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V – o fomento à criação de estratégias de difusão, tanto na comunidade acadêmica quanto 
na sociedade como um todo, do patrimônio artístico-cultural revelado pela pesquisa científica na 
área. 

§ 3º Os cursos de Mestrado Acadêmico e Doutorado oferecidos pelo Programa conferem os 
diplomas e os graus acadêmicos decorrentes. 

 
 
 
 

TÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 
CAPÍTULO 1 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

Art. 3º – O Conselho de Ensino para Graduados (CEPG) define a Comissão Deliberativa do 
Programa e a Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa à qual o Programa estiver vinculado como 
instâncias consultivas sem poder decisório, as quais se expressarão por parecer circunstanciado, 
para os seguintes assuntos: 

I. aprovação de regulamento de programa de pós-graduação; 
II. aprovação de regulamento de comissão de pós-graduação e pesquisa; 
III. alteração de regulamento de programa ou de regulamento da comissão de pós-

graduação e pesquisa; 
IV. indicação de coordenador de programa de pós-graduação e de seu substituto eventual; 
V. proposta de turma especial de mestrado ou de doutorado fora de sede e programas e 

projetos interinstitucionais, tais como Minter, Dinter, PQI, co-tutela e outros assuntos que envol-
vam cooperação entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e outra instituição; 

VI. celebração de convênio; 
VII. alteração no número de áreas de concentração de um programa; 
VIII. alteração da denominação do programa ou curso; 
IX. criação de disciplinas semipresenciais ou a distância; 
X. autorização para servidor técnico-administrativo não integrante do corpo docente do pro-

grama de pós-graduação atuar como co-orientador; 
XI. prorrogação de prazo para a defesa de dissertação ou tese prevista no Art. 31, § 3º do 

Anexo à Resolução CEPG Nº 1, de 1º de dezembro de 2006; 
XII. aprovação de banca em desacordo com o Art. 54 do Anexo à Resolução CEPG Nº 1, de 

1º de dezembro de 2006; XIII. autorização para substituição de elaboração e defesa de disserta-
ção ou tese pela elaboração e defesa de outras modalidades de trabalho acadêmico; 

XIV. autorização para defesa que envolva confidencialidade e sigilo; 
XV. autorização para defesa direta de tese; 
XVI. aprovação de resultado de defesa de dissertação ou tese; 
XVII. transformação de créditos ou carga horária cursada no mestrado ou no doutorado em 

certificado de curso lato sensu. 
 

Art. 4º – O Programa está vinculado a uma Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa (CPGP) 
que é, por delegação do CEPG, a instância intermediária entre o CEPG e o Programa, regida por 
normas gerais da pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e por normas específi-
cas, expressas em regulamento próprio, aprovado pelas congregações da Escola de Música e das 
demais unidades universitárias cujos programas estejam a esta CPGP vinculados, e homologado 
pelo CEPG. 

Parágrafo único - São atribuições da CPGP: 
I - zelar pelo cumprimento da Regulamentação Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu da U-

niversidade Federal do Rio de Janeiro, de seu regulamento e do regulamento de cada um dos pro-
gramas que a constituem; 

II - zelar pelo cumprimento da Regulamentação Geral da Pós-Graduação Lato Sensu da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, e exercer as competências que ali lhe são atribuídas; 

III - pronunciar-se sobre os assuntos acadêmicos referentes aos programas de pós-
graduação representados na referida comissão, atuando: 
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a) como instância deliberativa nos assuntos para os quais está autorizada a exercer atribui-
ções do CEPG; 

b) como instância consultiva nos assuntos para os quais o CEPG não delega o exercício de 
sua competência; 

IV - constituir instância de recurso para as decisões tomadas em primeira instância na Co-
missão Deliberativa do Programa. 

 
Art. 5º – A gestão acadêmica e administrativa do Programa ficará a cargo do Coordenador 

do Programa e de seu substituto eventual, que devem ser professores em regime de trabalho de 
Dedicação Exclusiva ou 40 horas, submetidos os casos excepcionais à aprovação do CEPG. 

§ 1º São elegíveis como Coordenador do Programa e seu Substituo Eventual os membros 
do seu corpo docente permanente, tal como caracterizado no Art. 12 do presente Regulamento, e 
serão indicados por voto direto deste corpo docente permanente, com mandato de dois anos, 
permitidas duas reconduções. 

