

CURSO TÉCNICO 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

 

Módulo: Eletrônica para áudio I 

Créditos: 2 Período: 1º 

Professor: Alexandre Viana 

 

Ementa 

 

Introdução aos conceitos básicos e componentes de eletrônica voltada ao áudio com 

elaboração de circuitos simples, identificação de problemas e prática de solda e medição 

de componentes eletrônicos básicos. 

 

Competências do Perfil Profissional 

 

• Limpa, testa e substitui equipamentos; 
• Confere sistema de energia elétrica e aterramento; 
• Cria e estabelece laços e vínculos sociais; 
• Trabalha em equipe, gerenciando conflitos e interesses; 

 

 

Objetivos 

 

Capacitar o aluno a conhecer teorias e equipamentos básicos de eletrônica. Propiciar a 

prática de criar projetos básicos de circuitos eletrônicos voltados às necessidades de 

áudio. Praticar solda e medição de componentes eletrônicos. Identificar problemas em 

circuitos simples. 

 

 

3.   Conteúdo Programático  
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Tensão, Corrente e Resistência (Lei Ohm). Conhecendo e utilizando o multímetro. 

Principais componentes eletrônicos e suas funções. 

Prática solda (fios e placas). 

Prática circuito (Chave, Resistência, Bateria e Led). Prática leitura (tensão e corrente). 

Cabos e conectores. Prática solda. 

Transformadores e diodos. Conversão CA->CC. Prática. 

Elaboração de projeto individual. 

Identificação de problemas em circuitos simples (tensão, resistência e corrente)  

Prática de circuito. 

Apresentação do projeto e avaliação final 

 

4.   Metodologia 

 

Aulas teóricas e práticas utilizando computadores, projetor multimídia, componentes  

eletrônicos, multímetro digital. Manutenção e construção de cabos de áudio Exercícios em 

sala de aula 

 

 

5.   Procedimentos de Avaliação 

 

Unidades Instrumentos de Avaliação Valor Data 

Unidade I 

 

Avaliação teórica e prática em sala de aula dos 

conteúdos apresentados. Identificação de 

problemas e montagens de cabos de áudio. 

10,0 8º encontro 

Unidade II 

 

 

Avaliação teórica e prática em sala de aula dos 

conteúdos apresentados. Identificação de 

problemas e montagens de cabos de áudio. 

 

10,0 

 

14º encontro 

 

Bibliografia 
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BÁSICA 
 

FERREIRA, Aitan Póvoas. Curso básico de eletrônica. 3. ed. rev. e melhorada. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1983. 198 p. 

 

301 circuitos: idéias e sugestões em eletrônica para hobistas e profissionais. São 

Paulo: Hemus, 19-. ISBN: 8528903796. 

 

PEDERSON, Donald O; MAYARAM, Kartikeya. Analog integrated circuits for 
communication: principles, simulation and design. 2. ed. Boston, MA: Springer US, 

2008. ISBN: 9780387680309. 

 

COMPLEMENTAR 
 

DARR, Jack. Electric guitar: amplifier handbook. 3rd ed. Howard W. Sams: New York, 

1971. 239 p. ISBN: 0672208482. 

 

GIBSON, Bill. Sound advice on compressors, limiters, expanders & gates. Califórnia: 

ProAudio, c2004. 79 p. (InstantPro Series) ISBN: 1931140243. 

 

GOUNDREY-SMITH, Stephen. Principles of electronic prescribing. London: Springer 

London Imprint: Springer, 2008. XII, 156 p digital. (Health Informatics) ISBN: 

9781848002357. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM MÚSICA 

ESCOLA DE MÚSICA 

CURSO TÉCNICO 

 

EMENTA DE DISCIPLINA 

 

Módulo: Elementos Básicos da Linguagem Musical 

Créditos: 2 Período: 1º 

Professor: Júlio César de Melo Colabardini 

 

Ementa 

 

Estudos dos aspectos fundamentais da notação musical convencional; Introdução ao 

estudo dos elementos formadores do discurso musical. 

 

Competências do Perfil Profissional 

 

• Identifica e aplica, articuladamente, os componentes básicos das 
linguagens sonoras; 

• Seleciona e manipula esteticamente diferentes fontes e materiais 
utilizados nas produções artísticas, bem como os diferentes resultados 
artísticos; 

• Caracteriza, escolhe e manipula os elementos materiais (sons, gestos, texturas) e 
os elementos ideais (base formal, cognitiva) presentes na música; 
 

 

Objetivos 

 

Sistematizar os princípios básicos dos elementos da linguagem musical, visando 

possibilitar o desenvolvimento da leitura, percepção e aprendizagem de elementos 

teóricos para uma compreensão musical contextualizada. 

 

3.   Conteúdo Programático  
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Primeira unidade: 

 

Aspectos básicos da leitura e escrita musical: altura, duração e ritmo; 

Fórmulas de compasso; 

Contratempo e síncope; 

Parâmetros sonoros e tipos de alterações; 

Intervalos; 

Apreciações musicais contextualizadas; 

Estudos sobre ritmos e melodias diversas; 

 

Segunda Unidade: 

 

Introdução à teoria dos acordes: acordes de três sons 

Introdução à teoria das escalas; 

Escala Pentatônica; 

Escala maior e menor natural; 

Apreciações musicais contextualizadas; 

Aprofundamentos na leitura rítmica e melódica; 

 

 

4.   Metodologia 

 

A disciplina será desenvolvida na modalidade a distância através da Plataforma EMUFRN 

Online (Moodle) e de Softwares de Webconferências para os encontros síncronos. Haverá 

ainda um encontro presencial por Unidade para apresentação de projetos avaliativos. 

 

Serão utilizados materiais audiovisuais, áudios (podcasts) e materiais textuais em 

formatos diversos para o trabalho de exposição de conteúdos teóricos e práticos; Fóruns 

de notícias, dúvidas e fóruns de interação com temáticas e questões específicas serão 

responsáveis pela interação entre estudantes e professor e entre os próprios estudantes. 

Indicações de Jogos, aplicativos e softwares que possam ser utilizados serão realizadas 

durante o curso para todas as temáticas estudadas;  
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Questionários, fóruns avaliativos, wikis colaborativas, projetos de transcrição, criação e 

execução musical serão utilizados como ferramentas avaliativas;  

 

5.   Procedimentos de Avaliação 

 

Unidades Instrumentos de Avaliação Valor Data 

Unidade I 

 

Projeto I 

 

Atividades 

 

5,0 

 

5,0 

8º encontro 

Unidade II 

 

 

Projeto II 

 

Atividades 

 

 

5,0 

 

5,0 

 

14º encontro 

 

Bibliografia 

 

BÁSICA 
 

ALVES, Luciano. Teoria musical: lições essenciais: sessenta e três lições com 
questionários, exercícios e pequenos solfejos. São Paulo: Irmãos Vitale, 2005.  

 

Bennett, Roy. Como ler uma partitura. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010. 

 

___________. Elementos básicos da música. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1990.  

 

COMPLEMENTAR 
 

CROCKER, Richard L. A history of musical style. New York: Dover, 1986.  
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Howard, John. Aprendendo a compor. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991. 

 

Lima, Marisa Ramires Rosa de. Exercícios de teoria musical: uma abordagem prática. 
São Paulo: Embraform, 2004. 

 

MED, Bohumil. Teoria da música: livro de exercícios com gabarito. Brasília, DF: 

Musimed, 2014. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM MÚSICA 

ESCOLA DE MÚSICA 

CURSO TÉCNICO 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

 

Módulo: Prática de Estúdio 2 

Créditos: 5 Período: 2º 

Professor: Ticiano D’Amore 

 

Ementa 

 

Continuidade dos estudos das técnicas de gravação e mixagem om ênfase em gravação 

de diversos instrumentos musicais e técnicas de microfonação 

 

Competências do Perfil Profissional 

 

• Realiza a microfonação de acordo com o tipo e evento sonoro utilizado; 
• Ajusta estruturas de ganho de sistema; 
• Prepara sistemas de monitoração para gravação e sonorização; 
• Capta sinais de áudio para sistemas de gravação e sonorização; 
• Realiza mixagem, edição e masterização de sinais gravados; 
• Analisa registros sonoros mixados; 
• Avalia qualidade de produto sonoro; 
• Colhe informações sobre eventos de sonorização e gravação; 
• Correlaciona linguagens artísticas a outros campos do conhecimento nos 

processos de criação e gestão de atividades artísticas; 
• Desenvolve formas de preservação e difusão das diversas manifestações 

artísticas, em suas múltiplas linguagens e contextualizações; 
• Incorpora à prática profissional o conhecimento das transformações e rupturas 

conceituais que historicamente se processaram na área; 
• Reinventa processos, formas, técnicas, materiais e valores estéticos na concepção 

e produção artística, a partir de visão crítica da realidade; 
• Concebe, organiza e interpreta roteiros e instruções para a realização de projetos 

artísticos; 
• Analisa e aplica práticas e teorias de produção das diversas culturas artísticas, 

suas interconexões e seus contextos socioculturais; 
• Analisa e aplica combinações e reelaborações imaginativas, a partir da experiência 

sensível da vida cotidiana e do conhecimento sobre a natureza, a cultura, a história 
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e seus contextos; 
• Cria e estabelece laços e vínculos sociais; 
• Trabalha em equipe, gerenciando conflitos e interesses; 
• Produz mais e melhores ideias para o desenvolvimento de novos processos de 

trabalho; 
 

 

 

Objetivos 

 

Capacitar o aluno a realizar gravações e mixagens das mais variadas formações musicais 

em estúdio. Capacitar o aluno a saber escolher microfones e técnicas de microfonação 

para diversos tipos de instrumentos e grupos musicais. 

 

 

3.   Conteúdo Programático  

 

Primeira unidade: 

Microfones 

Técnicas de Microfonação 

Técnicas de Microfonação em estereo 

Equalizador; 

Compressor; 

Reverb e delay; 

Elaboração de guias; 

Gravando e mixando bateria, baixo, guitarra, violão, piano, teclados, cordas, metais, 

madeiras; 

Gravando e mixando vozes; 

Elastic Audio; 

Usando o limiter. 

 

Segunda Unidade: 

Plugins diversos; 
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4.   Metodologia 

 

Aulas práticas em estúdio de gravação; 

Gravação de instrumentos musicais diversos; 

Vídeos sobre gravação e mixagem de áudio.  

 

5.   Procedimentos de Avaliação 

 

Unidades Instrumentos de Avaliação Valor Data 

Unidade I 

 

Prova prática de aplicação dos conhecimentos 

adquiridos em estúdio 

 

5,0 12º encontro 

Unidade II 

 

 

Exercícios feitos em sala 

 

 

Seminários sobre plugins 

 

 

2,0 

 

 

3,0 

 

Decorrer do 

semestre 

 

Últimos dois 

encontros 

 

Obs. As atividades de mixagem de alunos da EMUFRN podem substituir 

notas dos exercícios feitos em sala.  

 

Bibliografia  

 

BÁSICA 
 

HUBER, David Miles; RUNSTEIN, Robert E. Modern recording techniques. 6. ed. 

Holanda: Elsevier, 2005. 652 p. ISBN: 9780240806259. 

 

BARTLETT, Bruce; BARTLETT, Jenny. Practical recording techniques. Carmel, Ind: 
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Sams, c1992. xix, 511 p. ISBN: 0672302659. 

 

GIBSON, David. The art of mixing: a visual guide to recording, engineering and 
production. 2nd ed. Boston: Thomson, c2005. 299 p. ISBN: 1931140456. 

 

COMPLEMENTAR 
 

HENRIQUES, Fabio. Guia de mixagem. 2. ed. Rio de Janeiro: Música e Tecnologia, 2007. 

155 p. ISBN: 9788589402095. 

 

HENRIQUES, Fabio. Guia de mixagem 2: os instrumentos. 1. ed. Rio de Janeiro: Música 

e Tecnologia, 2008. 157 p. ISBN: 9788589402118. 

 

HENRIQUES, Fábio. Guia de mixagem 3: mixando gravações ao vivo em 2.0 e 
surround 5.1. 1. ed. Rio de Janeiro: Música e Tecnologia, 2012. 155 p. ISBN: 

9788589402200. 

 

KADIS, Jay; BROWN, Pat. The science of sound recording. New York: Focal Press, 

c2012. xi, [237 p]. ISBN: 9780240821542, 0240821548. 

 

KATZ, Mark. Capturing sound: how technolgy has changed music. Rev. ed. Berkeley, 

California: University of California Press, 2010. 320 p. ISBN: 9780520261051. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM MÚSICA 

ESCOLA DE MÚSICA 

CURSO TÉCNICO 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

 

Módulo: Introdução à gravação e edição de vídeo 

Créditos: 4 Período: 1º 

Professor: Alexandre Maiorino 

 

Ementa 

 

Introdução à técnicas para gravação e edição de vídeo. Práticas de gravação de vídeo de 

apresentações musicais. Conceitos de enquadramento, fotometria, iluminação básica. 

