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Planejamento da disciplina 

Objetivos gerais 

Apresentar os fundamentos da linguagem musical ocidental e conceitos básicos de acústica e 
neurociência para que seja possível explorar, compreender, refletir e discutir resultados de 
pesquisas recentes na área da neurociência cognitiva da música. 

Ementa 

Elementos básicos da linguagem musical, seus correlatos neurais e psicológicos, e evidências 
sobre as relações entre o fazer musical e outros domínios como a linguagem, as emoções e 
habilidades sociocognitivas.  

Conteúdo programático 

Introdução à Neurociência da Cognição Musical 
Correlatos neurais da musicalidade – Ferramentas de investigação 
Da fonte vibratória à percepção de som – A física do som e o sistema auditivo 
Atributos básicos do som 
Fundamentos da música e seus processamentos – intervalos, consonância e dissonância, 
escalas, melodia, textura, acordes, harmonia, tonalidade 
Aspectos temporais do processamento musical 
Música e emoções 
Ouvido relativo e ouvido absoluto 
Prática musical e plasticidade cerebral 
Associações entre música e outras habilidades cognitivas 

Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa 

Duas provas com mesmo peso (35% cada) – Nota mínima de 5 em cada uma das provas 
Apresentação oral de artigo científico (30%) – atividade a ser realizada em duplas. 
Os seguintes itens serão levados em conta na avaliação das apresentações orais: 

❏ domínio do conteúdo 
❏ capacidade de síntese (clareza e objetividade) 
❏ organização visual do conteúdo no ppt 
❏ rigor formal solicitado 
❏ rigor temporal  
❏ envio do ppt da apresentação à monitoria da disciplina no dia anterior à apresentação.  
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CRONOGRAMA DAS AULAS, ATIVIDADES E PROVAS 
  
 

Datas Datas das atividades e provas 

05/06 Apresentação da disciplina 

12/06 Aula expositiva 

19/06 Aula expositiva 

26/06 Aula expositiva/ Prazo para o registro do artigo selecionado p/ AO 

03/07 Aula expositiva 

10/07 PROVA 1 -> Conteúdo aulas + leitura até o capítulo 5 

17/07 Aula expositiva / Apresentações orais 

24/07 Aula expositiva / Apresentações orais 

31/07 Aula expositiva / Apresentações orais 

07/08 Aula expositiva / Apresentações orais 

14/08 PROVA 2 -> Conteúdo das aulas + leitura até o capítulo 9 

21/08 PROVA SUB/REC 

 


