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Performa Clavis 2010  
De 8 a 10 de setembro, ocorrerá no IA-

UNESP o Performa Clavis 2010 – 

Internacional, evento científico que 

reunirá professores dos programas de 

pós-graduação da UNESP, USP e 

UNICAMP. O tema do evento será 

Semelhanças e diferenças nas 

estéticas dos instrumentos de teclado: 

cravo, fortepiano, órgão e piano, e 

este contará com mesas redondas, 

conferências, master-classes, recitais e 

comunicações. 

Informações: 

performaclavis10@iar.unicamp.br 

O projeto de extensão coordenado pelo professor Percival Tirapeli (DAP) convida 

os alunos a participarem dos eventos programados para o mês de agosto. No dia  

6, serão realizadas palestras das 9h às 12h, além da abertura da exposição 

Fragmentos  do Barroco Paulista na Galeria do IA às 18h. No dia 7, o convite é 

para a excursão por cinco igrejas do centro paulistano, começando às 9h e 

terminando às 13h30 com um almoço. O evento tem 15 vagas e é gratuito. As 

inscrições são feitas com a Ana Ventura (venturanas@gmail.com).  No site do IA 

existem mais informações a respeito da excursão e das igrejas a serem visitadas. 

Mais informações: www.ia.unesp.br                                                                                

Barroco Memória Viva: Barroco Paulistano Informativo rápido 

 
• As matrículas para cursar 

disciplinas como optativa 

podem ser feitas até o dia 

2 de agosto na seção de 

graduação 

 

• PET-Música inaugura blog:       

petmusica.wordpress.com 

 

19 de julho a 2 de agosto, No. 2. Contato: petmusicaunesp@gmail.com 

 

Os representantes discentes do 
Conselho de Curso estão recebendo até 
o dia 9 de agosto e-mails de alunos que 
desejem fazer reclamações, sugestões, 
críticas e afins, referentes aos cursos de 
música do IA. Esses textos serão 
organizados em tópicos a serem 
discutidos na Assembléia de Estudantes 
de Música, que será marcada para 
agosto. Salienta-se que estes textos 
serão lidos apenas pelos discentes, não 
exigindo assim qualquer tipo de 
formalidade na escrita. 
 
Enviar suas considerações para o e-mail: 
rd.musica.ia@gmail.com 

 

Reclame já!  
 

XXII Congresso de Iniciação Científica da UNESP 

O evento reúne trabalhos de iniciação científica que podem ser 

apresentados em comunicação oral ou pôster, e sua primeira etapa será 

realizada em diversos campi da UNESP durante o início do segundo 

semestre. No Instituto de Artes, ela ocorrerá no dia 23 de outubro das 8h30 

às19h. Os trabalhos selecionados participam da segunda etapa, a ser 

realizada em Marília nos dias 20 a 22 de novembro. As inscrições já estão 

abertas e são feitas exclusivamente pelo site (veja abaixo) até o dia 8 de 

agosto. Na inscrição, o interessado deve apresentar um resumo em até 500 

palavras da comunicação ou pôster. 

Mais informações: www.unesp.br/cic                                                                         

Sebastião (Comissão de Pesquisa) svitor@ia.unesp.br                                       

Profª. Dorotéa Kerr: dkerr@uol.com.br  

 

O professor Paulo Castagna (DM) está disponibilizando textos e partituras 
publicados a partir de 1993 em formato pdf para envio individual (uma obra por e-
mail). Os interessados deverão contatá-lo através do site do IA (www.ia.unesp.br). 
O professor salienta que para lotes maiores é necessário mais tempo para o envio. 

Paulo Castagna disponibiliza acervo digital 
 

Lembretes 

 
• Todos os livros da Biblioteca 

em atraso devido à greve 

foram renovados para 

entrega no dia 4 de agosto.  

 

• O trancamento das 

disciplinas anuais pode ser 

feito até o dia 6 de agosto 

 

• IIº Concurso Interno de 

Composição do IA-UNESP 

recebe inscrições até o dia 

17 de agosto 

 

• Da Capo realiza inscrições 

no sábado (31/07) pela 

manhã e na segunda-feira 

(02/08) à noite 

AGENDA IA                    