Abordagem de conceitos básicos de edição de vídeo, transições, caracteres e finalização. 

Sincronismo de áudio com vídeo. 

 

Competências do Perfil Profissional 

 

• Realiza a microfonação de acordo com o tipo e evento sonoro utilizado; 
• Ajusta estruturas de ganho de sistema; 
• Define necessidades técnicas de eventos sonoros/ 
• Verifica condições de infraestrutura para acesso e instalação de equipamentos de 

áudio; 
• Colhe informações sobre eventos de sonorização e gravação; 
• Correlaciona linguagens artísticas a outros campos do conhecimento nos 

processos de criação e gestão de atividades artísticas; 
• Desenvolve formas de preservação e difusão das diversas manifestações 

artísticas, em suas múltiplas linguagens e contextualizações; 
• Cria e estabelece laços e vínculos sociais; 
• Trabalha em equipe, gerenciando conflitos e interesses; 
• Influencia o comportamento do grupo com empatia e equidade visando os 

interesses interpessoais e institucionais; 
• Suporta ambiguidades, pressão e frustrações; 
• Respeita os superiores e os subordinados; 
• Relaciona-se com facilidade em todos os níveis sociais; 
• Identifica e atua de forma proativa sobre problemas e oportunidades; 
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Objetivos 

 

Proporcionar ao aluno conhecer conceitos sobre câmaras de vídeo, enquadramento, 

fotometria e operação básica de câmara de vídeo. Promover o conhecimento de teorias 

básica de iluminação. Mostrar conceitos básicos de edição de vídeo. Apresentar 

programas computacionais de edição de vídeo. Proporcionar a prática de gravação e 

edição de apresentações musicais. 

 

 

3.   Conteúdo Programático  

 

Teoria de vídeo 

Formatos de vídeo 

Enquadramento 

Iluminação básica 

Fotometria e ajustes de exposição 

Operação de câmera 

Programas de edição de vídeo 

Conceitos de edição de vídeo 

Prática de gravação de vídeo 

Prática de edição de vídeo 

Prática de Finalização de vídeo 

Prática de sincronismo de áudio e vídeo 

 

4.   Metodologia 

 

Aulas teóricas sobre conceitos e equipamentos. Aulas práticas de operação de câmara de 

vídeo, montagem, conexão, manutenção.  Aulas teóricas e práticas de iluminação. Aulas 

teóricas e práticas de edição de vídeo utilizando programas computacionais. Integração 

com o projeto de extensão Auditório Onofre Lopes Digital para o registro das produções 

artísticas da Escola de Música da UFRN. 
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5.   Procedimentos de Avaliação 

 

Unidades Instrumentos de Avaliação Valor Data 

Unidade I 

Avaliação teórica. 

 

Avaliação Prática contínua 

5,0 

 

5,0 

8º encontro 

Unidade II 

 

Avaliação teórica. 

 

Avaliação Prática contínua 

5,0 

 

5,0 

14º encontro 

 

Bibliografia 

 

BÁSICA 
 

FISCHER, Walter. Digital video and audio broadcasting technology: a practical 
engineering guide. 2. ed. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2008. Digital. (Signals and 

Communication Technology) ISBN: 9783540763581. 

 

WATTS, Harris. On camera: o curso de produção de filme e vídeo da BBC. 5. ed. São 

Paulo: Summus, 1990. 276 p. (Novas buscas em comunicação, 36) ISBN: 8532303145. 

 

DANCYGER, Ken. Técnicas de edição para cinema e vídeo: história, teoria e prática. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 522 p. ISBN: 9788535224078. 

 

COMPLEMENTAR 
 

ARNHEIM, Rudolf. Arte & percepção visual: uma psicologia da visão criadora : nova 
versão. 8. ed. São Paulo: Pioneira, 1994. 503 p. (Biblioteca Pioneira de arte, arquitetura e 

urbanismo) ISBN: 8522101485. 

 

CHILDS IV, G. W. Creating music and sound for games. Boston: Thomson Course 

Technology, c2006. 293 p. ISBN: 9781598633016. 
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FARNELL, Andy. Designing sound. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2010. 

664 p. ISBN: 9780262014410. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM MÚSICA 

ESCOLA DE MÚSICA 

CURSO TÉCNICO 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

 

Módulo: Prática de Estúdio 3 

Créditos: 5 Período: 3º 

Professor: Alexandre Maiorino/ Ticiano D’Amore/ Alexandre Viana 

 

Ementa 

 

Continuidade dos estudos das técnicas de gravação e mixagem om ênfase na gravação 

de diversos grupos musicais da Escola de Música da UFRN e grupos externos. Os grupos 

desta disciplina serão escolhidos por meio de edital de projeto de extensão. 

 

Competências do Perfil Profissional 

 

• Realiza a microfonação de acordo com o tipo e evento sonoro utilizado; 
• Ajusta estruturas de ganho de sistema; 
• Prepara sistemas de monitoração para gravação e sonorização; 
• Capta sinais de áudio para sistemas de gravação e sonorização; 
• Realiza mixagem, edição e masterização de sinais gravados; 
• Analisa registros sonoros mixados; 
• Avalia qualidade de produto sonoro; 
• Colhe informações sobre eventos de sonorização e gravação; 
• Correlaciona linguagens artísticas a outros campos do conhecimento nos 

processos de criação e gestão de atividades artísticas; 
• Desenvolve formas de preservação e difusão das diversas manifestações 

artísticas, em suas múltiplas linguagens e contextualizações; 
• Incorpora à prática profissional o conhecimento das transformações e rupturas 

conceituais que historicamente se processaram na área; 
• Reinventa processos, formas, técnicas, materiais e valores estéticos na concepção 

e produção artística, a partir de visão crítica da realidade; 
• Concebe, organiza e interpreta roteiros e instruções para a realização de projetos 

artísticos; 
• Analisa e aplica práticas e teorias de produção das diversas culturas artísticas, 

suas interconexões e seus contextos socioculturais; 
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• Analisa e aplica combinações e reelaborações imaginativas, a partir da experiência 
sensível da vida cotidiana e do conhecimento sobre a natureza, a cultura, a história 
e seus contextos; 

• Cria e estabelece laços e vínculos sociais; 
• Trabalha em equipe, gerenciando conflitos e interesses; 
• Produz mais e melhores ideias para o desenvolvimento de novos processos de 

trabalho; 
 

Objetivos 

 

Capacitar o aluno a realizar gravações e mixagens reais, com tempo determinado e de 

grupos musicais dos mais diversas tipos. Capacitar o aluno a tomar decisões rápidas para 

solução de problemas durante o processo de gravação e mixagem. Capacitar o aluno a 

interagir com grupos musicais de diversas formações e estilos. 

 

 

3.   Conteúdo Programático  

 

Primeira unidade: Grupos Internos da EMUFRN 

Gravação e Mixagem do Grupo 1 

Gravação e Mixagem do Grupo 2 

Gravação e Mixagem do Grupo 3 

Gravação e Mixagem do Grupo 4 

Gravação e Mixagem do Grupo 5 

Gravação e Mixagem do Grupo 6 

 

Segunda Unidade: Grupos Externos da EMUFRN 

Gravação e Mixagem do Grupo 1 

Gravação e Mixagem do Grupo 2 

Gravação e Mixagem do Grupo 3 

Gravação e Mixagem do Grupo 4 

Gravação e Mixagem do Grupo 5 

Gravação e Mixagem do Grupo 6 

 

 

4.   Metodologia 



 

 70 

 

Disciplina prática com a gravação de 12 grupos musicais, sendo 6 internos e 6 externos a 

EMUFRN. 

Todos os alunos participarão da gravação, sendo que a cada grupo, 2 serão designados 

como Produtor e Engenheiro de Gravação. Os demais serão auxiliares de estúdio. 

Avaliação prévia da formação dos grupos 

Planejamento da gravação 

Gerenciamento da sessão de gravação e do tempo disponível 

Aplicação de técnicas de gravação 

Aplicação de Técnicas de Mixagem e Masterização 

 

5.   Procedimentos de Avaliação 

 

Unidades Instrumentos de Avaliação Valor Data 

Unidade I 

 

Apresentação das gravações dos grupos 

internos da EMUFRN 

 

5,0 7º encontro 

Unidade II 

 

 

Apresentação das gravações dos grupos 

externos da EMUFRN 

 

 

5,0 15º 

 

Obs. As atividades de mixagem de alunos da EMUFRN podem substituir 

notas dos exercícios feitos em sala.  

 

Bibliografia  

 

BÁSICA 
 

HUBER, David Miles; RUNSTEIN, Robert E. Modern recording techniques. 6. ed. 
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Holanda: Elsevier, 2005. 652 p. ISBN: 9780240806259. 

 

BARTLETT, Bruce; BARTLETT, Jenny. Practical recording techniques. Carmel, Ind: 

Sams, c1992. xix, 511 p. ISBN: 0672302659. 

 

GIBSON, David. The art of mixing: a visual guide to recording, engineering and 
production. 2nd ed. Boston: Thomson, c2005. 299 p. ISBN: 1931140456. 

 

COMPLEMENTAR 
 

HENRIQUES, Fabio. Guia de mixagem. 2. ed. Rio de Janeiro: Música e Tecnologia, 2007. 

155 p. ISBN: 9788589402095. 

 

HENRIQUES, Fabio. Guia de mixagem 2: os instrumentos. 1. ed. Rio de Janeiro: Música 

e Tecnologia, 2008. 157 p. ISBN: 9788589402118. 

 

HENRIQUES, Fábio. Guia de mixagem 3: mixando gravações ao vivo em 2.0 e 
surround 5.1. 1. ed. Rio de Janeiro: Música e Tecnologia, 2012. 155 p. ISBN: 

9788589402200. 

 

KADIS, Jay; BROWN, Pat. The science of sound recording. New York: Focal Press, 

c2012. xi, [237 p]. ISBN: 9780240821542, 0240821548. 

 

KATZ, Mark. Capturing sound: how technolgy has changed music. Rev. ed. Berkeley, 

California: University of California Press, 2010. 320 p. ISBN: 9780520261051. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM MÚSICA 

ESCOLA DE MÚSICA 

CURSO TÉCNICO 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

 

Módulo: Práticas de Gravação e Transmissão ao vivo I 

Créditos: 4 (2h em sala de aula e 2h em atividades 

extra classe) 

Período: 3 

Professor: Alexandre Maiorino 

 

Ementa 

 

Práticas de gravação de concertos ao vivo com transmissão simultânea pela internet. 

Técnicas de gravação de música erudita e música popular ao vivo. Técnicas de mixagem 

simultânea entre sonorização e transmissão pela internet. Mixagem e pós-produção de 

áudio com sincronismo para vídeo. 

 

Competências do Perfil Profissional 

 

• Realiza a microfonação de acordo com o tipo e evento sonoro utilizado; 
• Ajusta estruturas de ganho de sistema; 
• Define necessidades técnicas de eventos sonoros/ 
• Verifica condições de infraestrutura para acesso e instalação de equipamentos de 

áudio; 
• Colhe informações sobre eventos de sonorização e gravação; 
• Correlaciona linguagens artísticas a outros campos do conhecimento nos 

processos de criação e gestão de atividades artísticas; 
• Desenvolve formas de preservação e difusão das diversas manifestações 

artísticas, em suas múltiplas linguagens e contextualizações; 
• Cria e estabelece laços e vínculos sociais; 
• Trabalha em equipe, gerenciando conflitos e interesses; 
• Influencia o comportamento do grupo com empatia e equidade visando os 

interesses interpessoais e institucionais; 
• Suporta ambiguidades, pressão e frustrações; 
• Respeita os superiores e os subordinados; 
• Relaciona-se com facilidade em todos os níveis sociais; 
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• Identifica e atua de forma proativa sobre problemas e oportunidades; 

 

Objetivos 

 

O objetivo da disciplina é ensinar e proporcionar a prática de gravação, mixagem, pós-

produção, sincronismo com vídeo e transmissão pela internet de apresentações musicais 

ao vivo tanto de música erudita como música popular. Como objetos da prática serão 

utilizados os concertos oficiais da Orquestra Filarmônica da UFRN e da Big Band 

Jerimum Jazz. As práticas serão feitas nas apresentações oficiais dos grupos no 

Auditório Onofre Lopes da EMUFRN. Além desses dois grupos, o aluno deverá também 

escolher mais dois grupos, um de música erudita outro de popular, como trabalho final de 

avaliação. A disciplina irá contar com encontros semanais em sala de aula para o 

aprendizado das técnicas de gravação, avaliação das gravações realizadas e seminários 

programados sobre assuntos pertinentes ao tema. 

