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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES

Comunicado
A Congregação da Escola de Comunicações e Artes, em reunião
ordinária realizada em 24.04.2019, aprovou a inscrição do Prof. Dr. Luiz
Ricardo Basso Ballestero, ao concurso para a obtenção do título de LivreDocente junto ao Departamento de Música, na especialidade de
“Colaboração Pianística”, nos termos do edital nº 05/2019, publicado no
D.O.E. de 28.02.2019. Programa: 01. O pianista colaborador: definições
das habilidades adicionais e funções específicas em relação ao pianista
solista; 02. O pianista como orientador: o preparo do repertório vocal
(coaching); 03. O pianista como co-intérprete da música vocal; 04. O
pianista como co-intérprete da música instrumental; 05. O piano como
substituto da orquestra: as reduções pianísticas e suas implicações no
preparo e na execução; 06. A colaboração pianística na graduação e suas
aplicações no repertório solista; 07. Leitura à primeira vista: questões
conceituais e práticas; 08. O alinhamento vertical na música vocal:
prosódia, métrica e respiração; 09. O alinhamento vertical na música
instrumental: comunicação visual e classes de instrumentos; 10. A escrita
vocal e o equilíbrio sonoro: registros vocais, tessitura e articulação textual;
11. A diversidade da escrita instrumental e o equilíbrio sonoro em relação
ao piano; 12. Conhecimentos linguísticos relacionados à Colaboração
Pianística; 13. Processos na análise e interpretação da canção de câmara;
14. Processos na análise e interpretação de óperas e oratórios; 15.
Processos na análise e interpretação do repertório instrumental
concertante e camerístico.
Integram a Comissão Julgadora, aprovada na mesma sessão, os Profs.
Drs: Silvio Ferraz Mello Filho/Professor Titular/CMU/ECA (1º Presidente),
Marco Antonio da Silva Ramos/Professor Titular/CMU/ECA (2º Presidente),
Sandra
Madureira/Professora
Titular/PUC-SP,
Mauricy
Matos
Martin/Professor Associado/UNICAMP e Lorenzo Mammi/Professor
Associado/FFLCH, como Membros Titulares e os Profs. Drs: Eduardo
Seincman/Professor Associado/aposentado/CCA/ECA, Amilcar Zani
Netto/Professor Titular/aposentado/CMU/ECA, Helena Jank/Professora
Titular/aposentada/UNICAMP, Sérgio França Adorno de Abreu/Professor
Titular/FFLCH
e
Marcos
Fernandes
Pupo
Nogueira/Professor
Associado/UNESP, como Membros Suplentes.
Este texto não substitui o publicado no D.O.E. de 01.05.2019.
Para consultar o edital acesse http://www.imprensaoficial.com.br/

