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Os projetos de Extensão em Música vêm desenvolvendo importante
papel junto à comunidade acadêmica e sociedade em geral, pois
oferecem possibilidade de acesso a ensino de superior qualidade em
modalidade extensionista. O objetivo do Curso de Extensão Laboratório
de Iniciação vocal é oferecer aos interessados um contato com a Música
através da prática vocal. Exercita-se a sensibilidade e a potencialidade
expressiva do aluno por meio do canto e pela abordagem de aspectos da
Percepção Musical  e Técnica Vocal .  Prat ica-se igualmente a
solidariedade e desenvolvem-se conhecimentos em outras áreas culturais
correlatas. O público alvo é formado por pessoas sem conhecimentos
musicais, interessadas em vivenciar uma atividade artística comunitária.
Possibilita o contato dos alunos dos bacharelados em Regência Coral e
Canto do departamento, a vivenciar uma prática que será realizada na
sua vida profissional ao final da graduação de trabalhar com cantores
muito leigos e com muitas dif iculdades de afinação e emissão,
diagnosticando, classificando e propondo soluções para os diferentes
níveis de desafinação que existem nos inscritos na atividade. O
desenvolvimento do trabalho se dá da seguinte forma: a) um encontro
semanal de duas horas; b) abordagem inicial de aspectos da percepção
musical; c) aplicação de conhecimentos sobre respiração, relaxamento e
técnica vocal; d) desenvolvimento de conceitos e elementos da linguagem
musical; e) prática na realização de repertório de pouca dificuldade, com
ênfase no desenvolvimento da compreensão e execução musicais; f)
apresentações em eventos corais internos do Departamento de Música.
Esta atividade tem a maior demanda de todo o projeto de Música Coral
dentro do programa de extensão do Departamento de Música e é uma
clientela que vem crescendo semestralmente, constituindo-se em um
projeto de atividade permanente, gerando possíveis cantores mais
preparados para o canto coral gaúcho.