 

Competências: 

Desenvolver conhecimento em técnicas de gravação ao vivo 

Distinguir técnicas utilizadas para gravação de música erudita e popular 

Conhecer técnicas de microfonação em estéreo 

Ampliar os conhecimento sobre mixagem e masterização 

Conhecer as técnicas, softwares e equipamentos envolvidos para transmissão ao vivo 

pela internet 

Desenvolver habilidade para gravações simples de vídeo e sincronizar o áudio em pós 

produção 

 

Habilidades: 

Utilizar o conteúdo aprendido para gravar, mixar, masterizar, transmitir ao vivo e 

sincronizar o áudio gravado com vídeo 

Utilizar o conteúdo para desenvolver novas habilidades de técnicas de gravação 

Utilizar técnicas de microfonação em estéreo para gravação de música erudita e popular 

Aplicar os conhecimentos adquiridos em transmissões simples pela internet envolvendo 

apenas uma câmera de vídeo 

Aplicar os conhecimentos adquiridos para gravação de vídeo com uma câmara e 
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posteriormente mixar o conteúdo de áudio gravado e sincronizar com o vídeo utilizando o 

sistema ProTools ou software similar. 

 

3.   Conteúdo Programático (bases tecnológicas) 

 

Técnicas de gravação de áudio ao vivo 

Técnicas de Mixagem ao vivo para transmissão 

Conceitos básicos de gravação de vídeo 

Equipamentos e software envolvidos para transmissão pela internet 

Software OBS - Open Broadcaster Software 

Uso de Câmeras Fotográficas para transmissão de vídeo pela internet 

Uso de ProTools para sincronismo de áudio e vídeo e pós-produção de áudio 

Técnicas de microfonação em estéreo 

Técnicas de gravação ao vivo 

Técnicas de microfonação de público 

Técnicas avançadas de utilização de mesas digitais 

 

 

4.   Metodologia de Ensino 

 

Aulas expositivas e práticas com discussões sobre os áudios gravados e mixados pelos 

alunos. A gravação e transmissão dos concertos  da OFUFRN e BigBand Jerimum serão 

feitas em dupla. Todos os alunos irão mixar as apresentações e um representante da 

Filarmônica e da BigBand irá escolher a melhor mixagem de cada concerto. Como 

trabalho final, cada aluno deverá realizar uma gravação e transmissão de áudio de um 

concerto de música erudita e um de música popular a seu critério dentro do Auditório 

Onofre Lopes. A gravação deverá ser mixada e sincronizada com o vídeo gravado. O 

Aluno deverá apresentar também a mixagem ao vivo feita na transmissão pela internet. 

 

Recursos Metodológicos 
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Utilização de textos, vídeos, equipamentos de áudio e vídeo como mesa digital, 

microfones, câmeras de vídeo, software de transmissão, software de gravação, edição e 

mixagem de áudio.  

 

Procedimentos de Avaliação 

 

Unidades Instrumentos de Avaliação Valor Data 

Unidade I 

1 - Trabalho de transmissão pela internet 

utilizando o software OBS, mixagem ao vivo, 

gravação de áudio em ProTools ou Reaper, em 

dupla, de um concerto da OFUFRN 

 

2 - Trabalho de transmissão pela internet 

utilizando o software OBS, mixagem ao vivo, 

gravação de áudio em ProTools ou Reaper, em 

dupla, de um concerto da BigBand Jerimum 

Jazz 

 

3 - Mixagem de todos os concertos da 

OFUFRN gravados pelos alunos (4 no total) 

 

4 - Mixagem de todos os concertos da BigBand 

Jerimum Jazz gravados pelos alunos (4 no 

Total) 

 

 

20% 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

10% 

 

 

 

10% 

Ao longo do 

curso 
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Unidade II 

 

1 - Apresentação de trabalho de transmissão 

pela internet utilizando o software OBS, 

mixagem ao vivo, gravação de áudio em 

ProTools ou Reaper, em dupla, de um concerto 

de Música erudita à escolha do aluno 

 

2 - Apresentação de trabalho de transmissão 

pela internet utilizando o software OBS, 

mixagem ao vivo, gravação de áudio em 

ProTools ou Reaper, em dupla, de um concerto 

de música popular à escolha do aluno 

 

20% 

 

 

 

 

20% 

 14ª aula 

 

Bibliografia  

 

BÁSICA 
 

MACHADO, Renato Muchon. Som ao vivo: conceitos e aplicações básicas em 
sonorização. Rio de Janeiro: H. Sheldon, 2001. 159 p. 

 

MOSCAL, Tony. Sound check: the basics of sound and sound sistems. Milwaukee, 

USA: Hal Leonard, c1994. 110 p. ISBN: 079353559. 

 

VALLE, Sólon do. Microfones: tecnologia e aplicação. Rio de Janeiro: Música & 

tecnologia, 1997. 

 

COMPLEMENTAR 
 

HENRIQUES, Fabio. Guia de mixagem. 2. ed. Rio de Janeiro: Música e Tecnologia, 2007. 

155 p. ISBN: 9788589402095. 

 

HENRIQUES, Fabio. Guia de mixagem 2: os instrumentos. 1. ed. Rio de Janeiro: Música 

e Tecnologia, 2008. 157 p. ISBN: 9788589402118. 
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HENRIQUES, Fábio. Guia de mixagem 3: mixando gravações ao vivo em 2.0 e 
surround 5.1. 1. ed. Rio de Janeiro: Música e Tecnologia, 2012. 155 p. ISBN: 

9788589402200. 

 

HUBER, David Miles; RUNSTEIN, Robert E. Modern recording techniques. 6. ed. 

Holanda: Elsevier, 2005. 652 p. ISBN: 9780240806259. 

 

BARTLETT, Bruce; BARTLETT, Jenny. Practical recording techniques. Carmel, Ind: 

Sams, c1992. xix, 511 p. ISBN: 0672302659. 

 

GIBSON, David. The art of mixing: a visual guide to recording, engineering and 
production. 2nd ed. Boston: Thomson, c2005. 299 p. ISBN: 1931140456. 

 

 

     8.   Observações 

 

A disciplina deverá ser oferecida aos alunos do 3º e 4º período e deverá ter como pré-

requisitos as disciplinas Sonorização I e Prática de Estúdio I e II. Os alunos poderão cursar 

2 vezes esta disciplina. 

Os alunos matriculados nesta disciplina deverão ter disponibilidade de flexibilização do 

horário para participar das atividades práticas propostas, sendo a gravação da OFUFRN 

que acontece em 1 sábado de cada mês e a gravação da BigBand Jerimum Jazz que 

acontece 1 quinta de cada mês. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM MÚSICA 

ESCOLA DE MÚSICA 

CURSO TÉCNICO 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

 

Módulo: Edição de Partituras 

Créditos: 4 Período: 4º 

Professor: Alexandre Viana 

 

Ementa 

 

Introdução à editoração de partituras utilizando software de notação musical livre. 

 

Competências do Perfil Profissional 

 

• Utiliza criticamente novas tecnologias na concepção e produção artística;  
• Utiliza adequadamente métodos, técnicas, recursos e equipamentos específicos à 

produção, interpretação, conservação e difusão artística; 
• Identifica as características dos diversos gêneros de produção artística;  
• Pesquisa e avalia as características e tendências da oferta e do consumo dos 

diferentes produtos artísticos; 
• Produz mais e melhores ideias para o desenvolvimento de novos processos de 

trabalho; 
• Identifica e aplica, articuladamente, os componentes básicos das 

linguagens sonoras; 
• Seleciona e manipula esteticamente diferentes fontes e materiais 

utilizados nas produções artísticas, bem como os diferentes resultados 
artísticos; 

• Caracteriza, escolhe e manipula os elementos materiais (sons, gestos, texturas) e 
os elementos ideais (base formal, cognitiva) presentes na música; 

 

 

Objetivos 

 

Capacitar o aluno transcrever partituras manuscritas e editora-las utilizando programas de 

notação musical como o programa Musescore. Propiciar o aluno à prática de editoração 
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de partitura. 

 

 

3.   Conteúdo Programático  

 

Visão Geral do Musescore. 

Inserindo notas 

Inserindo notas 

Partituras de Grupos 

Formulas de compassos, armaduras, tonalidades e claves 

Ferramenta de compasso 

Vozes, ligaduras e articulações 

Apojaturas, Acaciaturas, Paleta principal, deslocamentos horizontal e vertical 

Ferramenta de Texto 

Ferramenta de edição geral 

Ferramenta de redimensionamento 

Prática. Edição dobrado – Oswaldo Lacerda 

Prática. Edição dobrado – Oswaldo Lacerda 

 

 

4.   Metodologia 

 

Aulas teóricas e práticas utilizando o software de edição musical Musescore. 

 

5.   Procedimentos de Avaliação 

 

Unidades Instrumentos de Avaliação Valor Data 

Unidade I 

 

Avaliação onde o aluno irá transpor ao 

Musescore uma partitura manuscrita ou 

impressa entregue no momento da avaliação 

10,0 8º encontro 
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Unidade II 

 

 

Trabalho final com a transposição ao 

Musescore de no mínimo 20 páginas de 

partitura manuscrita ou impressa. O trabalho 

terá início durante o semestre e será realizado 

fora sala de aula. 

 

10,0 

 

14º encontro 

 

Bibliografia 

 

BÁSICA 
 

ALVES, Luciano. Fazendo música no computador. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006. 

352 p. ISBN: 8535220232, 9788535220230 

 

ROADS, Curtis. The computer music tutorial. Cambridge: The MIT Press, c1996. xx, 

1234 p. ISBN: 0262680823 

 

MACHADO, André Campos; PINTO, Marília Marília Mazzaro; LIMA, Luciano 

Vieira. Computação musical: Finale 2004 : editoração de partituras, composição e 
arranjo. São Paulo: Érica, 2004. 372 p. ISBN: 8571949581. 

 

COMPLEMENTAR 
 

BENNETT, Roy. Como ler uma partitura. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010. 104 p. 

(Cadernos de Música da Universidade de Cambridge) ISBN: 8571101175 

 

MED, Bohumil. Teoria da música: livro de exercícios com gabarito. Brasília, DF: 

Musimed, 2014. 260 p. (Musicologia, 30) ISBN: 9788570920515. 

 

RATTON, Miguel Balloussier. Midi: guia básico de referência. Rio de Janeiro: Campus, 

1992. 189 p. ISBN: 8570017391. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM MÚSICA 

ESCOLA DE MÚSICA 

CURSO TÉCNICO 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

 

Módulo: Prática de Estúdio 4 

Créditos: 5 Período: 4º 

Professor: Alexandre Maiorino 

 

Ementa 

 

Estudos específicos de técnicas de mixagem e masterização 

 

Competências do Perfil Profissional 

 

• Realiza a microfonação de acordo com o tipo e evento sonoro utilizado; 
• Ajusta estruturas de ganho de sistema; 
• Prepara sistemas de monitoração para gravação e sonorização; 
• Capta sinais de áudio para sistemas de gravação e sonorização; 
• Realiza mixagem, edição e masterização de sinais gravados; 
• Analisa registros sonoros mixados; 
• Avalia qualidade de produto sonoro; 
• Colhe informações sobre eventos de sonorização e gravação; 
• Correlaciona linguagens artísticas a outros campos do conhecimento nos 

processos de criação e gestão de atividades artísticas; 
• Desenvolve formas de preservação e difusão das diversas manifestações 

artísticas, em suas múltiplas linguagens e contextualizações; 
• Incorpora à prática profissional o conhecimento das transformações e rupturas 

conceituais que historicamente se processaram na área; 
• Reinventa processos, formas, técnicas, materiais e valores estéticos na concepção 

e produção artística, a partir de visão crítica da realidade; 
• Concebe, organiza e interpreta roteiros e instruções para a realização de projetos 

artísticos; 
• Analisa e aplica práticas e teorias de produção das diversas culturas artísticas, 

suas interconexões e seus contextos socioculturais; 
• Analisa e aplica combinações e reelaborações imaginativas, a partir da experiência 

sensível da vida cotidiana e do conhecimento sobre a natureza, a cultura, a história 
e seus contextos; 
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• Cria e estabelece laços e vínculos sociais; 
• Trabalha em equipe, gerenciando conflitos e interesses; 
• Produz mais e melhores ideias para o desenvolvimento de novos processos de 

trabalho; 
 

Objetivos 

 

Capacitar o aluno a realizar mixagens e masterizações das mais variadas formações 

musicais utilizando diversas ferramentas como DAW, Equalizadores, Compressores, 

Limiters, Softwares específicos da área.  