§ 2º Ao serem anunciados pela Comissão Deliberativa do Programa os nomes do Coordena-
dor e do Substituto Eventual eleitos, estes deverão ser homologados pela Congregação da Escola 
de Música, pela Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa à qual o Programa estiver subordinado e 
pelo CEPG, para o que a Comissão Deliberativa deverá apresentar a ata do processo eletivo, e os 
demais documentos exigidos pelo CEPG e pela Pró-Reitoria de Pessoal. 

§ 3º Compete ao Coordenador do Programa e ao seu Substituto Eventual, na ausência do 
primeiro: 

I – convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão Deliberativa e 
do Colegiado do Programa; 

II – representar o Programa na Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa à qual o Programa 
estiver subordinado; 

III – responsabilizar-se pelo planejamento, pela administração e pela correta aplicação de 
quaisquer recursos financeiros disponíveis no âmbito da Pós-Graduação; 

IV – representar o Programa junto à Congregação da Escola de Música, aos conselhos supe-
riores da Universidade e do Ministério da Educação, aos órgãos de fomento públicos ou privados, 
ou indicar representante escolhido dentre os membros da Comissão Deliberativa do Programa, em 
caso de impedimento por força maior; 

V – responsabilizar-se pelo planejamento acadêmico do Programa, fazendo cumprir aquilo 
que preceitua o presente Regulamento quanto ao Regime Acadêmico; 

VI – responsabilizar-se pela preparação de relatórios sobre as atividades desenvolvidas no 
âmbito da Pós-Graduação, consultando a Comissão Deliberativa; 

VII – assinar todo e qualquer ato que seja do interesse do Programa; 
VIII – prestar contas de seus atos à Comissão Deliberativa do Programa, ao Diretor da Esco-

la de Música e às demais instâncias superiores da Universidade. 
 
Art. 6º – A instância decisória no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Música da Es-

cola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro é sua Comissão Deliberativa, regida por 
regulamentação do CEPG, por normas gerais da pós-graduação da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro e por normas expressas no presente Regulamento, devendo: 

I - zelar pelo cumprimento da Regulamentação Geral da Pós-Graduação stricto sensu da U-
niversidade Federal do Rio de Janeiro, em vigor, e de seu próprio regulamento; 

II - pronunciar-se sobre os assuntos acadêmicos referentes ao Programa, atuando: 
a) como instância deliberativa nos assuntos para os quais está autorizada a exercer atribui-

ções do CEPG; 
b) como instância consultiva nos assuntos deliberados na Comissão de Pós-graduação e 

Pesquisa ou no CEPG; 
III - formular a política acadêmica do Programa e assegurar a execução da proposta apro-

vada pelo CEPG e pelas instâncias competentes do Ministério da Educação; 
IV - responder pelo Programa junto às instâncias superiores da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. 
 
Art. 7º – A Comissão Deliberativa do Programa tem delegação do CEPG para decidir sobre 

os assuntos arrolados a seguir: 
I - aprovação de edital de seleção; 
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II - aumento ou diminuição do número de vagas discentes nos cursos do Programa; 
III - remanejamento de vagas para o aproveitamento de candidato aprovado em exame de 

seleção; 
IV - credenciamento de docente para atuação no programa; 
V - autorização de participação em dois programas de pós-graduação para membro do corpo 

docente, desde que a dupla participação seja autorizada pelos programas envolvidos e pela Unida-
de Acadêmica onde está localizado o docente, assegurado o cumprimento do Art. 14 do Decreto 
Nº 94.664, de 23 de julho de 1987 (Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empre-
gos); 

VI - pedido de orientador; 
VII - credenciamento de docente externo como orientador; 
VIII - autorização da prorrogação de prazo de defesa de dissertação ou tese que não ultra-

passe aquele previsto em resoluções do CEPG; 
IX - aprovação da composição de banca examinadora que esteja em conformidade com o 

disposto em resoluções do CEPG; 
X - alteração de conceito em disciplina; 
XI - atribuição de conceito J (Abandono Justificado); 
XII - trancamento de matrícula; 
XIII - destrancamento de matrícula; 
XIV - aprovação de descancelamento de matrícula; 
XV - decisão quanto ao aproveitamento de créditos obtidos em outro programa de pós-

graduação; 
XVI - aprovação de alteração de ementa de disciplina, caso o número de disciplinas afetadas 

não ultrapasse 20% (vinte por cento) do total de disciplinas do curso; 
XVII - aprovação de novas disciplinas; 
XVIII - desativação de disciplinas. 
 
