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Resumo 

 

O Programa de Educação Tutorial (PET Civil 

UTFPR), em parceria com o Professor Dr. 

Mauricio Cesar Menon, realizou no dia 01 de 

junho de 2016 o evento Recital Didático foi 

conduzido pelo professor Mauricio Menon, 

pianista, e contou com a participação de outras 

duas alunas, também pianistas, Flávia da Silva 

Cardoso e Victoria Lamas Hannah. O aluno 

Sérgio Walter Júnior, violonista, foi o 

responsável pela abertura do evento. Os 

intérpretes apresentaram um repertório de peças 

clássicas e populares.  Os petianos foram 

responsáveis pela organização e divulgação do 

evento, bem como pela aplicação de 

questionário de satisfação. Os resultados 

demonstraram que a ação de extensão atingiu 

seus objetivos de modo amplamente 

satisfatório, estimulando os petianos a novas 

iniciativas no âmbito do enriquecimento 

cultural. 

Palavras-chave: Recital; Piano; Cultura; 

Musica; Extensão. 

 

Abstract 
 

The Tutorial Education Program (PET Civil 

UTFPR) developed with Professor Mauricio 

Cesar Menon, realized on June 1st, 2016 the 

Didactic Recital. The event was presented by 

Professor Mauricio Menon, pianist, and 

students, also pianists, Flavia da Silva Cardoso 

and Victoria Lamas Hannah. Sergio Walter 

Junior, student and guitarist, was responsible 

for the opening event. The performers had a 

repertory of classic and popular pieces. The 

students from PET were responsible for 

organization and divulgation of the event, and 

the organization of the students’ evaluation of 

the event. The results show that this extension 

activity got the goals planned with satisfactory 

results, encouraging the PET students for new 

events like this. 

Key-words: Recital; Piano; Culture; Music; 

Extension. 

 

Introdução 

 

O grupo PET Engenharia Civil da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR), realiza atividades com o objetivo de 

ampliar o conhecimento relacionado às 

disciplinas do curso de Engenharia Civil, além 

de desenvolver habilidades extracurriculares, 

necessárias para o mercado de trabalho e para a 

formação pessoal. Com este intuito, no ano de 

2016 o grupo PET-Civil ofertou a extensão 

chamada Recital Didático, juntamente com o 

prof. Dr. Maurício Cesar Menon.  

A extensão Recital Didático teve como 

objetivo promover o enriquecimento cultural 
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local, desenvolvendo o envolvimento de 

alunos, de professores, e da comunidade em 

geral, a fim de discutir, demonstrar e realizar 

direcionamentos acerca da música clássica por 

meio do piano. Durante todo o evento, houve 

momentos de caráter informativo, incluindo 

participação de duas discentes, no intuito de 

estimular a e difundir a música no meio 

acadêmico. O Recital Didático insere-se na 

tríade Ensino, Pesquisa e Extensão, 

contribuindo para o enriquecimento cultural 

acerca de música clássica aos espectadores, 

dando-lhes oportunidade de conhecer melhor o 

meio musical, assim como esclarecer dúvidas 

sobre o mesmo.  

 

Materiais e Métodos 

 

Com o objetivo de promover o 

enriquecimento cultural da população de 

Campo Mourão, evidenciando a integração 

entre discentes, docentes e comunidade geral 

externa, o Grupo PET de engenharia civil da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

em parceria com o Professor Dr. Mauricio 

Cesar Menon, realizou, no dia 01 de junho de 

2016 o evento Recital Didático. Tal recital de 

piano se caracterizou como inovador e 

diferenciado, uma vez que unia a audição de 

música com informações e explicações a 

respeito desse universo. 

 

 
Figura 1: Equipe organizadora do Recital 

Didático e participantes. 

 

O evento contou com a participação de duas 

discentes do curso de engenharia civil – Flávia 

da Silva Cardoso e Victoria Lamas Hannah – 

com intuito de estimular a e difundir a música 

no meio acadêmico. Assim, o início do recital 

didático se deu com a abertura realizada pelo 

aluno Sérgio Walter Júnior ao interpretar no 

violão a música “Construção” de Chico 

Buarque de Holanda, seguindo o programa 

distribuído aos participantes que abrangia as 

músicas e seus respectivos autores a serem 

interpretados. 

