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  ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO (RESULTADOS)  

TÍTULO: Atividades de ensino e ensaio da Banda e do Grupo de Arte e Cultura 

As atividades de ensino e ensaio da Banda do Grupo de Arte e Cultura iniciais, no segundo semestre 
de 2019, foram de ajustes no repertório geral para atender o repertório do semestre a as mudanças 
na formação da banda -  composta 3 voluntários e 6 bolsistas formada por um 1 violinista e solista 
vocal, 1 Percussionista- contrabaxista, 1 baterista, 1 contrabaixista, 1 guitarrista solo, 1 guitarrista 
base 1 violonista, 2 solistas femininas.  Os ensaios foram de aprendizado de novas músicas para os 
repertórios que atenderam aos eventos do IFPE Campus Pesqueira, dentre eles a 8ª edição do 
Comics Day, a 7ª edição do Encontro da Construção Civil, Dia Nacional da Consciência Negra, 
Cantata Natal de Música e Poesia. O repertório do semestre foi composto por músicas brasileiras 
e algumas músicas internacionais relativas às temáticas dos encontros e das atividades em que a 
banda participou. Foram realizados ensaios para a adequação de repertório à nova formação, aos 
espetáculos em conjunto com os grupos de dança e teatro, às características dos eventos em que 
a banda participou. O grupo obteve um resultado satisfatório e um crescimento técnico-musical 
esperado., 

As atividades de ensino e Ensaio do Grupo de Arte e Cultura- Teatro e dança foram realizadas com 
6 bolsistas 4 voluntários que se reversavam em atividades de teatro, de dança e de construção de 
cartazes para eventos institucionais de conscientização em diversas áreas. Dentre as 
apresentações, destacamos: a aula inaugural; a participação na campanha do Setembro Amarelo, 
com apresentação de enquetes nas salas de aula, distribuição de folhetos no campus, elaboração 
de cartazes, participação da Caminhada pela Vida no centro da cidade; Outubro Rosa, com 
trabalho apresentado na semana de Ciência e Tecnologia de Pesqueira; Morte e Vida Severina, 
peça apresentada na Cantata Natal de Música e Poesia no auditório do campus Pesqueira; visita de 
Natal ao Asilo do Prado com atividade artística. Houve uma satisfatória participação dos integrantes 
do grupo na construção conjunta de performances artísticas, coreografias, dança e textos teatrais. 
Nesse período, pelo trabalho exitoso do semestre, a banda e a Trupe cultura recebeu inúmeros 
elogios tanto da comunidade de estudante, funcionários, professores, familiares de alunos, público 
externo, quanto da Direções Geral e de Ensino. 

 A atividade Um olhar... Arte, técnica e linguagem da fotografia foi realizada com 75% das atividades 
previstas, pois não realizamos a exposição fotográfica. Ficou acertado que a exposição será 
realizada no próximo ano. Os alunos pediram um tempo maior para fotografar, visto que eles 
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estavam com muitas atividades acadêmicas no curso, um dos motivos para a desistência na parte 
presencial do curso. 

  
  ATIVIDADES DE EXTENSÃO (RESULTADOS)  

TÍTULO: Curso de técnica vocal e canto coral 
 

 Os objetivos do curso Técnica vocal e canto coral foram alcançados com êxito. O aprendizado 
dos alunos foi satisfatório tanto quanto às noções básicas de fisiologia e da técnica vocal, quanto a 
utilização desses conhecimentos na prática coral dos alunos. Além de os participantes relataram 
melhoras em seus depenhos vocais em atividades fora das aulas, relativos à saude vocal, à 
afinação, a um bom condicionamento muscular e respiratório, o curso teve sua culminância exitosa 
com a participação do coro na cantata Natal de Música e Poesia , dividindo o palco com banda e trupe 
e artistas da região e do campus. 

O Curso de Desenho de renascença não foi realizado pois houve incompatibilidade entre os horários do 
professor, nas atividades realizadas no campus, com a disponibilidade das rendeiras da região. A proposta 
ficará em aberto para um novo formato que atenderá as partes envolvidas. 

 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVO-PEDAGÓGICAS 

ATIVIDADE PORTARIA RESULTADOS 

Coordenação do 
Núcleo de Arte 
e Cultura- NAC 

Portaria n 
098/2014-DGCP 

As atividades da coordenação tiveram resultados satisfatórios e foram 
relacionadas: à organização geral do 1º Workshop de Música 
instrumental, às participações na organização da parte cultural de 
eventos oficiais do IFPE ( Aula inaugural do segundo semestre, 
Encontro pedagógico, abertura de reuniões e encontros do Instituto); 
coordenação das apresentações do Grupo de Arte e Cultura – Banda, 
Teatro e Dança –como também na realização de ensaios do grupo, às 
reuniões com membros do NAC; ás reuniões com a Direção de Ensino 
e Direção Geral; à organização da Cantata Natal de Música e Poesia do 
NAC que envolveu, em um só espetáculo, o coro, a banda, a trupe, 
artistas convidados e poetas do campus. Essas atividades foram 
realizadas com excelentes resultados e contribuíram para o sucesso 
das atividades e dos eventos a ela relacionadas. 
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