Art. 8º – A Comissão Deliberativa do Programa será presidida pelo Coordenador do Pro-

grama ou, na sua ausência, por seu Substituto Eventual, e será composta por 7 (sete) membros, 
conforme discriminação a seguir: 

I – pelo Coordenador do Programa; 
II – por um Docente Representante de cada linha de pesquisa do Programa; 
III – por um Discente Representante. 
§ 1º Os docentes representantes das Linhas de Pesquisa do Programa, denominados Coor-

denadores de Linha, e seus respectivos suplentes deverão ser membros de seu corpo docente 
permanente e serão eleitos com mandatos de 1 (um) ano, permitidas até duas reconduções, por 
voto direto dos docentes que compõem as comissões das respectivas linhas, conforme definido no 
Art. 10 deste Regulamento. 

§ 2º O Discente Representante e seu suplente deverão ter matrícula ativa, ter cumprido ao 
menos 1 (um) período completo do seu curso e serão eleitos por voto direto do corpo discente, em 
eleição por este organizada, para um mandato de 12 meses, permitida uma recondução com tér-
mino de mandato coincidente com a defesa de sua dissertação. 

§ 3º As atas dos processos eletivos para representação docente e discente deverão ser en-
caminhadas pelas respectivas comissões eleitorais à Comissão Deliberativa do Programa, tão logo 
sejam anunciados os nomes dos representantes indicados. 

 
Art. 9º – A Comissão Deliberativa do Programa deverá reunir-se: 
I – ordinariamente, por convocação de seu presidente, com aviso afixado no quadro infor-

mativo da secretaria do Programa e por correio eletrônico a todo o corpo docente e discente do 
Programa, com ao menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência e com periodicidade não 
inferior a uma vez ao mês, para debater e deliberar acerca de assuntos gerais, sendo as sessões 
registradas em ata por funcionário técnico-administrativo da secretaria do Programa; 

II – extraordinariamente, por convocação de seu presidente ou convocatória autônoma da 
maioria de seus membros, quando houver demanda específica, com aviso afixado no quadro in-
formativo da secretaria do Programa e por correio eletrônico a todo o corpo docente e discente do 
Programa, com ao menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, sendo as sessões registra-
das em ata por funcionário técnico-administrativo da secretaria do Programa. 
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§ 1º O quórum mínimo para o início das sessões da Comissão Deliberativa do Programa se-
rá de 4 (quatro) membros – maioria simples dos membros votantes –, sejam titulares ou, em sua 
ausência, seus suplentes, sendo tais sessões abertas a todos os membros do corpo docente e dis-
cente do Programa, sem que estes, todavia, tenham direito a voto. 

§ 2º Haverá 30 (trinta) minutos de tolerância para a constituição de quórum em relação à 
hora marcada para início das sessões, ao fim dos quais o Presidente declarará o cancelamento da 
sessão, o que constará de ata, com a relação nominal dos presentes. 

§ 3º Em suas reuniões ordinárias a Comissão Deliberativa poderá deliberar sobre quaisquer 
matérias que sejam parte de suas atribuições, previstas nos parágrafos 1º e 2º do Art. 6º do pre-
sente Regulamento e expressas em pauta anunciada no ato de sua convocação. 

§ 4º As reuniões extraordinárias da Comissão Deliberativa serão convocadas para a aprecia-
ção de questão específica, a qualquer momento que se julgar necessário, expressa em pauta a-
nunciada no ato de sua convocação. 

§ 5º Em reuniões ordinárias da Comissão Deliberativa a inclusão de pontos extrapauta será 
solicitada pelo Presidente no início da reunião e, caso aprovada, estes serão objetos de considera-
ção como pontos finais da pauta prevista e divulgada. 

 
Art. 10 – As instâncias consultivas no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Música da 

Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sem poder decisório, são as Comis-
sões de Linha de Pesquisa, as quais se expressarão por pareceres circunstanciados, encaminhados 
à Comissão Deliberativa do Programa, por seus respectivos coordenadores. 

