PROJETO TUTORIA
DEPARTAMENTO DE MÚSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Projeto Tutoria visa um acompanhamento do processo educacional do estudante de
música, desde o início do primeiro ano até a sua formatura. Esse processo envolve as
escolhas mais equilibradas possíveis quanto à aquisição de sólidos conhecimentos básicos,
sem que se perca o foco nos interesses específicos de cada aluno, sedimentando uma visão
madura, humanística e crítica do conhecimento.
Para além da organização e da qualidade da estrutura curricular, um dos fatores que
facilitam esse processo é a proximidade e a troca de experiências entre professores e alunos.
Nesse contexto, cada professor disponibiliza-se a acompanhar os estudos de um grupo com
10 a 15 alunos, procurando incentivar a obtenção do conhecimento de forma mais ativa.
Periodicamente, tutor e tutorando têm se disponibilizado a se reunir para refletir a respeito
de aspectos como: a escolha de disciplinas optativas específicas voltadas a um
aprofundamento mais efetivo do conhecimento musical, a interação com oportunidades
oferecidas junto à Extensão e à Iniciação Científica, a definição de um tema para o Trabalho
de Conclusão de Curso que seja coerente com essas escolhas, a resolução de problemas
eventualmente surgidos no decorrer do curso, a opção profissional vinculada a atitudes
éticas e de responsabilidade social. Através do canal aberto para o diálogo periodicamente
reiterado, as decisões relativas ao presente e ao futuro podem fluir mais adequadamente.
Costumamos realizar uma reunião específica por semestre, convocada pelo tutor, sendo esta
intercalada por atendimentos previamente agendados pelo aluno, sempre que surgir alguma
dificuldade ou tema a ser discutido, relacionados à sua carreira.
É importante ressaltar que tanto os alunos quanto os tutores podem manifestar livremente
seu interesse de troca de parceria, bastando que esta mudança seja precedida pelo comum
acordo entre ambas as partes. Caso haja interesse pela troca por parte do aluno, ele deverá
conversar com o professor que gostaria de ter como seu tutor, avisar o tutor anterior e
comunicar a troca à secretaria através do e-mail cmu.eca@usp.br, para que a Tabela de
Tutoria seja atualizada. Se o interesse pela troca for do professor, o processo deve ser
semelhante: conversa com o colega e com o aluno, e comunicação com a secretaria.
O Projeto Tutoria está diretamente vinculado à Coordenação de Cursos do Departamento de
Música, CoC-CMU, a quem devem ser endereçadas as sugestões ao aperfeiçoamento do
processo como um todo, através do e-mail cmu.eca@usp.br.