 

 

3.   Conteúdo Programático  

 

Primeira unidade: 

Apresentação da disciplina 

Mixagem - Conceitos gerais 

Mixagem - Usando Referências 

Organização da sessão, ajuste de volume e Panorâmico 

Monitoração 

Equalização: tipos de EQ 

Compressores: Tipos de compressores 

 

Segunda Unidade: 

Processadores de Tempo: Reverbs e Delays  

Processadores: outros tipos de processamento 

Masterização - Conceitos gerais  

Masterização - “Metering” - LUFS 

Masterização - Possíveis Fluxos 

Masterização em paralelo com a Mixagem 

 

 

4.   Metodologia 
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- Aulas presenciais com conteúdo teórico e aplicações práticas 

- Criação de referencial auditivo para composição das mixagens 

- Mixagens semanais durante a semana com apresentação individual na segunda parte 

da aula 

- Comparação entre as mixagens dos alunos mostrando o diferencial de cada um e 

apontando novas possibilidades de uso de técnicas 

 

 

5.   Procedimentos de Avaliação 

 

Unidades Instrumentos de Avaliação Valor Data 

Unidade I 

 

Trabalhos de mixagem e masterização 

 

10,0 8º encontro 

Unidade II 

 

 

Trabalhos de Mixagem e Masterização 

 

 

 

10,0 

 

 

14º encontro 

 

Bibliografia 

 

BÁSICA 
 

HUBER, David Miles; RUNSTEIN, Robert E. Modern recording techniques. 6. ed. 

Holanda: Elsevier, 2005. 652 p. ISBN: 9780240806259. 

 

BARTLETT, Bruce; BARTLETT, Jenny. Practical recording techniques. Carmel, Ind: 

Sams, c1992. xix, 511 p. ISBN: 0672302659. 

 

GIBSON, David. The art of mixing: a visual guide to recording, engineering and 
production. 2nd ed. Boston: Thomson, c2005. 299 p. ISBN: 1931140456. 
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COMPLEMENTAR 
 

HENRIQUES, Fabio. Guia de mixagem. 2. ed. Rio de Janeiro: Música e Tecnologia, 2007. 

155 p. ISBN: 9788589402095. 

 

HENRIQUES, Fabio. Guia de mixagem 2: os instrumentos. 1. ed. Rio de Janeiro: Música 

e Tecnologia, 2008. 157 p. ISBN: 9788589402118. 

 

HENRIQUES, Fábio. Guia de mixagem 3: mixando gravações ao vivo em 2.0 e 
surround 5.1. 1. ed. Rio de Janeiro: Música e Tecnologia, 2012. 155 p. ISBN: 

9788589402200. 

 

KADIS, Jay; BROWN, Pat. The science of sound recording. New York: Focal Press, 

c2012. xi, [237 p]. ISBN: 9780240821542, 0240821548. 

 

KATZ, Mark. Capturing sound: how technolgy has changed music. Rev. ed. Berkeley, 

California: University of California Press, 2010. 320 p. ISBN: 9780520261051. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM MÚSICA 

ESCOLA DE MÚSICA 

CURSO TÉCNICO 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

 

Módulo: Práticas de Gravação e Transmissão ao vivo II 

Créditos: 4 (2h em sala de aula e 2h em atividades 

extra classe) 

Período: 4 

Professor: Alexandre Maiorino 

 

Ementa 

 

Continuação de práticas de gravação de concertos ao vivo com transmissão simultânea 

pela internet. Técnicas de gravação de música erudita e música popular ao vivo. Técnicas 

de mixagem simultânea entre sonorização e transmissão pela internet. Mixagem e pós-

produção de áudio com sincronismo para vídeo. 

 

Competências do Perfil Profissional 

 

• Realiza a microfonação de acordo com o tipo e evento sonoro utilizado; 
• Ajusta estruturas de ganho de sistema; 
• Define necessidades técnicas de eventos sonoros/ 
• Verifica condições de infraestrutura para acesso e instalação de equipamentos de 

áudio; 
• Colhe informações sobre eventos de sonorização e gravação; 
• Correlaciona linguagens artísticas a outros campos do conhecimento nos 

processos de criação e gestão de atividades artísticas; 
• Desenvolve formas de preservação e difusão das diversas manifestações 

artísticas, em suas múltiplas linguagens e contextualizações; 
• Cria e estabelece laços e vínculos sociais; 
• Trabalha em equipe, gerenciando conflitos e interesses; 
• Influencia o comportamento do grupo com empatia e equidade visando os 

interesses interpessoais e institucionais; 
• Suporta ambiguidades, pressão e frustrações; 
• Respeita os superiores e os subordinados; 
• Relaciona-se com facilidade em todos os níveis sociais; 
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• Identifica e atua de forma proativa sobre problemas e oportunidades; 

 

Objetivos 

 

O objetivo da disciplina é ensinar e proporcionar a prática de gravação, mixagem, pós-

produção, sincronismo com vídeo e transmissão pela internet de apresentações musicais 

ao vivo tanto de música erudita como música popular. Como objetos da prática serão 

utilizados os concertos oficiais da Orquestra Filarmônica da UFRN e da Big Band 

Jerimum Jazz. As práticas serão feitas nas apresentações oficiais dos grupos no 

Auditório Onofre Lopes da EMUFRN. Além desses dois grupos, o aluno deverá também 

escolher mais dois grupos, um de música erudita outro de popular, como trabalho final de 

avaliação. A disciplina irá contar com encontros semanais em sala de aula para o 

aprendizado das técnicas de gravação, avaliação das gravações realizadas e seminários 

programados sobre assuntos pertinentes ao tema. 

 

 

Competências: 

Desenvolver conhecimento em técnicas de gravação ao vivo 

Distinguir técnicas utilizadas para gravação de música erudita e popular 

Conhecer técnicas de microfonação em estéreo 

Ampliar os conhecimento sobre mixagem e masterização 

Conhecer as técnicas, softwares e equipamentos envolvidos para transmissão ao vivo 

pela internet 

Desenvolver habilidade para gravações simples de vídeo e sincronizar o áudio em pós 

produção 

 

Habilidades: 

Utilizar o conteúdo aprendido para gravar, mixar, masterizar, transmitir ao vivo e 

sincronizar o áudio gravado com vídeo 

Utilizar o conteúdo para desenvolver novas habilidades de técnicas de gravação 

Utilizar técnicas de microfonação em estéreo para gravação de música erudita e popular 

Aplicar os conhecimentos adquiridos em transmissões simples pela internet envolvendo 

apenas uma câmera de vídeo 
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Aplicar os conhecimentos adquiridos para gravação de vídeo com uma câmara e 

posteriormente mixar o conteúdo de áudio gravado e sincronizar com o vídeo utilizando o 

sistema ProTools ou software similar. 

 

3.   Conteúdo Programático (bases tecnológicas) 

 

Técnicas de gravação de áudio ao vivo 

Técnicas de Mixagem ao vivo para transmissão 

Conceitos básicos de gravação de vídeo 

Equipamentos e software envolvidos para transmissão pela internet 

Software OBS - Open Broadcaster Software 

Uso de Câmeras Fotográficas para transmissão de vídeo pela internet 

Uso de ProTools para sincronismo de áudio e vídeo e pós-produção de áudio 

Técnicas de microfonação em estéreo 

Técnicas de gravação ao vivo 

Técnicas de microfonação de público 

Técnicas avançadas de utilização de mesas digitais 

 

 

4.   Procedimentos de Ensino 

 

Aulas expositivas e práticas com discussões sobre os áudios gravados e mixados pelos 

alunos. A gravação e transmissão dos concertos  da OFUFRN e BigBand Jerimum serão 

feitas em dupla. Todos os alunos irão mixar as apresentações e um representante da 

Filarmônica e da BigBand irá escolher a melhor mixagem de cada concerto. Como 

trabalho final, cada aluno deverá realizar uma gravação e transmissão de áudio de um 

concerto de música erudita e um de música popular a seu critério dentro do Auditório 

Onofre Lopes. A gravação deverá ser mixada e sincronizada com o vídeo gravado. O 

Aluno deverá apresentar também a mixagem ao vivo feita na transmissão pela internet. 

 

Recursos Metodológicos 



 

 88 

 

Utilização de textos, vídeos, equipamentos de áudio e vídeo como mesa digital, 

microfones, câmeras de vídeo, software de transmissão, software de gravação, edição e 

mixagem de áudio.  

 

Procedimentos de Avaliação 

Unidades Instrumentos de Avaliação Valor Data 

Unidade I 

1 - Trabalho de transmissão pela internet 

utilizando o software OBS, mixagem ao vivo, 

gravação de áudio em ProTools ou Reaper, em 

dupla, de um concerto da OFUFRN 

 

2 - Trabalho de transmissão pela internet 

utilizando o software OBS, mixagem ao vivo, 

gravação de áudio em ProTools ou Reaper, em 

dupla, de um concerto da BigBand Jerimum 

Jazz 

 

3 - Mixagem de todos os concertos da 

OFUFRN gravados pelos alunos (4 no total) 

 

4 - Mixagem de todos os concertos da BigBand 

Jerimum Jazz gravados pelos alunos (4 no 

Total) 

 

 

20% 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

10% 

 

 

 

10% 

Ao longo do 

curso 
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Unidade II 

 

1 - Apresentação de trabalho de transmissão 

pela internet utilizando o software OBS, 

mixagem ao vivo, gravação de áudio em 

ProTools ou Reaper, em dupla, de um concerto 

de Música erudita à escolha do aluno 

 

2 - Apresentação de trabalho de transmissão 

pela internet utilizando o software OBS, 

mixagem ao vivo, gravação de áudio em 

ProTools ou Reaper, em dupla, de um concerto 

de música popular à escolha do aluno 

 

20% 

 

 

 

 

20% 

 14ª aula 

 

Bibliografia  

 

BÁSICA 
 

MACHADO, Renato Muchon. Som ao vivo: conceitos e aplicações básicas em 
sonorização. Rio de Janeiro: H. Sheldon, 2001. 159 p. 

 

MOSCAL, Tony. Sound check: the basics of sound and sound sistems. Milwaukee, 

USA: Hal Leonard, c1994. 110 p. ISBN: 079353559. 

 

VALLE, Sólon do. Microfones: tecnologia e aplicação. Rio de Janeiro: Música & 

tecnologia, 1997. 

 

COMPLEMENTAR 
 

HENRIQUES, Fabio. Guia de mixagem. 2. ed. Rio de Janeiro: Música e Tecnologia, 2007. 

155 p. ISBN: 9788589402095. 

 

HENRIQUES, Fabio. Guia de mixagem 2: os instrumentos. 1. ed. Rio de Janeiro: Música 

e Tecnologia, 2008. 157 p. ISBN: 9788589402118. 
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HENRIQUES, Fábio. Guia de mixagem 3: mixando gravações ao vivo em 2.0 e 
surround 5.1. 1. ed. Rio de Janeiro: Música e Tecnologia, 2012. 155 p. ISBN: 

9788589402200. 

 

HUBER, David Miles; RUNSTEIN, Robert E. Modern recording techniques. 6. ed. 

Holanda: Elsevier, 2005. 652 p. ISBN: 9780240806259. 

 

BARTLETT, Bruce; BARTLETT, Jenny. Practical recording techniques. Carmel, Ind: 

Sams, c1992. xix, 511 p. ISBN: 0672302659. 

 

GIBSON, David. The art of mixing: a visual guide to recording, engineering and 
production. 2nd ed. Boston: Thomson, c2005. 299 p. ISBN: 1931140456. 

 

 

     8.   Observações 

 

A disciplina deverá ser oferecida aos alunos do 4º período e deverá ter como pré-requisitos 

as disciplinas Práticas de Gravação e Transmissão ao vivo I, Sonorização I, e Prática de 

Estúdio I e II.  

Os alunos matriculados nesta disciplina deverão ter disponibilidade de flexibilização do 

horário para participar das atividades práticas propostas, sendo a gravação da OFUFRN 

que acontece em 1 sábado de cada mês e a gravação da BigBand Jerimum Jazz que 

acontece 1 quinta de cada mês. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM MÚSICA 

ESCOLA DE MÚSICA 

CURSO TÉCNICO 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

 

Módulo: Eletrônica para áudio II 

Créditos: 2 Período: 4º 

Professor: Alexandre Viana 

 

Ementa 

 

Introdução aos conceitos básicos de eletrônica e Arduino. Programação básica de 

Arduino para elaboração de controladores MIDI. 

 

Competências do Perfil Profissional 

 

• Limpa, testa e substitui equipamentos; 
• Confere sistema de energia elétrica e aterramento; 
• Cria e estabelece laços e vínculos sociais; 
• Trabalha em equipe, gerenciando conflitos e interesses; 

 

Objetivos 

 

Capacitar o aluno a conhecer teorias e equipamentos básicos de eletrônica. propiciar o 

aluno a conceber projetos básico utilizando a plataforma Arduino. Propiciar a prática de 

criar projetos básicos de controladores MIDI utilizando a linguagem de programação do 

sistema Arduino. 

