
MSG do Coordenador, Prof. Joao Casimiro

Olá pessoal
Estamos muito felizes e empolgados em receber vocês, primeira turma do curso de música popular da EMAC! Vocês são importantes e
vão nos ajudar a definir os caminhos que o curso vai tomar.

Nossas atividades começam no dia 17/04/23. Para essa primeira semana, além das aulas, vamos ter algumas atividades importantes para
vocês conhecerem um pouco a ideia do nosso Curso, quem são os professores(as), coordenadores, direção, os espaços da EMAC, espaços
da UFG. Mas tão ou mais importante que isso, para vocês se conhecerem enquanto turma, pra gente fazer um som juntos.
Esses horários de atividades estão descritos no Flyer da Acolhida, mas reforço aqui as atividades específicas da música popular:

Segunda feira, 17/04
19h - Recepção da Direção, Boas Vindas aos discentes do Curso de Música Popular e Música Licenciatura Noturno. (No Teatro)
Essa atividade é importante para voces conhecerem os membros da Direção da EMAC e da Coordenação do Curso. Também será falado um
pouco sobre a PRAE - Pro-Reitoria de Assuntos Estudantis, que é um espaço de apoio ao estudante (bolsas, moradia, etc).
20h30 - Quem estiver matriculado na disciplina Prática de Conjunto com Gilberto Assis, já tem a primeira aula nesse dia!

Terça-feira, 18/04 - (Mini-Auditório da EMAC)
17h30 - Apresentação e performance dos professores da área de música popular. Informes sobre o panorama do curso.
18h30 - Passeio por espaços da EMAC: onde ficam e como funcionam os laboratórios, secretaria, direção, salas, teatro, etc.
19h30 - Finalizamos esse dia na cantina da EMAC, com apresentação do Núcleo de Choro. Todos podem tocar.

Quarta-feira, 19/04 - (Encontro no Laboris - atrás do teatro)
17h30 - Faremos uma visita guiada a outras unidades e espaços da UFG. Iremos até a FIC - Faculdade de Informação e Comunicação, que
tem vários possíveis diálogos com a música (Lab. com Estudio de audio e vídeo). Vamos conhecer também a SIBI - biblioteca e o que ela
oferece. Onde fica e como funciona o RU - restaurante universitário. E visitaremos também a FAV - Faculdade de Artes Visuais e faremos um
forró/confraternização para finalizar o dia.

Quinta-feira, 20/04
Aula normal.

https://prae.ufg.br/
https://emac.ufg.br/p/30481-laboratorio-de-pesquisa-performance-e-registro-da-musica-popular-brasileira-e-universal-laboris
https://fic.ufg.br/
https://bc.ufg.br/
https://prae.ufg.br/p/29468-restaurante-universitario
https://fav.ufg.br/





