PLANO DE TRABALHO DO PROFESSOR VISITANTE


Participar diretamente das atividades artísticas e pedagógicas do
Programa de Extensão NEMC - Núcleo de Educação Musical e Cultura.



Participar em disciplinas da Graduação com o objetivo de orientar os
bolsistas do Programa NEMC em suas ações, bem como demais alunos
de Graduação interessados.



Ministrar conferências no Programa de Pós-Graduação em Música para
mestrandos e doutorandos.



Colaborar em pesquisas e em atividades pedagógicas e artísticas do
CMI1, especialmente nas que envolvem bebês e crianças pequenas.



Participar do processo de orientação de Trabalhos de Conclusão de
Curso.



Publicar artigos sobre temas relacionados às atividades do Programa de
Extensão tais como: “música e desenvolvimento humano”, “psicologia da
música”, “música e cognição”, “desenvolvimento musical de crianças”,
“educação musical nos primeiros anos de vida”, “percepção artística de
crianças pequenas” etc.



1

Participar em Congressos e/ou Seminários.

O CMI – Centro de Musicalização Integrado é um órgão complementar da Escola de Música da UFMG.

VISITING TEACHER WORK PLAN


Take part directly in the artistic and pedagogical activities of the
Extension Program (NEMC - Núcleo de Educação Musical e Cultura).



Take part in Undergraduate subjects in order to orientate students who
participate in the Extension Program’s activities, as well as other
students who may be interested. .



Minister lectures in the Graduate Program in Music to Master’s and
Doctorate’s degree students.



Collaborate in researches as well as in the pedagogical and artistic
activities which take place in CMI – Centro de Musicalização Integrado2,
especially the ones which involve small children and babies.



Take part in Undergraduate students’ monography orientation process.



Write articles about themes related to the activities of the Extension
Program such as “music and human development”, “music psychology”
“music and cognition”, “children’s musical development”, “music
education in the first years of life”, “small children’s artistic perception”
etc.



2

Take part in Congresses and/or Seminars.

CMI – Centro de Musicalização Integrado is an institution which main function is to complement the
teaching, research and extension activities of the Music School of the Federal University of Minas Gerais
– Brazil.

