
 
 

 
PLANO DE DISCIPLINA 

 
CURSO DISCIPLINA 

Licenciatura em Música Instrumento VII - Canto 
 

C.H. C. H. SEMANAL TURMA ANO/EXERCÍCIO 
30 90min Turma Extra 2018.2 

 
EMENTA 

Fisiologia vocal e técnica da voz cantada voltadas para a prática em palco. Exercícios de 
aquecimento vocal, vocalizes e aplicações práticas da técnica em performance, expressão e 
consciência corporal. 
 

OBJETIVOS 
Geral 
Proporcionar ao aluno uma vivência vocal artística. Esclarecendo quanto às possibilidades vocais e 
tornando-o consciente do entendimento da voz no corpo, bem como, a sua aplicação no repertório. 
Específico 

• Desenvolver a voz a partir da propriocepção; 
• Entender a importância do corpo para um bom desempenho vocal; 
• Experimentar a utilização da voz nos diversos gêneros e estilos musicais.  

 
PROGRAMA 

• Introdução; 
• Respiração – Inspiração e Expiração; 
• Relaxamento – Importância e efeito; 
• Aparelho fonador; 
• Ressonância e Articulação 
• Vocalizes – Aquecimento, impostação/foco, Afinação, Articulação e Dicção. 
• Higiene vocal; 
• Cuidados com a voz – Mitos e verdades. 
 

 
METODOLOGIA 

As aulas serão teórico-práticas com o auxílio de métodos que possibilitem o aperfeiçoamento da 
voz. Será escolhido um repertório para ser trabalhado em sala e apresentado em forma de recital ao 
final do semestre. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
• Sala de aula. 
• Quadro branco. 
• Interface multimídia: 

- Caixa de som com entrada para cabo P2 ou RCA. 
- TV com entradas HDMI e/ou VGA e entrada de áudio P2 ou RCA. 
- Piano digital com 88 teclas. 
- Computador portátil e/ou tablet. 
- Bibliografia recomendada no Plano de Curso disponível na biblioteca. 



 
 

 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações serão teórico-práticas e acontecerão durante o semestre. Sendo avaliações 
individuais e atividades em grupo. A leitura do repertório, envolvimento com a disciplina e a 
assiduidade também terão destaque no processo de avaliação. Fará parte do processo avaliativo 
uma apresentação do repertório estudado ao final do semestre. 
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