UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ESCOLA DE MÚSICA
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE COMPOSIÇÃO E REGÊNCIA
ATA DA REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DE COMPOSIÇÃO E
REGÊNCIA, REALIZADA NO DIA 6 DE NOVEMBRO DE 2020.
Ao sexto dia do mês de novembro de dois mil e vinte, reuniu-se ordinariamente e de forma
ampliada, o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Composição e Regência, às 15 horas,
por meio da plataforma de Conferência da Rede Nacional de Pesquisa, sob a presidência do
presidente deste núcleo, Prof. Marcos da Silva Sampaio, presentes os seguintes membros:
Alexandre Mascarenhas Espinheira, Flávio José Gomes de Queiroz, Paulo Novais de
Almeida, Pedro Ribeiro Kroger Junior, e os convidados: José Maurício Valle Brandão, Rafael
Luís Garbuio, Guilherme Bertissolo e Wellington Gomes da Silva; para atender ao ponto
único Apreciação das bases para reestruturação curricular do curso. O Prof. Marcos
iniciou a reunião cumprimentando os presentes, agradecendo em especial a participação dos
convidados, e passou ao ponto único. Iniciou informando que, embora esta seja a primeira
reunião oficial a respeito da reestruturação do currículo do curso de Composição e Regência,
este tema vem sendo discutido informalmente entre alguns dos presentes desde o ano de dois
mil e dezesseis. Acrescentou que essas discussões foram pouco a pouco compiladas em um
conjunto de ideias que foram recentemente apresentadas aos professores de Regência, no dia
trinta e um de agosto do corrente, e aos professores de Composição, no dia vinte e três de
outubro do corrente. Ainda informou que no mês de outubro, em conjunto com os professores
Alexandre, Pedro e Rafael, revisou a legislação pertinente à reestruturação, em busca de
pendências do atual currículo e oportunidades desconhecidas para melhorias no curso.
Lamentou a ausência dos estudantes na reunião em função da vacância do Diretório
Acadêmico da unidade, mas informou que realizará uma reunião nos próximos dias para
informá-los e colher opiniões. Finalizada esta introdução, o Prof. Marcos iniciou a exposição
da proposta das bases para a reestruturação curricular do curso, em anexo a esta ata e, em
seguida, abriu espaço para apreciação da plenária. O Prof. Flávio pediu maior detalhamento a
respeito da proposta de disciplinas com sub-modalidade teórico/prática com módulo
diferenciado, sendo seguido pela explicação dada pelo Prof. Marcos. O consenso estabelecido
é que o atendimento tutorial aos estudantes já ocorre de forma extra-oficial e que a adoção
deste tipo de submodalidade oficializa a prática comum. O Prof. José Maurício pediu a
palavra e iniciou agradecendo a iniciativa do Prof. Marcos em encaminhar a reestruturação.
Destacou em sua fala a importância desta reestruturação como sendo uma validação de
alterações e modernizações que vão sendo feitas ao longo do tempo e precisam ser
oficializadas. Destacou também a relevância de se fazer isso nesse momento. Encerrada a

discussão pela plenária, o Prof. Marcos colocou em votação a proposta apresentada de base
conceitual de reestruturação do curso, aprovada por unanimidade. O Prof. Marcos seguiu
explicando os próximos passos para a reestruturação, que será iniciada com uma reunião com
os alunos e procedimentos a serem realizados na sequência e apresentou uma prévia de grade
curricular. No que ocorrer, o Prof. Wellington propôs uma reflexão sobre a obrigatoriedade
das disciplinas de Literatura e Estruturação Musical na habilitação em Composição e da
possível sobrecarga aos estudantes no último semestre do curso, com a concomitância com o
trabalho final. O Prof. Alexandre Espinheira refletiu sobre uma possível reorganização de
programa e pré-requisitos destes componentes, acompanhado pelo Prof. Flávio. Nada mais
havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião e eu, Rafael Luís Garbuio, lavrei a presente
ata, que depois de lida, será assinada pelos presentes. Salvador, seis de novembro de dois mil
e vinte.
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Resumo

• Instrumento de Avaliação do INEP

Este documento contém uma proposta de definição das bases principais para a reestruturação curricular do curso de
Composição e Regência.

• Plano de Desenvolvimento Institucional da UFBA
(2018-2022)
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• Regulamento de Ensino de Graduação e PósGraduação

• Projeto Político Pedagógico Institucional da UFBA

Introdução

Desde 2015, os professores do curso de Composição e Regência vêm conversando de maneira informal sobre aspectos que poderiam ser alterados, incorporados ou eliminados
do curso. Este documento contém uma compilação do conjunto básico das ideias para a reestruturação curricular do
curso e tem como objetivo registrar a base sobre a qual a
reestruturação deverá ser realizada.
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Justificativa
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Base legal

• Resolução CONSEPE no 01, de 25 de fevereiro de
2013 (ACCS)
• Resolução CONSEPE no 02, de 27 de julho de 2009
(padronização dos módulos de componentes)
• Resolução CONSEPE no 05, de 20 novembro de 2003
(CH mínima de 34 horas por componente)

Embora ainda não esteja disponível em resolução, é preciso
se adequar à curricularização da extensão, conforme
O curso de Composição e Regência demanda uma reestruorientações
da PROGRAD/UFBA
turação para a sua adequação à legislação vigente, para o
alinhamento às mudanças no campo de trabalho do profissional da área, para correção de aspectos do currículo anterior
de pouco impacto e para alinhar a curva de crescimento do 4 Bases principais
número de discentes ativos no curso ao do crescimento da
As bases principais para a reforma do curso são:
universidade como um todo.
1. Manutenção da base estrutural.
2. Definição de linhas de percurso.