O professor Menon conduziu o evento de 

modo que a plateia se emocionasse com sua 

interpretação e houvesse entendimento a 

respeito das músicas tocadas, já que foi exposto 

breve contexto histórico e informações sobre os 

autores. Além disso, noções básicas sobre o 

instrumento utilizado, no caso o piano, foram 

transmitidas pelo professor, a fim esclarecer aos 

ouvintes o repertório executado. 

A divulgação do evento ocorreu durante 

duas semanas através de mídias gráficas e 

digitais e sua inscrição para participação foi 

realizada por meio de um formulário online. 

Além do mais, a fim de alcançar maior 

amplitude de interessados, criou-se um convite, 
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de acordo com a Figura 2. Ao fim das duas 

horas de evento, entregou-se aos participantes 

um questionário, para que os mesmos pudessem 

avaliar o evento e apresentar sugestões. 

 

 
Figura 2: Convites do Recital Didático. 

 

Resultados 

 

O Recital Didático obteve um satisfatório 

número de participantes, com a presença de 

acadêmicos, bem como da comunidade externa. 

A Figura 3 representa a plateia do evento que 

contava com 99 participantes. 

 

 
Figura 3: Perspectiva da plateia do Recital 

Didático. 

 

Ao final do Recital foram distribuídas fichas 

de avaliação com o intuito de estimar a 

satisfação dos participantes e indicar possíveis 

melhorias para as próximas edições. Nessas 

fichas de avaliação havia questões como: a 

relevância do tema para formação acadêmica 

(Figura 4), o desempenho e conhecimento dos 

palestrantes (Figura 5), a duração do evento 

(Figura 6) e o nível geral de satisfação (Figura 

7), sendo expostos os resultados médios para 

cada questionamento.  

 

 
Figura 4: Relevância do tema para formação 

acadêmica. 

 

 
Figura 5: Desempenho e conhecimento dos 

palestrantes. 
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Figura 6: Duração do evento. 

 

 
Figura 7: Nível geral de satisfação. 

 

Além disso, no término do evento os 

participantes indicaram sugestões de melhoria 

da atividade sintetizadas na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Sugestões para próxima edição do 

evento. 

Sugestões 

Maior número de músicas 

Repertório de músicas mais populares 

Maior número de pianistas 

Realizar o evento com mais frequência 

 

Discussão 

 

O Programa de Educação Tutorial, buscando 

estimular o potencial cultural dentro da 

universidade e na sociedade em geral, realizou 

o evento Recital Didático, a fim de 

proporcionar desenvolvimento cultural, 

importante na formação de cada indivíduo. 

Mediante a devolutiva do questionário 

percebe-se que o índice geral de satisfação foi 

excelente, indicando o sucesso do evento, o que 

impele a se realizar outros eventos da mesma 

natureza em um futuro próximo. Além disso, é 

possível perceber que o êxito no desempenho 

do evento conduziu ao aumento do interesse e 

conhecimento no respectivo domínio 

(MONTEIRO et al. 2009). 

Outro ponto importante é a data e horário de 

realização do evento. Como o público principal 

dos eventos são os acadêmicos da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus 

Campo Mourão, deve-se verificar com 

antecedência as datas que excluem o período de 

provas e feriados, além de escolher um horário 
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para o evento que seja compatível com os 

horários de ônibus disponíveis, facilitando 

assim a locomoção dos acadêmicos.  

 

Conclusão 

 

 O Programa de Educação Tutorial, por meio 

da primeira edição do Recital Didático, atuou 

nos cursos de graduação da UTFPR Câmpus 

Campo Mourão, proporcionando aos alunos 

uma atividade de extensão que possibilitou o 

desenvolvimento pleno dos saberes ligados às 

humanidades e às artes, tão importante na 

formação integral de cada indivíduo. Além do 

mais, o evento obteve excelente avaliação pelo 

público alvo, incentivando a sequência do 

evento.  

Verificou-se também, dentre os resultados 

que este projeto de extensão propiciou, uma 

positiva e promissora integração entre os 

petianos e graduandos da UTFPR Câmpus 

Campo Mourão, sendo que ambos os lados 

demonstraram interesse em participar de novos 

projetos. Dessa maneira, as sugestões de 

melhorias indicadas pelos alunos ao final do 

evento em 2016 serão levadas em consideração 

para as próximas edições. 
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