§ 1º Cada Comissão de Linha é formada pelos docentes que atendam, integralmente, às 
seguintes exigências: 

I – sejam responsáveis ou façam parte de equipe de projetos de pesquisa vinculados a li-
nhas de pesquisa da área, devidamente aprovados e cadastrados; 

II – tenham ministrado disciplinas específicas (obrigatórias) da área (incluindo as disciplinas 
de orientação) nos últimos 3 (três) anos. 

§ 2º Compete a cada Comissão de Linha apresentar à Comissão Deliberativa, parecer cir-
cunstanciado sobre os assuntos arrolados a seguir: 

I – avaliação de solicitação de novo credenciamento docente para a Linha; 
II – avaliação do andamento dos projetos de pesquisa, extensão e desenvolvimento vincula-

dos à Linha, considerando a permanente atualização dos projetos, a adequação da composição de 
sua equipe e sua produtividade; 

III – acompanhamento da produção intelectual docente e discente da Linha, visando ao 
cumprimento de metas anuais e trienais, estabelecidas pela Comissão Deliberativa; 

IV – solicitação de aprovação de novas disciplinas optativas ou de alteração de ementa de 
disciplinas; 

V – acompanhamento do andamento das orientações da Linha, visando ao estrito cumpri-
mento do prazo para conclusão dos cursos de Mestrado e Doutorado; 

VI – colaboração para a elaboração de edital de seleção de novos alunos; 
VII – planejamento do número de vagas discentes vinculadas a projetos da Linha, tendo em 

vista o que dispõe o artigo 17 do presente regulamento e as orientações gerais aprovadas pela 
Comissão Deliberativa do Programa; 

VIII – remanejamento de vagas entre projetos vinculados à Linha, para o aproveitamento de 
candidato aprovado em exame de seleção; 

IX – solicitação de prorrogação de prazo de defesa de dissertação ou tese que não ultrapas-
se aquele previsto por este regulamento e por resoluções do CEPG. 

§ 3º Compete ao Coordenador de Linha: 
I – convocar e presidir as reuniões da Comissão de sua linha; 
II – representar a Linha junto à Comissão Deliberativa do Programa e, em caso de impedi-

mento por força maior, indicar um substituto eventual, dentre os membros da Linha, para repre-
sentá-la em reunião da Comissão Deliberativa do Programa; 

III – responsabilizar-se pelo planejamento acadêmico da Linha, em conformidade com o que 
preceitua o presente Regulamento e as orientações da Comissão Deliberativa do Programa; 

IV – responsabilizar-se pela preparação de pareceres circunstanciados sobre as atividades 
desenvolvidas no âmbito de sua Linha. 
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CAPÍTULO 2 

DO CORPO DOCENTE 
 

Art. 11 – Cabe ao Corpo Docente do Programa de Pós-Graduação em Música da Escola de 
Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro: 

I – Realizar as atividades de ensino, orientação, pesquisa, extensão e direção acadêmica do 
Programa e garantir-lhe continuidade; 

II – Formular a política acadêmica do Programa, de modo a assegurar a execução de sua 
proposta; 

III – Responsabilizar-se institucionalmente pelas atividades acadêmicas do Programa. 
Parágrafo único – Um docente do Programa poderá integrar até dois programas de pós-

graduação, seja o outro programa da própria Universidade Federal do Rio de Janeiro, seja vincula-
do a outra Instituição, se a dupla participação for autorizada por cada programa envolvido e pela 
Escola de Música, assegurado o cumprimento do Art. 14 do Decreto Nº 94.664, de 23 de julho de 
1987 (Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos). 

 
Art. 12 – O corpo docente do Programa será constituído majoritariamente por integrantes 

do quadro ativo da carreira do magistério superior em regime de trabalho de dedicação exclusiva 
ou de 40 horas semanais na Universidade Federal do Rio de Janeiro, portadores de título de Dou-
tor obtido no País ou obtido no Exterior e devidamente revalidado. 

