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Introdução 
 
O Curso de Contrabaixo Acústico Avançado foi idealizado para proporcionar 

uma formação continuada em nível avançado a contrabaixistas portadores de 
diploma de Graduação em Música. Diversos desses profissionais atuam como 
membros de grupos sinfônicos ou de câmara, professores particulares, em cursos 
livres de música ou projetos sociais. As rotas formativas disponíveis no Brasil para 
esse tipo de atuação profissional contemplam cursos de nível técnico/médio e 
superior, com diversos cursos de graduação e pós-graduação, além de cursos 
intensivos em festivais de música e encontros. 

Embora sejam elementos importantes em relação à continuidade de 
formação, festivais de música ou encontros de contrabaixo não são pensados 
exclusivamente como via de formação do indivíduo, mas sim para uma classe 
profissional como um todo. O preenchimento dessa lacuna de formação é, 
essencialmente, o objetivo central do Curso de Formação Continuada em 
Contrabaixo da Escola de Música da UFSM. Além dessa iniciativa, busca-se 
incentivar a prática de atualização profissional de músicos de maneira contínua e 
fomentar um efeito positivo na formação de jovens músicos a partir de uma classe 
atualizada e reflexiva de professores.  

 
O curso será ofertado em três modalidades: Presencial, Virtual ou Híbrida, 

descritas abaixo: 

• Modalidade Presencial: 
o 12 Aulas Presenciais de 60 minutos cada; 
o Um Recital orientado (carga horária de 3h) 



o Participação opcional colaborativa em grupos instrumentais da 
UFSM (Orquestra Sinfônica, Banda Sinfônica, Orquestra de Cordas, 
Grupo de Contrabaixos) 

• Modalidade Híbrida: 
o 6 Aulas Presenciais de 60 Minutos cada; 
o 6 Aulas por videoconferência de 60 minutos cada; 
o Um Recital Orientado (carga horária de 3h) 
o Participação Opcional no Grupo de Contrabaixos da UFSM 

• Modalidade à Distância: 
o 12 Aulas por videoconferência de 60 minutos cada; 
o Um recital gravado e apresentado publicamente (carga horária de 

3h); 
o Participação Opcional no Grupo de Contrabaixos da UFSM 

 

Requisitos: 
• Ser diplomado(a) em Música (Graduação), com habilitação ou ênfase em 

contrabaixo acústico; 

• Atuar profissionalmente como contrabaixista e/ou professor de 
contrabaixo; 

Direcionamento pedagógico e metodológico 
O Curso de Formação Continuada em Contrabaixo é pensado para músicos 

atuantes no mercado de trabalho musical, que é essencialmente um encontro 
entre diferentes eixos (artístico, cultural, social, educacional, entre outros). 
Justamente por não se saber a distribuição sequer aproximada desses eixos na 
atuação dos músicos no Brasil, é difícil prever o perfil de atuação profissional do 
público interessado em ingressar no curso proposto. Por isso, nossa proposta é 
vincular, se possível, o estudo da performance contrabaixística a interesses 
individuais do discente extensionista. 

As aulas serão ministradas pelo professor de contrabaixo do Departamento de 
Música da UFSM, Prof. Dr. Diogo Baggio, de forma individual. Uma vez oficialmente 
inscritos do curso, cada aluno deverá agendar com o professor um horário fixo 
semanal para as aulas individuais, de acordo com a disponibilidade de horário do 
docente e do uso do espaço físico pelo Departamento de Música da UFSM. 



Seleção e Vagas 
Vagas 

Serão ofertadas DUAS vagas anuais para o curso, sendo oferecido em apenas 
um semestre do ano. Caso vagas não sejam preenchidas, estas poderão ser 
reofertadas no semestre subsequente. 

Pré-inscrição 

Interessados deverão preencher e enviar o formulário de pré-inscrição dentro 
do prazo estipulado pelo cronograma deste projeto. A divulgação do resultado da 
seleção será feita individualmente por e-mail a todos os pré-inscritos, também de 
acordo com o cronograma do projeto.  

Seleção 

Não haverá classificação por nota, e a seleção apenas indicará as situações 
“aprovado” ou “não aprovado.” Em caso de número de aprovados maior que o 
número de vagas, o critério de seleção seguirá a seguinte ordem de desempate: (1) 
diplomado há mais tempo, (2) mais idade e (3) ordem de pré-inscrição. 

A seleção de candidatos será feita por vídeo, seguindo os seguintes critérios: 
1. O vídeo deverá ser gravado com som e imagem de alta qualidade; 
2. Duração mínima de 12 minutos, contendo apenas a performance do 

repertório musical. 
3. A câmera deve ser posicionada de tal maneira que se veja todo o 

instrumento, bem como o rosto do candidato; 
4. O repertório deverá ser executado integralmente, sem cortes em uma 

mesma obra. Poderá haver cortes ou pausas apenas entre itens 
diferentes do repertório, mas não entre movimentos diferentes de uma 
mesma obra ou no decorrer de um movimento ou peça. 