 

 

3.   Conteúdo Programático  
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Introdução ao Arduíno 

Introdução aos componentes eletrônicos presente em controladores MIDI 

Botões 

Potenciômetros 

Multiplexers 

Encoders Digitais 

Resistores 

LED, Fitas LED, LED Display 

Programação básica em Arduino 

Protocolo MIDI 

Biblioteca MIDI no Arduino 

Projeto de Controladoras MIDI 

Design de Case para controladora MIDI 

Apresentação do projeto e avaliação final 

 

4.   Metodologia 

 

Aulas teóricas e práticas utilizando computadores, protoboards, Arduino UNO, botões, 

Encoders, Potenciômetros, resistores e LEDs. Projeto e construção de um controlador 

MIDI 

 

 

5.   Procedimentos de Avaliação 

 

Unidades Instrumentos de Avaliação Valor Data 

Unidade I 

 

Avaliação teórica e prática em sala de aula dos 

conteúdos apresentados.  

10,0 8º encontro 

Unidade II 

 

 

Avaliação teórica e prática em sala de aula dos 

conteúdos apresentados.  

 

10,0 

 

14º encontro 

 

Bibliografia 
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BÁSICA 
 

FERREIRA, Aitan Póvoas. Curso básico de eletrônica. 3. ed. rev. e melhorada. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1983. 198 p. 

 

301 circuitos: idéias e sugestões em eletrônica para hobistas e profissionais. São 

Paulo: Hemus, 19-. ISBN: 8528903796. 

 

PEDERSON, Donald O; MAYARAM, Kartikeya. Analog integrated circuits for 
communication: principles, simulation and design. 2. ed. Boston, MA: Springer US, 

2008. ISBN: 9780387680309. 

 

COMPLEMENTAR 
 

DARR, Jack. Electric guitar: amplifier handbook. 3rd ed. Howard W. Sams: New York, 

1971. 239 p. ISBN: 0672208482. 

 

GIBSON, Bill. Sound advice on compressors, limiters, expanders & gates. Califórnia: 

ProAudio, c2004. 79 p. (InstantPro Series) ISBN: 1931140243. 

 

GOUNDREY-SMITH, Stephen. Principles of electronic prescribing. London: Springer 

London Imprint: Springer, 2008. XII, 156 p digital. (Health Informatics) ISBN: 

9781848002357. 

 

MCROBERTS, Michael. Arduino básico. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Novatec, 2015. 

506 p. ISBN: 97885752224045 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM MÚSICA 

ESCOLA DE MÚSICA 

CURSO TÉCNICO 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

 

Módulo: Prática de Estúdio 5 

Créditos: 5 Período: 5º 

Professor: Ticiano D’Amore 

 

Ementa 

 

Continuidade dos estudos das técnicas de gravação e mixagem abordando gravação 

publicitária, pós-produção de áudio para vídeo e visita em estúdios de gravação da região 

de Natal 

 

Competências do Perfil Profissional 

 

• Realiza a microfonação de acordo com o tipo e evento sonoro utilizado; 
• Ajusta estruturas de ganho de sistema; 
• Prepara sistemas de monitoração para gravação e sonorização; 
• Capta sinais de áudio para sistemas de gravação e sonorização; 
• Realiza mixagem, edição e masterização de sinais gravados; 
• Analisa registros sonoros mixados; 
• Avalia qualidade de produto sonoro; 
• Colhe informações sobre eventos de sonorização e gravação; 
• Correlaciona linguagens artísticas a outros campos do conhecimento nos 

processos de criação e gestão de atividades artísticas; 
• Desenvolve formas de preservação e difusão das diversas manifestações 

artísticas, em suas múltiplas linguagens e contextualizações; 
• Incorpora à prática profissional o conhecimento das transformações e rupturas 

conceituais que historicamente se processaram na área; 
• Reinventa processos, formas, técnicas, materiais e valores estéticos na concepção 

e produção artística, a partir de visão crítica da realidade; 
• Concebe, organiza e interpreta roteiros e instruções para a realização de projetos 

artísticos; 
• Analisa e aplica práticas e teorias de produção das diversas culturas artísticas, 

suas interconexões e seus contextos socioculturais; 
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• Analisa e aplica combinações e reelaborações imaginativas, a partir da experiência 
sensível da vida cotidiana e do conhecimento sobre a natureza, a cultura, a história 
e seus contextos; 

• Cria e estabelece laços e vínculos sociais; 
• Trabalha em equipe, gerenciando conflitos e interesses; 
• Produz mais e melhores ideias para o desenvolvimento de novos processos de 

trabalho; 
 

Objetivos 

 

Capacitar o aluno a realizar gravações e mixagens das mais variadas formações musicais 

em estúdio. Proporcionar ao aluno conhecer processos de criação e registro em áudio de 

peças publicitárias. Capacitar o aluno a realizar a pós-produção de áudio para 

audiovisuais e cinema. Mostrar ao aluno diferentes estúdios e situações de gravação 

propiciando uma visão mais ampla do mercado de trabalho. 

 

 

3.   Conteúdo Programático  

 

Primeira unidade: 

Gravação de Jingles; 

Decorando frequências; 

Tópicos de produção musical; 

Seminários sobre registro de músicas, direito autoral, acústica e isolamentos; produção 

musical e outros temas.  

 

Segunda Unidade: 

Gravação de trilhas sonoras; 

Masterização de músicas; 

Masterização de discos.  

Visitas a estúdios de áudio 

 

 

4.   Metodologia 
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*Aulas práticas em estúdio de gravação; 

*Seminários sobre temas relevantes à prática de estúdio. 

*Visitas técnicas à estúdios.  

 

 

5.   Procedimentos de Avaliação 

 

Unidades Instrumentos de Avaliação Valor Data 

Unidade I 

 

Jingle 

 

Seminário 

 

5,0 

 

5,0 

8º encontro 

Unidade II 

 

 

Visita aos estúdios 

 

Trilha sonora 

 

 

 

2,0 

 

8,0 

 

 

15º encontro 

 

Obs. As atividades de mixagem de alunos da EMUFRN podem substituir 

parte das notas do seminário, trilha sonora ou visita aos estúdios.  

 

Bibliografia  

 

BÁSICA 
 

HUBER, David Miles; RUNSTEIN, Robert E. Modern recording techniques. 6. ed. 

Holanda: Elsevier, 2005. 652 p. ISBN: 9780240806259. 

 

BARTLETT, Bruce; BARTLETT, Jenny. Practical recording techniques. Carmel, Ind: 

Sams, c1992. xix, 511 p. ISBN: 0672302659. 
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GIBSON, David. The art of mixing: a visual guide to recording, engineering and 
production. 2nd ed. Boston: Thomson, c2005. 299 p. ISBN: 1931140456. 

 

COMPLEMENTAR 
 

HENRIQUES, Fabio. Guia de mixagem. 2. ed. Rio de Janeiro: Música e Tecnologia, 2007. 

155 p. ISBN: 9788589402095. 

 

HENRIQUES, Fabio. Guia de mixagem 2: os instrumentos. 1. ed. Rio de Janeiro: Música 

e Tecnologia, 2008. 157 p. ISBN: 9788589402118. 

 

HENRIQUES, Fábio. Guia de mixagem 3: mixando gravações ao vivo em 2.0 e 
surround 5.1. 1. ed. Rio de Janeiro: Música e Tecnologia, 2012. 155 p. ISBN: 

9788589402200. 

 

KADIS, Jay; BROWN, Pat. The science of sound recording. New York: Focal Press, 

c2012. xi, [237 p]. ISBN: 9780240821542, 0240821548. 

 

KATZ, Mark. Capturing sound: how technolgy has changed music. Rev. ed. Berkeley, 

California: University of California Press, 2010. 320 p. ISBN: 9780520261051. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM MÚSICA 

ESCOLA DE MÚSICA 

CURSO TÉCNICO 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

 

Módulo: MIDI e Síntese Sonora 

Créditos: 2 Período: 5º 

Professor: Alexandre Maiorino 

 

Ementa 

 

Introdução ao protocolo MIDI e sínteses sonoras. Introdução aos conceitos de síntese 

subtrativa, aditiva, FM, wavetable, phase distortion, sample-based, vector synthesis e 

samplers. Aplicação prática dos diversos tipos de síntese sonora na produção musical 

com o uso de Digital Audio Workstations (DAWs). 

 

Competências do Perfil Profissional 

 

• Utiliza criticamente novas tecnologias na concepção e produção artística;  
• Utiliza adequadamente métodos, técnicas, recursos e equipamentos específicos à 

produção, interpretação, conservação e difusão artística; 
• Identifica as características dos diversos gêneros de produção artística;  
• Pesquisa e avalia as características e tendências da oferta e do consumo dos 

diferentes produtos artísticos; 
• Produz mais e melhores ideias para o desenvolvimento de novos processos de 

trabalho; 
 

Objetivos 

 

Proporcionar ao aluno conhecer conceitos básicos sobre o protocolo MIDI e os diversos 

tipos de síntese sonora. Aplicar na prática o uso de sintetizadores e samplers virtuais 

(instrumentos virtuais) na produção musical utilizando Digital Audio Workstations como o 

Reaper. Trabalhar com instrumentos virtuais e samplers gratuitos. Produzir música 
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utilizando instrumentos virtuais como samplers e sintetizadores aplicando os conceitos 

básicos de síntese sonora.  

 

 

3.   Conteúdo Programático  

 

Protocolo MIDI 

Sintese Subtrativa 

Síntese aditiva 

Síntese FM 

Sintese Wavetable 

Síntese Phase Distortion 

Síntese Sample-based 

Síntese Vetorial 

Samplers 

Loops 

Instrumentos virtuais de baixo custo ou gratuitos 

Uso de Digital Audio Workstations na produção musical utilizando MIDI e instrumentos 

virtuais 

Prática de produção musical utilizando instrumentos virtuais 

 

4.   Metodologia 

 

Aulas teóricas presenciais. Parte da carga horaria em Ensino à distância utilizando textos, 

fórums e recursos audiovisuais para aprender o uso de ferramentas como instrumentos 

virtuais e samplers. Trabalhos práticos de aplicação do uso de instrumentos virtuais 

utilizando os conceitos adquiridos dos diversos tipos de síntese sonora. 

 

 

5.   Procedimentos de Avaliação 

 

Unidades Instrumentos de Avaliação Valor Data 
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Unidade I Avaliação Prática contínua 5,0 8º encontro 

Unidade II 

 
Avaliação Prática contínua 5,0 14º encontro 

 

Bibliografia  

 

BÁSICA 
 

DODGE, Charles; JERSE, Thomas A. Computer music: synthesis, composition and 
perfomance. 2nd. ed. New York: Schirmer Books, 1997. 455p. ISBN: 0028646827. 

 

RUSS, Martin. Sound synthesis and sampling. Woburn: Focal press, 2000. 402 p. ISBN: 

0240514297. 

 

RATTON, Miguel Balloussier. Midi: guia básico de referência. Rio de Janeiro: Campus, 

1992. 189 p. ISBN: 8570017391. 

 

COMPLEMENTAR 
 

MIDI sequencing for musicians: the keyboard magazine synthesizer library. Califórnia: 

GPI, c1989. ISBN: 0881889113. 

 

MURRAY, Charles; MARTIN, Luiz. Técnicas de gravação MIDI. Rio de Janeiro: Gryphus, 

1997. 55 p. ISBN: 8585469390. 

 

GILREATH, Paul; AIKIN, Jim. The guide to MIDI orchestration. 3rd ed. Marietta, GA: 

MusicWorks Atlanta, c2004. ix, 703 p. ISBN: 0964670534. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM MÚSICA 

ESCOLA DE MÚSICA 

CURSO TÉCNICO 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

 

Módulo: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

Créditos: 5 Período: 6º 

Professor: Alexandre Maiorino 

 

Ementa 

 

Realizar o trabalho de conclusão de curso que consiste na gravação de 3 músicas de um 

grupo musical ou composição própria e da mixagem de uma música em comum a todos 

os alunos da disciplina.  