A reestruturação do curso deve atender à legislação vigente
e observar diretrizes como Documento de Avaliação do
INEP e Plano de Desenvolvimento Institucional da UFBA.
Do ponto de vista legal, é preciso realizar alterações de
forma que o curso se adeque aos seguintes documentos:

3. Carga horária e tempo de curso.
4. Aumento de carga horária nas atividades de Composição/Regência.

• Resolução CNE no 2, de 19 de fevereiro de 2002
(tempo de curso e carga horária)

5. Alteração da sub-modalidade e carga horária do componente Composição/Regência.

• Resolução CNE no 1, de 17 de junho de 2004 (Relações Étnico-Raciais)

6. Curricularização da extensão.
7. Instituição da disciplina de fórum/seminário permanente.

• Resolução CNE no 1, de 30 de maio de 2012 (Direitos
Humanos)

8. Alteração da natureza de componentes externos
ao núcleo principal Composição/Regência-LEMOrquestração-História.

• Resolução CNE no 2, de 15 de junho de 2012 (Educação Ambiental)
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4.1

Manutenção da base estrutural

4.4

Aumento de carga horária em Composição/Regência

Apesar da necessidade de reestruturação do curso, a base
principal constituída pelos componentes Literatura e Estruturação Musical, Instrumentação e Orquestração, e História da Música tem atendido satisfatoriamente às demandas.
Além disso, este conjunto de componentes está presente em
currículos de outros cursos da Escola de Música. Por essas
razões, a reestruturação não deve atingi-los, a não ser por
pequenos ajustes em ementas e conteúdos programáticos.

Atualmente, o componente obrigatório “Composição” representa 17% da carga horária da habilitação em Composição, e o componente “Regência”, 14.5%. Trata-se de um
percentual baixo, uma vez que são os componentes principais das habilitações e que todo o curso ocorre em torno
deles.
Além disso, a diminuição do tempo de curso proposta na
seção 4.3 obrigará a redução de dois semestres destes componentes, reduzindo a sua carga horária para 13.6% (Composição) e 11.6% (Regência) do total. É necessário, por4.2 Definição de linhas de percurso
tanto, aumentar a carga horária em torno destas atividades.
Duas propostas para este aumento estão embutidas nos itens
O currículo atual do curso permite que o estudante escolha descritos nas seções 4.5 e 4.7.
parte de seu processo de aprendizagem, mediante a escolha
de componentes optativos. No entanto, esta flexibilidade
pode ser melhor ordenada com uma definição clara de li- 4.5 Alteração da sub-modalidade de Composição/Regência
nhas de percurso específicas.
A formalização de linhas de percurso poderá otimizar Os componentes “Composição” e “Regência” são da mocertos perfis de profissionais, enfatizando, por exemplo, a dalidade “disciplina” e sub-modalidade “teórica”. De
regência de banda, a produção de estúdio e a pesquisa cien- acordo com a resolução 2/2009 do CONSEPE, esta subtífica.
modalidade implica em um módulo de 45 estudantes em
Estas linhas poderão aglutinar componentes optativos de cada turma.
maneira mais organizada. Assim, poderá ajudar o estudante
Estes componentes deverão ter sua sub-modalidade altea seguir um perfil mais próximo dos seus interesses profis- rada para “teórico-prática”, com a turma teórica—de mósionais e otimizar o seu tempo.
dulo 45—desdobrada em turmas práticas de módulo 1.
Esta divisão permitirá ao estudante ter um momento tutorial com o professor e tempo para a prática. Este tempo
tutorial muitas vezes já ocorre, junto ao professor, mas não
4.3 Carga horária e tempo de curso
é contabilizado como carga horária válida no currículo do
Atualmente, o tempo de curso é de cinco anos, e a carga ho- estudante.
Para atender a este requisito, a carga horária destes comrária, de 2990 horas na habilitação em Composição e 3517
horas em Regência. De acordo com a Resolução 02/2007 ponentes poderá ser alterada para 68 horas: 51 horas da
do CNE/MEC, ambos os cursos deveriam ter um tempo de parte teórica e 17, da parte prática.
quatro anos e não de cinco. Dessa forma, é necessário fazer
a adequação à legislação.
É consenso entre os professores que o curso pode ser
mais enxuto em ambas as habilitações. Por isso, almejase que a reestruturação resulte em uma redução de carga
horária total e semanal, bem como diminuição do tempo de
curso, para quatro anos.
A resolução mencionada determina a carga horária mínima dos cursos de graduação e o respectivo tempo de
curso. A Tabela 1 contém os tempos de curso possíveis em
função da carga horária, de acordo com a resolução. A legislação apresenta faixas de tempo de curso para cada carga
horária dada. Nesta tabela, estas faixas estão representadas
como 1 e 2, nas colunas: TC (1), TC (2) e assim por diante.
É possível perceber pela tabela, que as 2990 horas de curso
devem ser cumpridas em quatro anos, não em cinco.
O estudo da relação de tempo de curso e carga horária
(Tabela 1b) permite observar que a menor carga horária
semanal—17.6 horas—é possível com um curso de quatro
anos e 2400 horas. O próximo patamar é de 21.1 horas, com
3600 horas em cinco anos.
Dessa forma, a proposta de tempo de curso é de quatro
anos, e a carga horária, entre 2400 e 2869 horas (carga horária semanal entre 17.6 e 21.1 horas).