§ 1º Poderão suprir a exigência do título de Doutor o notório saber e a livre docência nos 
casos reconhecidos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

§ 2º Desde que autorizados pela Comissão Deliberativa do Programa e sem que isso venha 
a estabelecer vínculo funcional com a Universidade Federal do Rio de Janeiro ou alterar o vínculo 
funcional previamente existente, e observadas as recomendações relativas à área de conhecimento 
no tocante à avaliação nacional da pós-graduação, poderão compor o corpo docente do Programa 
portadores do título de Doutor ou equivalente nas seguintes condições: 

I – Professor Visitante, conforme definido no Art. 8º do Decreto Nº 94.664, de 23 de julho 
de 1987 (Plano de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos); 

II – professor que tenha vínculo funcional com outra instituição de ensino superior ou de 
pesquisa, cuja atuação na Universidade Federal do Rio de Janeiro seja permitida por cessão ou 
convênio; 

III – professor em regime de dedicação parcial à Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
com percentual de carga horária dedicada ao Programa compatível com as necessidades de atua-
ção no ensino, na orientação e na pesquisa; 

IV – professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em conformidade com 
regulamentação específica do Conselho Universitário; 

V – funcionário técnico-administrativo da Universidade Federal do Rio de Janeiro com título 
de Doutor e competência reconhecida pelo Programa; 

VI – bolsista de agência de fomento na modalidade fixação de docente ou pesquisador ou 
equivalente; 

VII – profissional que tenha vínculo funcional com outra instituição de ensino superior ou de 
pesquisa, cujas atividades de ensino e orientação sejam obrigatoriamente exercidas em conjunto 
com professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro integrante do Programa; 

§ 3º Não será exigida a revalidação do título de Doutor para docentes com vínculo empre-
gatício em instituição no Exterior. 

 
Art. 13 – Para efeito da avaliação nacional da pós-graduação, realizada pelo órgão compe-

tente do Ministério da Educação, o Programa classifica seus docentes numa das 3 (três) seguintes 
categorias, sem que essa classificação estabeleça vínculo funcional com a Universidade Federal do 
Rio de Janeiro ou altere o vínculo funcional previamente existente: 

I – docentes permanentes, constituindo-se o núcleo principal de docentes do Programa; 
II – docentes visitantes; 
III – docentes colaboradores. 
Parágrafo único – Todos os membros do corpo docente do Programa, sejam docentes 

permanentes, visitantes ou colaboradores, serão devidamente credenciados pela Comissão Delibe-
rativa do Programa, nos termos dos artigos 6º, 12, 18 e 19 do presente Regulamento. 
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Art. 14 – Integram a categoria de docentes permanentes aqueles que atendam a todos os 

seguintes requisitos: 
I – desenvolvam atividades de ensino no Programa; 
II – participem de ao menos um projeto de pesquisa vinculado ao Programa; 
III – orientem alunos de mestrado e doutorado do Programa, respeitando-se o disposto no 

Art. 17 do presente Regulamento; 
IV – tenham vínculo funcional com a Universidade Federal do Rio de Janeiro ou, em caráter 

excepcional, consideradas as especificidades da área, se enquadrem em uma das seguintes condi-
ções especiais: 

a)recebam bolsa de fixação de docentes ou pesquisadores de agências federais ou estaduais 
de fomento; 

b)na qualidade de professor ou pesquisador aposentado, tenham firmado com a instituição 
termo de compromisso de participação como docente do Programa; 

c)tenham sido cedidos, por convênio formal, para atuar como docente do Programa. 
V – mantenham regime de trabalho de dedicação exclusiva à instituição, admitindo-se que 

parte não majoritária desses docentes tenha regime de dedicação parcial, dentro do disciplinado 
pelo § 2º deste artigo. 

§ 1º Enquadrar-se-á como docente permanente o docente que não atender ao estabelecido 
pelos incisos do caput deste artigo devido à não programação de disciplina sob sua responsabilida-
de ou ao seu afastamento para a realização de estágio pós-doutoral, estágio sênior ou atividade 
relevante em Educação, Ciência e Tecnologia, desde que atendidos todos os demais requisitos 
fixados por este artigo para tal enquadramento. 

§ 2º Em consonância com os parâmetros definidos pelo órgão competente do Ministério da 
Educação para efeito da avaliação nacional da pós-graduação, o Programa estabelece que: 

I – o percentual máximo de docentes permanentes, que pode corresponder a profissionais 
enquadrados nas condições especiais previstas pelas alíneas a, b e c do inciso IV do caput deste 
artigo, é de 30%; 

II – o percentual mínimo de docentes permanentes em regime de trabalho de dedicação ex-
clusiva é de 70%; 

III – o percentual máximo de docentes permanentes com participação em outro programa 
de pós-graduação, seja no âmbito da Universidade Federal do Rio de Janeiro ou em outra institui-
ção, é de 20%. 