 

Competências do Perfil Profissional 

 

• Realiza a microfonação de acordo com o tipo e evento sonoro utilizado; 
• Ajusta estruturas de ganho de sistema; 
• Prepara sistemas de monitoração para gravação e sonorização; 
• Capta sinais de áudio para sistemas de gravação e sonorização; 
• Realiza mixagem, edição e masterização de sinais gravados; 
• Analisa registros sonoros mixados; 
• Avalia qualidade de produto sonoro; 
• Colhe informações sobre eventos de sonorização e gravação; 
• Correlaciona linguagens artísticas a outros campos do conhecimento nos 

processos de criação e gestão de atividades artísticas; 
• Desenvolve formas de preservação e difusão das diversas manifestações 

artísticas, em suas múltiplas linguagens e contextualizações; 
• Incorpora à prática profissional o conhecimento das transformações e rupturas 

conceituais que historicamente se processaram na área; 
• Reinventa processos, formas, técnicas, materiais e valores estéticos na concepção 

e produção artística, a partir de visão crítica da realidade; 
• Concebe, organiza e interpreta roteiros e instruções para a realização de projetos 

artísticos; 
• Analisa e aplica práticas e teorias de produção das diversas culturas artísticas, 

suas interconexões e seus contextos socioculturais; 



 

 102 

• Analisa e aplica combinações e reelaborações imaginativas, a partir da experiência 
sensível da vida cotidiana e do conhecimento sobre a natureza, a cultura, a história 
e seus contextos; 

• Cria e estabelece laços e vínculos sociais; 
• Trabalha em equipe, gerenciando conflitos e interesses; 
• Produz mais e melhores ideias para o desenvolvimento de novos processos de 

trabalho; 
 

 

Objetivos 

 

Capacitar o aluno a planejar, preparar a logística, gravar, mixar e masterizar o trabalho de 

conclusão de curso.  

 

 

3.   Conteúdo Programático  

 

Primeira unidade: 

Estruturação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

Qualificação do TCC 

 

Segunda Unidade: 

Elaboração e gravação do TCC. 

Defesa do TCC 

 

4.   Metodologia 

 

Em conversa com o orientador, o aluno deverá preparar um TC que será a gravação de 

um EP de 3 músicas mixadas e masterizadas e 1 música mixada e masterizada e 

fornecida pelo orientador. As faixas deverão abordar estilos diferentes de músicas e 

mesmo assim conter uma unidade.  

 

 

5.   Procedimentos de Avaliação 
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Unidades Instrumentos de Avaliação Valor Data 

Unidade I 

 

Qualificação 

 

2,0 5º encontro 

Unidade II 

 

 

Defesa do TFC 

 

8,0 15º encontro 

 

Bibliografia 

 

BÁSICA 
 

HUBER, David Miles; RUNSTEIN, Robert E. Modern recording techniques. 6. ed. 

Holanda: Elsevier, 2005. 652 p. ISBN: 9780240806259. 

 

BARTLETT, Bruce; BARTLETT, Jenny. Practical recording techniques. Carmel, Ind: 

Sams, c1992. xix, 511 p. ISBN: 0672302659. 

 

GIBSON, David. The art of mixing: a visual guide to recording, engineering and 
production. 2nd ed. Boston: Thomson, c2005. 299 p. ISBN: 1931140456. 

 

COMPLEMENTAR 
 

HENRIQUES, Fabio. Guia de mixagem. 2. ed. Rio de Janeiro: Música e Tecnologia, 2007. 

155 p. ISBN: 9788589402095. 

 

HENRIQUES, Fabio. Guia de mixagem 2: os instrumentos. 1. ed. Rio de Janeiro: Música 

e Tecnologia, 2008. 157 p. ISBN: 9788589402118. 

 

HENRIQUES, Fábio. Guia de mixagem 3: mixando gravações ao vivo em 2.0 e 
surround 5.1. 1. ed. Rio de Janeiro: Música e Tecnologia, 2012. 155 p. ISBN: 

9788589402200. 
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KADIS, Jay; BROWN, Pat. The science of sound recording. New York: Focal Press, 

c2012. xi, [237 p]. ISBN: 9780240821542, 0240821548. 

 

KATZ, Mark. Capturing sound: how technolgy has changed music. Rev. ed. Berkeley, 

California: University of California Press, 2010. 320 p. ISBN: 9780520261051. 

 

9.10. Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) terá a carga horária de 75 horas 

no sexto semestre letivo e tem como objetivo possibilitar ao aluno a 

realização de um trabalho que contemple toda a logística de Produção 

Musical de uma banda, desde o processo de Pré-Produção à finalização de 

uma música. O trabalho será orientado pelo professor da disciplina que o 

auxiliará no planejamento e organização das gravações. O trabalho consistirá 

no seguinte processo: o aluno deverá buscar uma banda, artista, grupo 

musical ou optar por um trabalho próprio; em seguida organizará e produzirá 

03 (três) fonogramas envolvendo as etapas de pré-produção, gravação, 

mixagem e masterização; como parte final do trabalho, o professor da 

disciplina ficará encarregado de providenciar uma gravação comum a ser 

mixada e masterizada por todos os alunos concluintes. O Trabalho de 

Conclusão de Curso será apresentado em dia e horário pré-estabelecidos, 

sendo então avaliado por uma banca de 03 três professores, um destes 

deverá ser preferencialmente externo ao curso. A avaliação do trabalho é 

parte importante da formação do aluno, que receberá a opinião técnica de 

sua mixagem por profissionais atuantes no mercado e que poderão trazer 

importantes contribuições para a carreira profissional futura do aluno 

concluinte. 
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10. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE 
CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES, 
MEDIANTE AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DE 
COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS CONSTITUÍDAS 

 

Para prosseguimento de estudos, a instituição de ensino pode promover o 

aproveitamento de estudos, de conhecimentos e de experiências anteriores, 

inclusive no trabalho, desde que diretamente relacionados com o perfil 

profissional de conclusão da respectiva qualificação profissional ou 

habilitação profissional técnica ou tecnológica, que tenham sido 

desenvolvidos:  

I - em qualificações profissionais técnicas e unidades curriculares, etapas ou 

módulos de cursos técnicos ou de Educação Profissional e Tecnológica de 

Graduação regularmente concluídos em outros cursos;  

 

II - em cursos destinados à qualificação profissional, incluída a formação 

inicial, mediante avaliação, reconhecimento e certificação do estudante, para 

fins de prosseguimento ou conclusão de estudos;  

 

III - em outros cursos e programas de Educação Profissional e Tecnológica, 

inclusive no trabalho, por outros meios formais, não formais ou informais, ou 

até mesmo em outros cursos superiores de graduação, sempre mediante 

avaliação do estudante; e  

 

IV - por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, 

realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do 

respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de 

certificação profissional de pessoas. 

A verificação dos conhecimentos e experiências anteriores dar-se-á sempre 

em um contexto prático. Serão utilizados como instrumentos aspectos da 

dimensão cognitiva e psicomotora. A avaliação e certificação de 

competências será utilizada para fins de dispensa de disciplinas, atividades 
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ou módulos a alunos regularmente matriculados no Curso Técnico de 

Processos Fonográficos.  

 

O aluno poderá requerer a qualquer tempo certificação de competências em 

disciplinas e para continuidade e conclusão de estudos, bastando para isso 

requerer à coordenação do curso por escrito, justificando, em formulário 

específico, o pedido de certificação das competências. Serão utilizados como 

referencial para a Certificação as competências previstas no perfil de 

conclusão da atividade ou disciplina. Deve se constatar por cerca de 80 a 

100% no desempenho profissional do candidato.  

 

A avaliação dos candidatos dar-se-á num contexto eminentemente prático; a 

partir das evidências de desempenho na execução de práticas reais, como 

sonorização ou gravação e mixagem de apresentações, concertos ou testes 

e provas em situações-problema contextualizadas no respectivo processo da 

prática de áudio. Levar-se-ão em conta portifólios, participação em 

seminários, master classes e similares apresentados pelo candidato, desde 

que devidamente comprovados. Fica sob a incumbência do colegiado do 

curso, junto à coordenação do mesmo a constituição de comissões 

compostas de representantes da área para a verificação das competências e 

habilidades requeridas.  

 

A metodologia adotada pelo CTPF para os processos de avaliação e de 

certificação deverá atender necessariamente aos princípios de flexibilidade, 

aplicabilidade, correlação com itinerários formativos que atendam às 

demandas do mundo do trabalho local, regional ou nacional, praticidade, 

qualidade e laboralidade.  

 

O processo de Certificação e Avaliação de competências, observadas a 

legislação, será guiado por normatização interna da EMUFRN. 

10.1. Prazo de Conclusão  
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O aluno terá o prazo de até 60 meses, contados a partir da data da matrícula. 

O aluno, porém, só receberá o Diploma mediante a apresentação do 

Certificado de Conclusão do Ensino Médio à coordenação.  

 

10.2. Trancamento de Curso  
 

O aluno poderá solicitar o trancamento do curso semestralmente por até duas 

vezes. Para efetuar o trancamento, o aluno deverá formalizar um pedido de 

trancamento à coordenação. O prazo para trancamentos estará expresso no 

calendário acadêmico, a ser divulgado semestralmente pela coordenação do 

curso. 

 

11. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

 

A avaliação do processo de ensino-aprendizagem deve ter como parâmetros 

os princípios da proposta curricular, a função social e os objetivos da Escola, 

os objetivos das áreas de conhecimentos e as respectivas competências 

gerais e específicas. A avaliação deve ser encarada como uma forma de 

diagnosticar em que medida os objetivos propostos para o processo de 

ensino-aprendizagem estão sendo atingidos, observando-se o equilíbrio entre 

os aspectos quantitativos e qualitativos. 

 

A avaliação deve ser entendida como um meio para verificação dos níveis de 

assimilação da aprendizagem, da formação de atitudes e do desenvolvimento 

de habilidades que se expressam através das competências requeridas nas 

diversas atividades correspondentes. Neste sentido assume um caráter 

diagnosticador, formativo e somativo3. Essas três formas de avaliação estão 

                                            
3	Avaliação	Diagnóstica:	quando	se	tem	a	necessidade	de	classificar	ou	selecionar 
Avaliação	Formativa:	feita	ao	longo	de	um	processo.	O	aluno	em	observação	constante 
Avaliação	Somativa:	feita	em	períodos	determinados 
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intimamente vinculadas, para garantir a eficiência do sistema de avaliação e 

a eficácia do processo de ensino-aprendizagem, eliminando assim o caráter 

excludente do processo avaliativo. Portanto, a avaliação assume aqui uma 

dimensão orientadora. 

 

No atual contexto acadêmico o processo avaliativo se encontra, de forma 

geral, percebido como reprovativo e classificador, reflexo de uma prática 

educativa e avaliativa baseadas em modelos acumulados durante a carreira 

docente. 

 

Jussara Hoffmann (2000) aponta cinco mitos praticados na academia sobre a 

prática avaliativa: 

 

• A eficiência de um curso reside no grau de reprovação discente; 

• A aferição da aprendizagem discente possui como único instrumento o 

sistema de distribuição e cálculos de medidas; 

• Provas finais e objetivas como possibilidade mais eficaz na verificação 

do domínio do conhecimento; 

• Não se pode admitir que um estudante cometa qualquer erro; 

• O rigor científico moldado a exigências de um sistema pré-fixado e 

inflexível; “A avaliação é uma exigência do sistema que se cumpre 

rigorosamente. Embora arbitrário e controladora é um mal necessário”. 

 

Contrapõe-se a esses mitos uma mudança na prática avaliativa em que se 

permita renunciar a modelos de avaliação caducos em sua prática, buscando 

“alternativas próprias e peculiares à natureza de cada disciplina, em respeito 

a posturas ideológicas e construtivistas da Educação” Aqui se reivindica uma 

avaliação mediadora na formação de um profissional competente, “a partir de 

um estudante comprometido com a aprendizagem ao longo do curso, 

corresponsável pelo aprofundamento em sua área de conhecimento” 

(Hoffmann 2000, p. 77). 
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Nesse sentido considera-se que: 

 

• A ação avaliativa, enquanto instrumento de medição, não se refere a 

apenas um momento, mas a todo o processo de ensino aprendizagem. 

• A avaliação deve conceber o aluno como sujeito ativo e participante do 

processo educativo, “no sentido de favorecer-lhe a tomada de 

consciência sobre suas conquistas e dificuldades e de apontar-lhe 

alternativas possíveis de evolução da disciplina e na vida profissional” 

(Hoffmann 2000, p. 82). 

 

Esse processo pressupõe uma avaliação participante e uma estreita relação 

entre educador e educando, já que ambos constroem coletivamente o 

conhecimento e as redes de significações e, portanto, a avaliação deve 

considerar todos os aspectos inerentes ao processo. 

 

Nesse sentido, a finalidade da avaliação passa a ser a de desafiar o aluno 

sobre as noções estudadas e as situações vividas, a de levá-lo a formular e 

reformular seus próprios conceitos, numa dinâmica da ação-reflexão-ação. 

