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Cursos de Jornalismo e Publicidade

Curso de música do IPA ensina o aluno
a tocar com seu próprio instrumento
O curso de música, que ingressa no
segundo semestre, oferece currículo
diferenciado, unindo a didática com a
prática, como cadeiras de tecnologia
da música e confecção de instrumentos
O curso de música do Centro Universitário
Metodista IPA chega ao segundo semestre.
Apresentando um currículo diferenciado, a proposta da entidade é de formar professores capacitados e atualizados, priorizando uma forma de
ensino informatizada. Além de cadeiras práticas,
como confecção de instrumentos e prática pedagógica, o curso que tem duração de 3 anos,
não exige uma prova específica de música e
tem grande procura. Não é preciso ter conhecimento musical para ingressar no curso. A
instituição parte do princípio de que o aluno procura o curso para aprender, assim
todos têm oportunidade. Também oferece como ênfase cadeiras didáticas, proporcionando ao aluno maior segurança
no desempenho da profissão ao término
do curso.
A aluna Laura Camila Ferrari, 18 anos,
que cursa o segundo semestre falou sobre
o curso.
Jornal Mural - O que você está achando do
curso e o que lhe motivou a sua escolha?
Laura - Estou adorando. O interesse em aprender melhor música, a minha paixão pelo canto, e o
diploma, que também é importante. Essas foram
minhas principais motivações
Jornal Mural - Quais são as suas principais influências
musicais?
Laura - Eu escuto de tudo, mas gosto principalmente de MPB.
Jornal Mural - Quais são as suas experiencias no ramo, você
canta ou já cantou em alguma banda?
Laura - Eu toco numa banda de Pop Rock, e sempre tive envolvida
com a música em rodas de amigos com um violão.
Jornal Mural - Há alguma disciplina que você gostaria de aprender que a faculadade não oferece?
Laura - Eu gostaria que o curso tivesse uma linha de ensino mais
erudita e também uma cadeira de canto lírico.
Jornal Mural - Quais são as suas perspecticas de campo
de trabalho ao término da faculdade?
Laura - Não tenho idéia de qual atividade irei seguir.
Mas pretendo continuar tocando em alguma banda
de rock.

Música Social

Virtuosismo nas Universidades

Dentro do próprio campus, o IPA ainda
oferece cursos gratuitos de música, visando a iniciação musical
e a inclusão social da comunidade, disponibilizando
oficinas de violão, baixo, bateria e etc.
As oficinas são
uma continuação de
um antigo projeto
destinado a popu
lação, que fazia aula
no conservatório do
IPA Metodista, que
nos dias de hoje já
não existe mais.
As aulas são ministradas pelos próprios
alunos da faculdade de
música, que além de
fazerem esse trabalho
social, ainda adquirem pontos positivos em seu currículo e
experiências de vida, que só esse
tipo de atividade pode proporcionar.

Música
em
Cena

Dicas
• Para aqueles que já têm um contato forte com a música e estudam um
determinado instrumento, conservatório é uma boa escolha.
• Manter um compromisso com seu instrumento, tendo estipulado um horário fixo por dia para estudá-lo, é um hábito importante que todo profissional
do ramo deve ter.
• Há também diversos softwares que podem ajudar no dia-a-dia do músico.
Além de rapidez e praticidade na hora de compor, a infinidade de ferramentas e atributos que se tem acesso são de fundamental importância
para melhor desenvolver o trabalho.
• Softwares: Guitar Pro, Encore, Band in a box, Fruity Loops, Acid Pro, Sound
Forge, Cool Edit Pro, Pro Tools, N-track studio.
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APOIO

As universidades que oferecem o curso de
música seguem geralmente uma linha de
ensino voltada para o período clássico,
e têm a duraçao de 4 anos.
Nas salas de aula e laboratórios
os sons característicos da música erudita são os que predominam. Aulas de canto lírico,
violão clássico, canto coral e
outros instrumentos eruditos são bastante comuns
ao curso.
O licenciado em música
estará apto a dar aulas e
tem uma formação em mú
sica, sem estudar um intrumento específico.
O bacharel em música
ganha formação específica e
aprofundada em determinado
instrumento. As universidades
ainda exigem uma prova de préseleção para se certificar que o aluno tem condições de acompanhar o
nível da faculdade ao longo do curso, que
geralmente é alto.

Onde Estudar?
• Existe também a opção de estudar
em conservatórios, escolas e em
algumas outras entidades que disponibilizam oficinas de apoio para
preparar o aluno para o vestibular,
visando desenvolver no músico,
melhor prática, teoria e formação
específica.
• O IPA é uma alternativa também
para quem já faz parte do cenário
musical, por não presisar prestar
um vestibular mais específico.

