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Escola de Música oferece curso de introdução à teoria musical 

7 de fevereiro de 2018 (Atualizado em 9 de fevereiro de 2018 às 11:59) 

Curso 

EMUFRN 

ESCOLA DE MÚSICA 

Teoria Musical 

Por Agecom 

A Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (EMUFRN) 

oferece, no primeiro semestre letivo de 2018, o curso Introdução à Teoria Musical 

Através do Piano. A atividades é direcionada para iniciantes no mundo da música e 

também para pessoas que já possuem algum conhecimento musical. 

 

A ideia do curso é aprofundar e iniciar os conhecimentos de teoria musical por meio 

do piano. Os estudantes terão contato com aspectos de harmonia, percepção musical 

e estudo de repertório. As aulas têm duração de uma hora e acontecem uma vez por 

semana na Sala 19 da EMUFRN. 

 

Podem participar crianças a partir de seis anos de idade, adolescentes e adultos. O 

investimento é de 420 reais, podendo ser pago à vista ou parcelado em duas ou três 

vezes. As inscrições podem ser realizadas a partir do dia 19 de fevereiro, na Secretaria 

de Extensão da EMUFRN, localizado no Campus Central da UFRN, ou através do 

portal do Sigaa. 

 

Outras informações podem ser consultadas na página da Escola de Música ou, ainda, 

pelos telefones (84) 9 9193-6429 e (84) 3342-2229 (ramal 102). 

 

https://ufrn.br/imprensa/noticias/filtros?keyword=Curso
https://ufrn.br/imprensa/noticias/filtros?keyword=EMUFRN
https://ufrn.br/imprensa/noticias/filtros?keyword=ESCOLA-DE%20M%C3%9ASICA
https://ufrn.br/imprensa/noticias/filtros?keyword=Teoria-Musical
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/extensao/viewDadosCursoEvento.jsf
http://www.musica.ufrn.br/
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