Desse modo, “uma ação avaliativa mediadora acontece, de fato, entre uma 

tarefa e outra do estudante na medida em que o professor oportuniza novas 

vivências, novas leituras, discussões, outros procedimentos que desafiam o 

estudante a pensar nas respostas construídas” (Hoffmann 2000, p. 59). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação propõe uma prática avaliativa 

contínua e cumulativa do desempenho discente, privilegiando os aspectos 

qualitativos em detrimento dos quantitativos. É importante destacar a 

“exigência que a lei impõe aos sistemas públicos e particulares de ensino de 

efetivarem um processo avaliativo contínuo e qualitativo, mediador em 

escolas e universidades diante de índices assustadores de evasão e 

reprovação e denúncias de decisões arbitrárias e ilógicas na avaliação de 

estudantes de todos os níveis”. De fato, não foi por falta de indicação de 

novos caminhos que não se efetivou uma prática pedagógica consciente da 

manipulação de seus agentes e voltada para a prática social. Incomoda o fato 
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de que o século XX foi farto em propostas inovadoras para o ensino e que 

não necessariamente foram para ele transpostas e que, devem ser 

consideradas e atualizadas no século XXI. 

 

Os instrumentos utilizados no processo de avaliação deverão refletir a 

natureza essencial da atividade em questão, condizendo com a lógica da 

formação por competências, o que pressupõe a revisão dos modelos 

tradicionais da ação pedagógica. 

 

Por conseguinte, o sistema de avaliação proposto baseia-se em cinco eixos 

cognitivos caracterizados pelas ações e operações mentais usadas para 

constituir relações entre, situações, fenômenos ou objetos. A partir do 

momento que o estudante domina linguagens, compreende fenômenos, 

enfrenta situações-problemas, elabora argumentações e elabora propostas, 

adquire dentro do contexto conceitual dessa proposta as competências 

profissionais necessária para a atuação e navegabilidade no mercado da 

música. 

 

11.1. Eixos Cognitivos Norteadores para o Processo 
Avaliativo 

 

a) Dominar Linguagens: Compreender e fazer uso das técnicas 

aprendidas viabilizando a prática da produção musical; 

 

Instrumentos de Avaliação: gravação em estúdios e ao vivo, sonorização e 

transmissão de atividades dentro de um contexto eminentemente 

performático; 

 

b) Compreender Fenômenos: Construir e aplicar conceitos das 

disciplinas e atividades para a compreensão dos contextos da 

produção musical e manifestações artísticas; 
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Instrumentos de Avaliação: seminários, através do confrontamento de ideias 

e das discussões baseadas nos textos da área; 

 

c) Enfrentar Situações-Problema: Selecionar, organizar, relacionar, 

interpretar informações da área para colocar em sinergia na solução 

de situações-problema dentro do contexto musical; 

 

Instrumentos de Avaliação: produção musical de grupos e artistas da escola 

de música e da comunidade; planejamento e execução de shows, gravações 

ao vivo e transmissão de conteúdo audiovisual; 

 

d) Construir Argumentações: Mobilizar informações, representadas em 

diferentes áreas do conhecimento e disponíveis em situações 

concretas, para construir argumentação consistente;  

 

Instrumentos de Avaliação: Painéis, seminários e palestras, através da 

síntese de ideias exposta pelos estudantes. 

 

e) Elaborar Propostas: Considerando a diversidade sociocultural, 

recorrer aos conhecimentos desenvolvidos para elaboração de 

propostas de intervenção na formação de novos cenários e tendências 

no mercado da música. 

 

Instrumentos de Avaliação: seminários e palestras, incentivo a participação 

de editais de cultura, participação em fóruns de discussão e eventos da área 

de produção musical. 

 

O registro da avaliação será baseado em instrumentos que levem em conta 

todas as atividades executadas no processo de ensino-aprendizagem e 

coerente com cada espaço formativo e a natureza da atividade musical. Para 

cada atividade registrar-se-á em diário de acompanhamento da avaliação as 

competências construídas. A mensuração levará em conta aspectos 

quantitativos e qualitativos. 
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Ao longo das disciplinas, serão ainda realizadas avaliações conjuntas, 

envolvendo os professores ou atividades, que reavaliarão o nível de 

desempenho do aluno, verificando assim se o mesmo está conseguindo 

alcançar as competências propostas. 

 

Caso, ao final da disciplina, o aluno não tenha construído todas as 

competências e habilidades necessárias, poderá ser oferecido a ele: 

 

• acompanhamento paralelo (extraclasse) 

• repetição do desenvolvimento completo da atividade e/ou disciplina 

 

A decisão de encaminhar o educando para a orientação paralela ou para a 

repetição da disciplina será tomada na avaliação final da atividade, pelos 

orientadores participantes da disciplina ou atividade, analisando-se cada 

caso. 

 

Além dos procedimentos de avaliação inerentes aos processos de ensino 

aprendizagem, a Escola de Música da UFRN pretende adotar um programa 

de acompanhamento de seus egressos, para estar informada sobre a 

atuação no mercado de trabalho. 

12. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA, 

BIBLIOTECA, LABORATÓRIOS, INSTALAÇÕES E 

EQUIPAMENTOS 
 

O Curso Técnico em Processos Fonográficos conta com toda a infraestrutura 

da Escola de Música da UFRN que abrange uma área de 4.797 metros 

quadrados. A Escola de Música da UFRN encontra-se localizada na entrada 

principal do campus, de fácil acesso a visitantes e com amplo 

estacionamento. Conta com um infraestrutura que compreende: Biblioteca 

Setorial com capacidade de atendimento a 35 alunos e cerca de 1.000 

consultas e empréstimos mensais, Auditório Onofre Lopes com capacidade 

de 250 lugares, que conta com sonorização própria, climatizado com 
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camarim e sala de piano, Auditório Oriano de Almeida com capacidade de 50 

lugares, equipado com camarim e climatizado, cabines para estudo e aulas 

individuais com tratamento acústico, 25 salas de aula sento 8 coletivas e 

disponíveis  para ensaios de grupos variados, Laboratório Estúdio Ritornello, 

Laboratório de Música e Computação, Salas para setor administrativo, Copa, 

Cantina, Sala de apoio aos grupos instrumentais, Sala para o Centro 

Acadêmico, Sala de almoxarifado, Sala de apoio pedagógico e reprografia e 

toaletes. 

 

A Escola de Música da UFRN sedia também o SEMBRAIM – Setor de 

Musicologia Braille e Apoio à Inclusão – que atende alunos com deficiência 

visual, autismo, Síndrome de Down, altas habilidades, microcefalia, surdez e 

outras deficiências, simultaneamente. O setor conta com impressoras 

especiais, leitores visuais, materiais pedagógicos e computadores com 

softwares específicos para facilitar as ações de inclusão. Oferece também 

serviços especializados às atividades de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas em toda a EMUFRN. 

 

A Escola conta ainda com equipamentos de apoio pedagógico como 

aparelhos de som, televisores, projetores, microfones e caixas de som 

amplificadas. Possui ainda no setor de apoio uma série de instrumentos 

musicais que podem ser retirados pelos alunos e professores para aulas e 

períodos de estudo como violinos, violas, violoncelos, contrabaixos, pianos 

eletrônicos, teclados, contrabaixo elétrico, guitarras, violões, flautas, oboés, 

clarinetes, saxofones, clarone, trompete, tuba, trompa, pianos, tímpanos, 

cravos, instrumentos de percussão e trombone baixo. 

 

12.1. Biblioteca Pe. Jaime Diniz 
 

A Biblioteca Pe. Jaime Diniz É uma biblioteca setorial, especializada em 

música, reestruturada e reimplantada ao longo da gestão do diretor André 

Muniz de Oliveira (2000/2003). Integrante do Sistema de Bibliotecas da 

UFRN (SISB) coordenado pela Biblioteca Central “Zila Mamede”. Está 
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subordinada administrativamente à Direção da EMUFRN e tecnicamente à 

Biblioteca Central da UFRN “Zila Mamede”. 

 

Tem como objetivo, reunir, organizar e disseminar a informação, assim como 

atender as diversas demandas dos usuários, de maneira dinâmica e eficiente. 

 

Seu acervo é composto por Livros, Teses, Partituras, Periódicos, CD´s, 

DVD´s, LD´s, Vídeos, Vinis, Fitas k-7 e Fitas Magnéticas. 

 

Oferece serviços de consulta local, empréstimo (para reprografia), 

empréstimo domiciliar (livros com mais de um exemplar), atendimento e 

orientação aos usuários quanto à utilização do acervo, normalização de 

trabalhos técnico-científicos, levantamento bibliográfico, serviços de alerta 

(informes da biblioteca), serviço de áudio e vídeo, acesso à internet e dentro 

em breve será disponibilizado mais um serviço com a sala de vídeo, a qual 

possibilitará aos professores uma explanação ilustrativa como auxílio às suas 

disciplinas com a projeção de vídeos, Ld´s e Dvd´s. 

 

Funcionamento: 

 

Turnos Horários 

Manhã 7:30 – 14:00 

Tarde 14:00 – 18:00 

Noite 18:00 – 22:00 

 

O funcionamento da Biblioteca é de 2ª à 6ª, das 07: 30h as 22:00h 

ininterruptamente. 

 

A Biblioteca conta com 01 bibliotecário, 01 Técnico Auxiliar e 03 Bolsistas. 

As atividades técnicas são desempenhadas com o auxílio de bolsistas da 

área de música e de biblioteconomia. Recebem treinamento adequado a 

cada tarefa a desempenhar. Existe uma grande rotatividade de bolsistas 

devido à incompatibilidade de horários, e à baixa remuneração oferecida pela 

UFRN, acarretando prejuízos para a Biblioteca quanto à continuidade e 
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uniformidade na execução das atividades, quanto à disponibilidade de tempo 

para seleção e treinamento de novos bolsistas, etc. 

 

A Biblioteca conta com: 

 

Descrição Quantidade 

Estante de Aço 17 

Estante Expositora 01 

Carrinho Estante 01 

Módulo para Vinil 16 

Armário Cd/Vídeo 02 

Armário Proc. Técnicos 02 

Mesa de leitura 03 

Mesa de trabalho 04 

Arquivo de Aço 02 

Rack para Tv 29’,Vídeo, Ld e Dvd 01 

 

Os móveis estão dispostos de acordo com o tipo de acervo, obedecendo a 

um layout previamente planejado. 

 

A Estante Expositora é estrategicamente posicionada na entrada da 

Biblioteca para chamar a atenção dos usuários quanto às novidades de cada 

mês. 

 

Ainda em planejamento, cabines individuais para áudio. 

 

Possui ainda 04 computadores conectados em rede, via Servidor da UFRN, 

possibilitando abertura de contas particulares para armazenamento de 

arquivos e acesso às pesquisas via Internet. 

 

A impressora é de uso restrito à Biblioteca. Serviços de impressão para 

usuários é oferecido apenas pelo Laboratório de Informática (LAMUCO). 
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Atualmente a Biblioteca da Escola de Música “Pe. Jaime Diniz” é reconhecida 

como uma das bibliotecas na área de música mais rica em material 

bibliográfico, não em termos de quantidade, mas em qualidade, e apesar da 

variedade do acervo, disponível num pequeno espaço, está sendo bem 

estruturada, isso dito por diversos usuários de todo o Brasil que por aqui 

passaram nos diversos eventos oferecidos pela EMUFRN. 

 

Em seu acervo é possível encontrar uma série de livros referentes à área de 

Produção Musica, Gravação e Sonorização, Acústica, Vídeo e Eletrônica, 

áreas pertinentes ao CTPF. 

 

 
Item	 Livro	 Qtde	
1	 CYSNE, Luiz Fernando O. Áudio: engenharia e sistemas. 4.ed. Rio de 

Janeiro: H. Sheldon, 1997. 220p. 
2	

2	 ALVES, Luciano. Teoria musical: lições essenciais : sessenta e três 
lições com questionários, exercícios e pequenos solfejos. São Paulo: 
Irmãos Vitale, 2005. 128 p. ISBN: 857407196. 

4	

3	 ARNHEIM, Rudolf. Arte & percepção visual: uma psicologia da visão 
criadora : nova versão. 8. ed. São Paulo: Pioneira, 1994. 503 p. 
(Biblioteca Pioneira de arte, arquitetura e urbanismo) ISBN: 
8522101485. 

1	

4	 AZEVEDO, Alberto Vieira de. Teatros e auditórios: acústica e 
arquitetura. 1. ed. Rio de Janeiro: H. Sheldon, 1994. 144 p. 

1	

5	 BARTLETT, Bruce; BARTLETT, Jenny. Practical recording techniques. 
Carmel, Ind: Sams, c1992. xix, 511 p. ISBN: 0672302659. 

1	

6	 BENADE, Arthur H. Fundamentals of musical acoustics. 2nd. ed. New 
York: Dover, 1990. 596p. ISBN: 048626484. 

1	

7	 BENESTY, Jacob; CHEN, Jingdong; HUANG, Yiteng. Microphone Array 
Signal Processing. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 
2008. Digital. (Springer Topics in Signal Processing, 1) ISBN: 
9783540786122. 

