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Esse  trabalho  tem como objetivo  expor  as  necessidades  e  as  funções  dos
bolsistas  vinculados  ao  projeto  da  Orquestra  Sinfônica  da  UFC  e  os  projetos  de
extensão voltados para o ensino musical dentro da universidade. Em 2015, Com a
criação  dos  projetos  de  extensão  de  Cordas  e  Sopros  no  Curso  de  música  da
Universidade  Federal  do  Ceará,  surgiu  a  oportunidade  para  alunos  bolsistas  que
auxiliassem  os  professores  no  processo  de  atuação  da  orquestra  como  também
nos projetos de extensão. A necessidade de bolsistas foi notada com o crescer da
orquestra e como forma de evitar a evasão dos naipes. As funções dos bolsistas e
atividades  são  direcionadas  e  aplicadas  nos  seguintes  grupos  musicais  da
Universidade Federal  do Ceará,  que são,  a  Camerata de Cordas,  Banda Sinfônica
da  UFC,  Orquestra  Sinfônica  da  UFC,  Grupo  de  Violoncelos;  Incluindo  também  a
atuação em monitoria nas cadeiras de Prática em Conjunto de cordas friccionadas,
Violoncelo  e  Contrabaixo,  Violino  e  Viola,  Madeiras  e  Metais.  Organizam  as
necessidades básicas de uma orquestra como organização de salas, impressão de
partituras,  monitoramento  dos  naipes  e  na  edição  de  músicas.  Durante  o  evento
“Nordeste  2016”  cada  bolsista  foi  elencado  em  grupos  para  cuidados  especiais,
direcionando  e  chefiando  naipes  e  grupos  musicais  presentes  nos  sete  dias  de
idealização  do  mesmo.  Por  conta  da  limitação  de  tempo,  fizeram-se  necessários
bolsistas  para  ajudar  os  professores  nesse  processo  de  formação  da  orquestra,
responsáveis por atividades que muitas vezes não eram possíveis antes por falta
de tempo dos professores e pelo excesso de suas atividades rotineiras. A eficiência
e  os  resultados  dos  bolsistas  no  auxílio  das  atividades  têm  sido  de  importância
para a continuação e efetuação das atividades da orquestra e dos demais grupos
musicais,  tendo  em  vista  uma  produtividade  maior  e  melhores  resultados  nos
ensaios e apresentações artísticas.
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