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Resumo da Proposta:
A proposta se resume na manutenção do grupo já existente Balaio Sonoro, uma banda sustentável e acessível. Se trata
de um grupo musical formado por alunos do departamento de música e que tem por objetivo criar instrumentos
musicais com sucatas e tecnologia de baixo custo para mostrar que há possibilidades diferenciadas de uso de materiais
na construção de instrumentos musicais de alta qualidade técnica. Além disso, com a tecnologia envolvida, pode-se
acessibilizar o fazer musical a pessoas com deficiências, outro foco da banda. Para finalizar, tem por objetivo
incentivar que os alunos de música do departamento exercitem a composição musical e criem músicas com foco no
público infanto-juvenil, a partir de ritmos pernambucanos, favorecendo assim a difusão de nossa cultura nordestina
entre um público (infanto-juvenil) que possui poucas opções de bandas culturalmente forte, ficando relegados na
maioria das vezes às músicas midiáticas. Essa manutenção serão duas bolsas de estudos uma para o aluno que
confecciona os instrumentos e outra para o aluno responsável pelos arranjos e cópia das partituras para o grupo.

Objetivo Geral:
O objetivo geral desse projeto é aprofundar as pesquisas da banda Balaio Sonoro, a partir da construção de novos
instrumentos musicais acessíveis e sustentáveis e a partir de novas composições do grupo. Com as duas bolsas que
pleiteamos neste projeto, os alunos poderão se dedicar mais para esse objetivo do grupo.

Objetivos Específicos:
* Aprofundar as pesquisas na questão da sustentabilidade e acessibilidade musical;
* Construir novos instrumentos musicais;
* Compor novas músicas utilizando ritmos pernambucanos, direcionada para o público infanto-juvenil;
* Promover no decorrer do ano workshops de contrução de instrumentos musicais sustentáveis e apresentações da
banda dentro da UFPE.

