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Resumo da Proposta:
A presente proposta tem como objetivo promover a flauta doce em seus aspectos educacional e artístico. Por ser
amplamente utilizada em escolas e cursos de graduação em música em nosso estado, o conhecimento da flauta doce
precisa ser difundido e aprofundado em todas as suas possibilidades latentes, seja como ferramenta pedagógica,
instrumento de concerto ou em pesquisas acadêmicas. É neste sentido que esta proposta visa estimular e possibilitar
aos estudantes, professores, flautistas e amantes da flauta doce uma oportunidade de produzir e trocar experiências
técnico-artísticas e acadêmicas através da realização de eventos como concertos, oficinas e palestras nesta área. Esse
ano comemoramos 30 anos do curso de Bacharelado em Instrumento-flauta doce e assim propomos alguns eventos
comemorativos nos quais apresentaremos ao público externo, através de mesas redondas e concertos, o resultado do
trabalho desenvolvido na área ao longo desses 30 anos com a participação de alunos, ex-alunos, professores e exprofessores de flauta doce da UFPE.

Objetivo Geral:
Aprofundar o conhecimento da flauta doce como instrumento de concerto e pedagógico, seja em apresentações
artísticas, mesas redondas ou palestras.

Objetivos Específicos:
- preparar os repertórios (música da Renascença, música barroca, música contemporânea);
- convidar profissional de flauta doce para realizar concerto, palestra e atividades de ensino;
- selecionar os flautistas e conjuntos que irão participar;
- convidar todos os ex-alunos do curso de bacharelado em instrumento (flauta doce) para contribuir com o evento
comemorativo;
- promover a troca de experiências e conhecimentos entre alunos, ex-alunos, professores e ex-professores do curso de
bacharelado em instrumento (flauta doce);
- promover palestras e mesas redondas;
- compartilhar os resultados;

- divulgar os concertos, palestras e mesas redondas agendados;
- apresentar publicamente o trabalho realizado;
- participar de eventos (pôster, recital-conferência, artigo, palestra)
- Levar ao público e à comunidade externa a produção musical da área de flauta doce da UFPE.