5. Não há necessidade de acompanhamento de piano ou outro instrumento. 
6. O vídeo deverá ser carregado no YouTube como não listado, e o link 

enviado como um dos itens obrigatórios do formulário de inscrição. 
 
Critérios de avaliação da performance apresentada no vídeo: 

• Precisão rítmica e melódica; 

• Coerência das escolhas interpretativas; 

• Fluência e naturalidade na performance; 

• Amplo domínio dos recursos técnicos do instrumento (não confundir com 
virtuosismo) 

o  
Não são critérios de avaliação: 

https://forms.gle/aWmurNE3QvNxUtd7A


• Qualidade do instrumento, cordas ou arco; 

• Elementos presentes no vídeo que não prejudiquem ou que não tenham 
relação com a performance musical; 

• Performance musical de convidados, quando houver; 
 

Repertório 

O repertório executado no vídeo é de livre escolha do candidato, e deverá 
conter pelo menos: 

1. Duas obras (ou movimentos de uma mesma obra) que sejam 
contrastantes entre si; 

2. Um estudo para contrabaixo; 
3. Dois excertos orquestrais dentre as opções: 

a. L. van Beethoven, Sinfonia No. 5, 3º movimento: Início até o 
compasso 100; 

b. Heitor Villa-Lobos, Bachianas Brasileiras No. 9: compassos 46-54; 
c. W. A. Mozart, Sinfonia No. 39, 1º movimento: compassos 54-98. 

 
Os excertos orquestrais listados acima estão anexados ao final deste documento. 

Inscrição e detalhes relativos à edição 2020 
A inscrição efetiva no Curso de Formação Continuada em Contrabaixo se dará 

com os seguintes passos: 
1. Aprovação na seleção; 
2. Preenchimento do formulário de inscrição no Curso de Formação 

Continuada em Contrabaixo – Nível Avançado; 
3. Escolha da modalidade (Presencial, Híbrida ou Virtual); 
Normalmente, o Curso de Formação Continuada em Contrabaixo da UFSM 

será ofertado como parte do Programa de Extensão em Música da UFSM, sendo 
exigida uma mensalidade cujo custo é definido anualmente em edital específico. 
Frente à situação sui generis causada pela pandemia de COVID-19, este curso será 
ofertado gratuitamente no segundo semestre de 2020, e EXCLUSIVAMENTE na 
modalidade virtual, permanecendo todas as demais informações. 

Conteúdo programático do curso 
O Curso de Formação Continuada em Contrabaixo é dividido em três módulos: 

Módulo 1: 

1. Definição do repertório do curso junto ao aluno; 



2. Definição das metas de formação para o curso, de acordo com as 
necessidades e particularidades profissionais do aluno; 

3. Definição da data do recital; 
4. Leitura do repertório; 

Módulo 2: 

5. Aperfeiçoamento de estratégias interpretativas e técnicas; 
6. Complementação teórica e musicológica acerca do repertório; 

Módulo 3: 

7. Preparação do recital; 
8. Autoavaliação do processo formativo; 
9. Recital; 
10. Fechamento do curso. 
 

Avaliação e Certificação 
O certificado de conclusão do curso será emitido ao aluno que: 

• Tiver no máximo UMA falta às 12 aulas semanais, mesmo que justificada 
(de qualquer modalidade); 

• Concluir integralmente o programa de repertório acordado ao início do 
curso; 

• Realizar satisfatoriamente o recital final; 

• Apresentar um crescimento satisfatório na qualidade e fluência da 
performance contrabaixística. 

Contato 
Dúvidas poderão ser encaminhadas ao e-mail diogo.lima@ufsm.br.  

Cronograma da edição 2020 
 

Datas 
 

Etapas 

Até 04/10/2020 Pré-inscrições 
05/10 a 09/10/2020 Seleção e divulgação do 

resultado 
13/10 a 17/10/2020 Inscrições e escolha da 

modalidade 
26/10/2020 Início do curso 

mailto:diogo.lima@ufsm.br


07/02/2021 Prazo para a realização 
do recital 

08/02 a 12/02/2021 Avaliação 

A partir de 15/02/2021 Emissão dos certificados 
 
 

EXCERTOS ORQUESTRAIS PARA A SELEÇÃO DE CANDIDATOS 
 

L. van Beethoven, Sinfonia No. 5, 3º movimento: Início até o compasso 100: 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Heitor Villa-Lobos, Bachianas Brasileiras No. 9: compassos 46-54; 

 
 
 
 
 



W. A. Mozart, Sinfonia No. 39, 1º movimento: compassos 54-98. 


