
 

 

 

DISCIPLINA 

TUNA ACADÉMICA USEMA 

ANO LETIVO 2022/2023 

PROGRAMA  

 

 
 

OBJETIVOS 

A Tuna Académica USEMA, prosseguindo a ação levada a cabo no ano letivo transato, tem como finalidade 

agregar, sob lema o “Viver a Música”, os académicos do ICM_USEMA que, além do instrumento VOZ, tenham 

também conhecimento e prática de outros instrumentos como, por exemplo, Cavaquinho e Viola Dedilhada, 

tendo como missão o despertar e o desenvolvimento das consciências para a importância da música na vida do 

ser humano, na interação uns com os outros e na sua relação com o meio ambiente, conforme preconizado por 

Edgar Willems na seguinte afirmação: “A música, seja ela magia, arte ou ciência, tem estado sempre ligada ao 

progresso da Humanidade”. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Destina-se a todos os alunos que manifestarem o propósito de fazer e viver a música em conjunto com o intuito 

de aprender, conviver e partilhar experiências e vivências individuais, coletivas e sociais, interagir no grupo, de 

acordo com as suas “capacidades”, através de ações como cantar, tocar ou dançar, e contribuir para o 

desenvolvimento da sociabilidade entre os seus membros.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E PROJETO 

A implementação e operacionalização da Tuna Académica terão como base o reportório do cancioneiro popular 

e tradicional português, e músicas do mundo. A calendarização será feita de acordo com as efemérides e 

festividades anuais e com os recursos humanos e materiais disponíveis.  

 É imprescindível a disponibilização atempada dos recursos técnicos e materiais necessários à 

execução das atividades. Como recursos técnicos consideramos os instrumentos musicais (Teclado), 

Cavaquinhos, Viola dedilhada, pequena percussão e equipamentos, tais como quadro pautado e 

acessórios, sistema de som e audiovisual. 

 A participação em eventos, nomeadamente, no Festival do Pão, nas Festas tradicionais, intercâmbio 

com escolas, colégios e outras instituições envolventes fortalecerão o espírito académico desta 

universidade sénior, bem como os laços familiares e interculturais. 

O método e as estratégias serão delineados de acordo com o nível de conhecimento de cada um dos alunos, 
tendo em vista a construção de um grupo de trabalho, num verdadeiro espírito de equipa/grupo, à luz do lema 
“Viver a Música”. 
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