 
Art. 15 – Integram a categoria de docentes visitantes os docentes ou pesquisadores com 

vínculo funcional com outras instituições que sejam liberados das atividades correspondentes a tal 
vínculo para colaborarem, por um período contínuo de tempo e em regime de dedicação exclusiva, 
em projeto de pesquisa e/ou atividades de ensino no Programa, permitindo-se que atuem como 
orientadores e em atividades de extensão. 

Parágrafo único – Enquadram-se como visitantes os docentes que atendam ao estabeleci-
do no caput deste artigo, tenham sua atuação no Programa viabilizada por contrato de trabalho 
por tempo determinado com a Universidade Federal do Rio de Janeiro ou por bolsa concedida, 
para esse fim, por esta universidade ou por agência de fomento. 

 
Art. 16 – Integram a categoria de docentes colaboradores os demais membros do corpo 

docente do Programa que não atendam a todos os requisitos para serem enquadrados como do-
centes permanentes ou como visitantes, mas participem de forma sistemática do desenvolvimento 
de projetos de pesquisa ou atividades de ensino ou extensão e/ou da orientação de estudantes, 
independentemente do fato de possuírem ou não vínculo com a instituição. 

Parágrafo único – O simples desempenho de atividades esporádicas como conferencista, 
membro de banca de exame ou coautor de trabalhos não caracteriza um profissional como inte-
grante do corpo docente do Programa. 

 
Art. 17 – Docentes permanentes poderão orientar até 6 (seis) alunos simultaneamente; do-

centes visitantes poderão orientar até 2 (dois) alunos simultaneamente; e docentes colaboradores 
poderão orientar até 3 (três) alunos simultaneamente. 

Parágrafo único – O docente estará autorizado a orientar projetos de doutorado após 4 
(quatro) anos da data de sua titulação e já tendo concluído duas orientações de mestrado, seja no 
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Programa de Pós-Graduação em Música da Escola de Música da UFRJ ou em outro Programa reco-
nhecido pelo Ministério da Educação. 

 
Art. 18 – Em consonância com o que preceitua a Regulamentação Geral da Pós-Graduação 

Stricto Sensu da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o presente Regulamento estabelece crité-
rios para o credenciamento trienal dos membros permanentes e colaboradores do corpo docente 
do Programa. 

§ 1º Para o credenciamento de docente ou pesquisador como membro permanente do cor-
po docente do Programa, a Comissão Deliberativa do Programa considerará o que determina a 
Regulamentação Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
e o que dispõe o § 6º do Art. 19 do presente Regulamento. 

§ 2º Para o credenciamento de docente ou pesquisador como membro colaborador do cor-
po docente do Programa, a Comissão Deliberativa do Programa considerará o que determina a 
Regulamentação Geral da Pós-Graduação stricto sensu da Universidade Federal do Rio de Janeiro e 
o que dispõe o § 6º do Art. 19 do presente Regulamento, guardadas as devidas especificidades de 
atuação de cada membro, relativizadas as exigências dispostas no referido Artigo e o perfil de co-
laboração do docente. 

§ 3º O encaminhamento da solicitação de primeiro credenciamento deve incluir: 
I – Cópia autenticada do título de Doutor ou equivalente; 
II – Curriculum Vitae completo do candidato, preferencialmente no formato Lattes/CNPq; 
III – Carta de apresentação do solicitante, especificando as atividades a que se propõe de-

senvolver no âmbito do Programa, sejam elas em docência, pesquisa, orientação de alunos, etc., 
com proposta justificada de vinculação a uma das Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa 
vigentes no Programa; 

IV – Texto do Projeto de Pesquisa ao qual está vinculado ou que pretende cadastrar na Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro; 

V – Autorização para credenciamento junto ao Programa emitida pela instância administrati-
va à qual o candidato está vinculado. 

§ 4º O credenciamento no Programa poderá ser solicitado em qualquer época do ano, mas 
desde que a candidatura do docente seja aprovada pela Comissão Deliberativa, o mesmo só pode-
rá integrar o corpo docente permanente do Programa, a partir do mês de fevereiro subsequente, 
quando se dará a confirmação do credenciamento e a autorização do início da atuação do docente 
como orientador. 