E	

8	 BENNETT, Roy; SAMPAIO, Luiz Paulo. Elementos básicos da música. 
Rio de Janeiro: J. Zahar, c1990. 96 p. (Cadernos de Música da 
Universidade de Cambridge) ISBN: 8571101442. 

5	

9	 BENNETT, Roy. Como ler uma partitura. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2010. 104 p. (Cadernos de Música da Universidade de 
Cambridge) ISBN: 8571101175, 0521269490. 

1	
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10	 BENNETT, Roy. Como ler uma partitura. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
c1990. 104 p. (Cadernos de música da Universidade de Cambridge) 
ISBN: 8571101175, 0521269490. 

2	

11	 BLAUERT, Jens; XIANG, Ning. Acoustics for engineers: troy lectures. 
Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2008. Digital. ISBN: 9783540763482. 

E	

12	 CHILDS IV, G. W. Creating music and sound for games. Boston: 
Thomson Course Technology, c2006. 293 p. ISBN: 9781598633016. 

2	

13	 CROCKER, Richard L. A history of musical style. New York: Dover, 
1986. 573p. ISBN: 0486250296. 

3	

14	 DAMASKE, Peter. Acoustics and hearing. Berlin, Heidelberg: Springer 
Berlin Heidelberg, 2008. XII, 120 p. ISBN: 9783540782292. 

E	

15	 DARR, Jack. Electric guitar: amplifier handbook. 3rd ed. Howard W. 
Sams: New York, 1971. 239 p. ISBN: 0672208482. 

1	

16	 DITTMAR, Timothy A. Audio engineering 101: a beginner's guide to 
music production. New York: Focal Press, c2012. x, 245 p. ISBN: 
9780240819150. 

2	

17	 FAHY, F. J. Sound intensity. 2nd ed. London: E & FN Spon, 1995. 295 
p. ISBN: 0419198105. 

1	

18	 FARJOUN, Daniel. Mix: o poder da mixagem. 2. ed. Rio de Janeiro: 
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12.2. Laboratório Estúdio Ritornello 
 

O Laboratório Estúdio Ritornello é atualmente coordenado pelo Porf. 

Alexandre Virginelli Maiorino e tem como Vice Coordenador o prof. Ticiano 

Maciel D' Amore. Conta com dois técnicos sonoplastas que atuam dando 

suporte à todas as atividades do laboratório. O Laboratório está em constante 

planejamento e reestruturação mediante o avanço tecnológico na área de 

áudio e vídeo visando sempre oferecer aos alunos o contato com as 

tecnologias mais recentes do mercado. Atualmente conta com a seguinte 

estrutura: 

 

Equipamento Qtde. 

Computador Mac Pro 1 

Monitores Apple 27' 2 

Monitores de Referência NS10 Yamaha 2 

Monitores de Referência BX8 behringer  2 

Monitores de referência HS7 YAMAHA 4 

Mesa de Som Digital 16 Canais 01v96 Yamaha 1 

Mesa de som Digital Behringer X-Air 18 1 

Mesa de som Digital Yamaha TF1 1 

Pré amp/ ADAT Presonus DIGIMAX FS 8 canais 1 

Placa de Audio DIGI 003  1 

Placa de áudio 2 canais Behringer U-Phoria UMC202HD 6 

Potência SL5000 1 

Estabilizador 1500 watts (ligando rack) 1 

Computador DESKTOP HP 1 

Computador Apple iMac  7 

Controladores M Audio Oxigen 8 6 

Microfones Condensadores AKG C1000S 2 

Kit de Microfones Para Bateria AKG 1 

Microfone Condensador Neumann U87 1 

Microfones Condensadores Neumann KM184 2 
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Microfones Condensadores AKG 414 2 

Microfone Dinâmico Shure SM57 1 

Microfone Dinâmico Shure SM58 5 

Microfone de Lapela sem fio Sony UWP D11 2 

Microfone Condensador NTG2 RODE 1 

Direct Box 9 

Fones de Ouvido AKG K414p 6 

Fones de Ouvido AKG K55 9 

Placas de áudio 2 canais  MBOX2 mini 5 

Caixas de Som Ativas Yamaha DXR/2 2 

Amp de Baixo Roland D-bass 115 2 

Amp de Guitarra Fender Stage 1600 1 

Amp de Teclado Peavey KB4 1 

Mesa de Som Behringer 2492FX 1 

Equalizador Gráfico Equ 231 Led LTO  1 

Potência Studio R Z700 1 

Potência MK 3600 2 

Teclado Kurzweil SPZX com suporte, fonte e sustain 1 

Piano de Parede Kawai 1 

Pedestais 23 

Cachimbos( Suporte Microfone) 11 

PowerPlay Pro XL Behringer 2 

Filtros de linha 4 tomadas  4 

Bateria Pearl Export (2 tons, 1surdo, caixa e bumbo) pedal 

pearl, estante de hithat, 2 estantes de prato, 1 crash 

kashimir 16', 1 ride 20', 2 hihat 14'.  

1 

 

13. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE 
 

O Curso Técnico Em Processos Fonográficos conta atualmente com quatro 

professores doutores na carreira EBTT, Alexandre Virginelli Maiorino, 
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Alexandre Bezerra Viana, Ticiano Maciel D' Amore e Júlio César de Melo 

Colabardini. 

 
Nome Completo Graduação Pós-graduação Regime de 

Trabalho 
Vínculo Componente 

Curricular 

Alexandre 

Virginelli Maiorino 

Graduação em 

Música Popular 

• Mestre em 
Engenharia Civil 

• Doutor em 
Arquitetura, 
Tecnologia e Cidade 

DE Prof. EBTT • Acústica de 
Salas 

• Prática de 
Estúdio 

• Sonorização 
• Introdução à 

Gravação e 
Edição de Vídeo 

• Práticas de 
Gravação e 
Transmissão ao 
Vivo 

• MIDI e Sínteses 
de Áudio 

Alexandre 

Bezerra Viana 

Bacharel em 

Piano 

• Mestre em 
Informática 

• Doutor em Música 

DE Prof. EBTT • Eletrônica 
básica para 
Áudio 

• Edição de 
Partituras 

 

Ticiano Maciel 

D’Amore 

Graduação em 

Música e 

Administração 

• Mestre e Doutor em 
Administração 

DE Prof. EBTT • Prática de 
Estúdio 

Júlio César de 

Melo Colabardini 

Graduação em 

Música 
• Mestre em Educação 
• Doutor em Música 

DE Prof. EBTT • Elementos 
básicos da 
linguagem 
musical 

 

O curso conta ainda com a colaboração de todo o corpo docente da Escola 

de Música da UFRN que atua nos cursos técnicos ministrando disciplinas 

optativas que podem ser incluídas pelos discentes em sua carga horária. 

 

13.1. Perfil do Pessoal Técnico-administrativo 
 
Nome Completo Cargo Graduação/Pós-

Graduação 

Regime de 

Trabalho 

Vínculo 

AGAMENON CLEMENTE 
DE MORAIS JUNIOR 

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO Mestrado 40h Técnico 

Administrativo 

ANGELAMARIA DE 
LOURDES FREIRE 

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO Ensino médio 40h Técnico 

Administrativo 



 

 124 

CAMILO SOARES LEITE 
DE LIMA 

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO Ensino superior 30h Técnico 

Administrativo 

CAMILO THIAGO 
AMORIM FERNANDES 

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO Ensino superior 40h Técnico 

Administrativo 

DANIEL JASSON 
NOGUEIRA DE OLIVEIRA 
SILVA 

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO Especialização 40h Técnico 

Administrativo 

DAVID BARBALHO 
PEREIRA 

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO Mestrado 40h Técnico 

Administrativo 

ELIZABETH SACHI 
KANZAKI RIBEIRO 

BIBLIOTECARIO-
DOCUMENTALISTA Especialização 40h Técnico 

Administrativo 

EVERTON RODRIGUES 
BARBOSA 

BIBLIOTECARIO-
DOCUMENTALISTA Mestrado 40h Técnico 

Administrativo 

GLAUCIANA SOUZA 
GALVAO 

SECRETARIO 
EXECUTIVO Especialização 40h Técnico 

Administrativo 

IGARA CYNARA CABRAL 
DE PAIVA MUSICO Mestrado 25h Técnico 

Administrativo 

JARYNA GABRIELLA 
DANTAS GALVÃO 

AUXILIAR EM 
ADMINISTRACAO Ensino superior  40h Técnico 

Administrativo 

JOAO BATISTA DOS 
SANTOS JUNIOR 

SERVENTE DE 
LIMPEZA Ensino medio  40h Técnico 

Administrativo 

JONATHAN FERREIRA 
DE MORAIS 

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO Especialização 40h Técnico 

Administrativo 

JOSE RANILSON FILHO MOTORISTA Ensino fundamental  40h Técnico 
Administrativo 

LEONARDO CARNEIRO 
VENTURA 

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO Mestrado   Técnico 

Administrativo 

MARIA IZABEL RIBEIRO 
CAVALCANTE DE 
OLIVEIRA 

ASSISTENTE DE 
ALUNO Ensino superior    Técnico 

Administrativo 

MONIQUE DE MELO 
BORGES 

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO Ensino superior    Técnico 

Administrativo 

PAULO CESAR 
BEZERRA VITOR MUSICO Mestrado   Técnico 

Administrativo 

PAULO HENRIQUE 
PINHEIRO DA SILVA EDITOR DE IMAGENS Ensino superior    Técnico 

Administrativo 
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PAULO HENRIQUE 
SANTIAGO DANTAS SONOPLASTA Ensino superior    Técnico 

Administrativo 

RAYSSA RITHA 
MARQUES GONDIM 
FERNANDES 

BIBLIOTECARIO-
DOCUMENTALISTA Especialização   Técnico 

Administrativo 

ROSALIA LUCIA FREIRE 
DE OLIVEIRA 

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO Ensino medio    Técnico 

Administrativo 

SERGIO JULIAO DA 
SILVA 

SERVENTE DE 
LIMPEZA Ensino superior    Técnico 

Administrativo 

TIAGO XAVIER DA 
SILVEIRA MARTINS 

PRODUTOR 
CULTURAL Especialização   Técnico 

Administrativo 

VERONICA ALVES DE 
LIMA 

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO Especialização   Técnico 

Administrativo 

VINICIO UCHOA 
BEZERRA 

AUXILIAR EM 
ADMINISTRACAO Ensino superior    Técnico 

Administrativo 

WALDECIO LUIZ DA 
SILVA SONOPLASTA Ensino superior    Técnico 

Administrativo 

 

14. CERTIFICADOS E DIPLOMAS 
 

O discente que cumprir a carga horária estabelecida pelo currículo do Curso 

Técnico em Processos Fonográficos com êxito e tiver concluído o Ensino 

Médio receberá o Diploma de Técnico em Processos Fonográficos de acordo 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) no 9.394 de 

20 de dezembro de 1996, Resolução no CNE/CP no 1, de 5 de janeiro de 

2021 e o disposto no Regimento Escolar da EMUFRN.  

 

Um modelo do Diploma pode ser visto no Anexo 1. 
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Anexo 1 - Modelo de Diploma 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

                                   UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
ESCOLA DE MÚSICA 

 
 

DIPLOMA 
 
 A Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de acordo com a Lei Federal nº 9.394 de 
20 de dezembro de 1996, Resolução CNE/CEB nº 06 de 20 de setembro de 2012 e o disposto no Regimento Escolar 
confere a 

Nome do aluno 
 
Brasileiro(a), natural de local de origem, nascido em data de nascimento, cédula de identidade nº xxxxxxxxx, o Título 
de TÉCNICO EM ‘Processos Fonográficos’, por haver concluído o Curso Técnico de Música, no Eixo Tecnológico 
Produção Cultural e Design, e outorga-lhe o presente Diploma. 
 

Secretaria do Curso Técnico de Música 
Natal/RN, xx de mês de ano. 

 
 

 
_______________________________________ 

 
   Diretor da Escola de Música 

 
__________________________________________ 

  
  Coordenador do Curso Técnico de Música 

 
 

 
 

____________________________________ 
Técnico 



 
 

 
 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
ESCOLA DE MÚSICA DA UFRN 
CURSO TÉCNICO EM MÚSICA 

 
Diploma registrado sob o Nº xxxx, Livro xx, Folha xx, 
Processo Nº xxx/xxxx-CTM, em xx/xx/xxxx. 
 
O portador do presente diploma obteve habilitação 
específica em Processos Fonográficos.  

 
 
OBSERVAÇÃO: O Curso Técnico em Música foi 
reconhecido conforme Portaria da Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica nº 219 de 11/11/2003, publicada 
no Diário Oficial nº 223 de 17/11/2003. 
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