4.6

Curricularização da extensão

O Conselho Nacional de Educação tem discutido políticas
de Extensão para o ensino superior. A Pró-Reitoria de Graduação da UFBA tem orientado os cursos a curricularizarem a extensão garantindo 10% das carga horária total do
curso nesta atividade. Este procedimento pode ser realizado
determinando carga horária de extensão em componentes
do curso.
Trata-se de um valor expressivo, de 240 a 289 horas. Portanto, a atividade de extensão deve ter ser incluída de modo
estrutural no curso, não apenas pontual, com carga horária
de algumas disciplinas. A proposta descrita na seção 4.7
contempla este requisito.

4.7

Instituição da disciplina fórum/seminário
permanente

O novo currículo do curso deverá contemplar demandas a
respeito da extensão universitária, da educação em Direitos
Humanos e de diversas metas da Universidade.
Uma solução para estas questões e para a implementação de outras melhorias é a criação de uma disciplina obrigatória de oito semestres e carga horária expres2

a
b
c
d
e

CH
2400
2700
3000
3600
7200

TC (1)
3
3.5
4
5
6

TC (2)
4
4
4
5
6

CH anual 1
800
771.4
750
720
1200

CH anual 2
600
675
750
720
1200

CH semanal 1
23.5
22.7
22.1
21.2
35.3

CH semanal 2
17.6
19.9
22.1
21.2
35.3

(a) Organizada por carga horária

TC
4
5
6

CH mínima
2400
3600
7200

CH máxima
3500
7200
-

CH semanal mínima
17.6
21.1
35.3

CH semanal máxima
25.7
42.3
-

(b) Organizada por tempo de curso

Tabela 1: Relação entre carga horária e tempo de curso (Res. 2/2007 CNE). CH refere-se à carga horária e TC, ao tempo
de curso, em anos.
siva. Esta disciplina—temporariamente chamada de fórum
permanente—deverá reunir a totalidade dos estudantes de
cada habilitação durante todo o curso, com todos os seus
níveis oferecidos no mesmo dia, horário e local.
Este fórum terá como objetivos:

12. Reforçar a concepção do tripé indissociável formado
pelo ensino, pesquisa e extensão, o principal valor da
UFBA.

A proposta inicial de carga horária semestral para esta
disciplina é de 51 horas, totalizando 408 horas, equivalente
1. Promover a discussão de temas diversos da área (Com- a cerca de 14% da carga horária total do curso.
posição e Regência).
2. Promover a reflexão acerca de aspectos técnicos, filo- 4.8 Alteração da natureza de componentes
sóficos, profissionais e éticos necessários aos profissi- A diminuição da carga horária do curso poderá ser atingida
onais da área.
alterando-se a natureza de componentes externos à base
3. Promover o “diálogo interdisciplinar entre os diversos LEM/Orquestração/História/Composição/Regência. Assim
campos do saber, superando a visão fragmentada do será possível ter uma carga horária menor em componentes
obrigatórios.
conhecimento” (Art. 66 Regimento UFBA).
4. Promover o diálogo com convidados diversos, locais
e externos, como compositores, regentes, pesquisado- 5 Considerações finais
res, produtores, engenheiros de som, especialistas em
Este documento teve como propósito apresentar um contrilha sonora, mestres de banda e arranjadores.
junto de inicial das bases da reestruturação do currículo do
5. Promover a interação com a comunidade, especial- curso de Composição e Regência.
mente os grupos socialmente vulneráveis.
6. Promover o protagonismo do estudante na promoção
da extensão universitária. A sub-modalidade da disciplina terá parte da carga horária de extensão, efetivando a sua curricularização.
7. Aumentar a carga horária em torno das atividades da
área principal da formação.
8. Promover o contato permanente com a atualidade
do conhecimento, mediante conexão com a pósgraduação.
9. Fortalecer a interação entre os estudantes dos mais diversos níveis—do primeiro ao último semestre.

10. Divulgar o curso, suas ações com a comunidade e sua
produção artística, cultural e científica.
11. Fortalecer a visão da UFBA, de ser uma universidade
reconhecida perante a sociedade, aumentando o impacto do curso diante da comunidade, ampliando a sua
exposição e a troca de saberes.
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