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ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL 

Denominação do curso 

Pós-graduação Latu Sensu em Música: Especialização em Educação Musical. 

Local de funcionamento 

Faculdade Nazarena do Brasil - Rua Pe. Domingos Giovanini, 287 - Parque Taquaral 

Campinas(SP) 

Oferecimento 

Dois encontros semanais, 2ª e3ª feira, das 19:00 às 22:40 horas, por um total de 3semestres. 

Custo financeiro do curso 

Valor Total do Curso: R$ 5940,00 (cinco mil novecentos e quarenta reais)  

Forma de pagamento: 18 parcelas mensais e sucessivas de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais). 

A primeira parcela será paga no primeiro dia de aula. 

Número mínimo de alunos para formação de turma 

20 

Público alvo 

Professores, pedagogos, educadores da rede municipal e estadual, portadores de diploma de 

curso superior, bacharelado e/ou Licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, 

interessados na aquisição do saber e formação para a docência de música e artes para o nível 

fundamental e médio. 

Justificativa 

Em 18 de agosto de 2008, o governo federal sancionou a Lei no 11.769 que torna mais uma vez a 

música conteúdo obrigatório do currículo na educação básica, ainda que não como disciplina 

exclusiva, podendo os conteúdos musicais serem abordados em outras disciplinas. Essa lei é 

reforçada pela Resolução nº 2, de 10 de maio de 2016, que Define Diretrizes Nacionais para a 

operacionalização do ensino de Música na Educação Básica, abrindo novas perspectivas e 

desafios para a formação de professores de Música em nível superior. 

A LDB no 9.395, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, atribui ao pedagogo a responsabilidade da formação integral de crianças da Educação 



Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental. No entanto, esse profissional não recebe ao 

longo da sua formação os conteúdos necessários para atuar com propriedade na área musical. 

O curso visa então especializar pessoas que atuam ou desejam atuar na área da educação 

musical, fundamentando-as histórica e musicalmente, favorecendo novas posturas em relação à 

sua atividade docente. 

Objetivos 

Os objetivos do curso são: 

- apresentar a relação entre o campo teórico da educação e o ambiente escolar, bem como com o 

cotidiano dos educandos; 

- discutir políticas e ações para a inclusão de pessoas com deficiências e fomentar a adoção dos 

recursos tecnológicos para o ensino de música; 

- aprofundar a compreensão da apreciação musical, enquanto recurso pedagógico, tanto através 

do repertório erudito quanto popular; 

- capacitar docentes de várias áreas do conhecimento, na área específica da Educação Musical. 

Sistema de avaliação 

A avaliação de desempenho será estabelecida conforme os critérios de cada professor(a), ouvida 

a coordenadoria de Curso. Cada disciplina deverá distribuir 10 pontos durante sua realização. A 

frequência necessária para a aprovação será de 75% das atividades e a nota mínima para 

aprovação será 6,0 (seis).  

Obs.: Ao final de cada disciplina será realizada uma avaliação do(a) professor(a) responsável 

pela disciplina. A final do curso será realizada avaliação da coordenação do curso, atendimento 

administrativo e as instalações físicas. 

Programa do curso 

1. Filosofia da Educação 

2. Subjetividade, cotidiano e diversidade 

3. Planejamento e Gestão educacional 

4. Fundamento da pesquisa científica 

5. Educação inclusiva no ensino de Música  

6. Educação musical e novas tecnologias  

7. Apreciação musical e estética 

8. Música popular, indígena e afro-brasileira 

9. Fundamentos filosóficos de Arte-Educação 

10. Teorias e métodos de musicalização 

11. Laboratório de Práticas de musicalização 

Elaboração de TCC (monografia ou artigo) 

Corpo docente 

 

Alexandre Henrique dos Santos, Mestre em Música 

Carlos Henrique O. de Paulo, Mestre em Administração 



Matteo Ricciardi, Mestre em Música 

Gerson Leite de Morais, Doutor em Filosofia 

Admissão e Matrícula 

A admissão ao Curso será feita mediante os seguintes documentos: 

a) Ficha de Cadastro preenchida 

b) Diploma de Conclusão de Curso de graduação (Bacharel, Licenciatura ou Tecnólogo), ou 

documento equivalente 

c) Histórico Escolar da Graduação 

d) Curriculum Vitae 

e) documentação pessoal (RG, CPF, Título de Eleitor) 

f) 1 foto 3 X 4  

g) quitação da primeira parcela 

 

Será cancelada e arquivada a matrícula de aluno (a) que: 

a) for infrequente 

b) apresentar rendimento total insuficiente. 

 

A matrícula será efetivada para todas as disciplinas previstas para o curso. 

Obs.: Não será permitido o trancamento parcial ou total do Curso. 

 

Ao final do Curso, concluídas todas as atividades letivas e obtida aprovação na frequência, 

aproveitamento e Trabalho de Conclusão de Curso, o (a) aluno (a) fará jus ao Certificado de 

Especialista na área do curso, fornecido pela FNB. 