§ 5º O processo de credenciamento deverá vincular o docente a uma única Área de Concen-
tração e Linha de Pesquisa, conforme proposta por ele encaminhada à Comissão Deliberativa do 
Programa, consideradas titulação e produção intelectual substancial e sistemática na Área e na 
Linha pretendidas, nos termos dos Art. 19 do presente Regulamento, ou ainda mediante apresen-
tação de proposta de participação em projeto de pesquisa que justifique do ponto de vista teórico-
conceitual e metodológico uma proposta intradisciplinar. 

§ 6º Todos os docentes credenciados no Programa terão, independente da data de seu in-
gresso ou reingresso no Programa, seu credenciamento válido até o final do triênio em andamen-
to. 

§ 7º O Programa estabelece que para credenciar docentes estes devam atender ao que dis-
põe o Art. 12 do presente Regulamento e ao seguinte indicador de produtividade: ter publicado 
como autor ou coautor, no triênio ou, no caso de primeiro credenciamento, nos três anos que an-
tecedem o pedido de credenciamento, ao menos 5 (cinco) produções bibliográficas ou artísticas 
vinculadas ao(s) projeto(s) de pesquisa do(s) qual(is) o docente participa (como coordenador ou 
membro de equipe) e à Linha de Pesquisa em que atua como orientador, sendo, no mínimo, uma 
produção bibliográfica de autoria individual e classificada nos três estratos superiores do sistema 
adotado pelo órgão competente do Ministério da Educação (ou avaliada como equivalente pela 
Comissão Deliberativa do Programa). 

 
Art. 19 – Em consonância com o que preceitua a Regulamentação Geral da Pós-Graduação 

Stricto Sensu da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o presente Regulamento estabelece crité-
rios para o recredenciamento trienal dos membros do corpo docente do Programa. 

§ 1º A Comissão Deliberativa do Programa avaliará anualmente a correspondência da situa-
ção funcional e da produção dos docentes permanentes e colaboradores àquilo que dispõem as 
normas do presente Regulamento, tendo em vista o que a avaliação nacional da pós-graduação, 
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realizada pelo órgão competente do Ministério da Educação, considera pertinente à atuação de 
docentes de programas de pós-graduação. 

§ 2º A Comissão Deliberativa do Programa procederá à avaliação anual da produção docen-
te a partir de 1º de fevereiro do ano base subsequente, tomando assim por referência exclusiva-
mente os registros consignados, até data pré-estabelecida pela Comissão Deliberativa, no Espaço-
SIGMA, o ambiente virtual de representação integrada das atividades-fim (bibliográficas, artísticas, 
técnicas e culturais), base de dados corporativa adotada pela UFRJ para organizar e classificar a 
atuação dos membros do seu Corpo Social. 

§ 3º Ao final de cada avaliação anual da produção do corpo docente, a Comissão Deliberati-
va do Programa deverá emitir parecer circunstanciado, demonstrativo da produção intelectual e 
das atividades de ensino, orientação e extensão realizadas pelos docentes permanentes e colabo-
rares do Programa no ano base anterior. 

§ 4º Ao final de cada triênio de avaliações, conforme calendário estipulado pelo órgão com-
petente do Ministério da Educação que procede à avaliação dos programas de pós-graduação, a 
Comissão Deliberativa do Programa produzirá relatório trienal que conterá não só a avaliação da 
produção dos docentes no último ano base, mas também a avaliação qualitativa e quantitativa da 
produção de cada docente no triênio, a partir da qual emitirá parecer conclusivo acerca do recre-
denciamento desses docentes. 

§ 5º Os docentes permanentes não recredenciados serão desligados do corpo docente do 
Programa ou recredenciados na categoria de docente colaborador, podendo, entretanto, solicitar 
novo credenciamento como docente permanente, quando julgar pertinente e justificável. 

§ 6º Em caso de descredenciamento de docente, este poderá optar por manter as orienta-
ções em andamento, com autorização da Comissão Deliberativa do Programa; caso contrário a 
referida comissão analisará as prováveis mudanças de orientação, de modo a garantir a continui-
dade da orientação individualizada aos alunos porventura envolvidos. 

§ 7º O Programa estabelece que para recredenciar docentes permanentes estes devam a-
tender ao que dispõe o Art. 12 do presente Regulamento e a todos os indicadores de produtividade 
abaixo relacionados: 

I – ter participado, no triênio, como responsável ou colaborador, de ao menos 1 (um) proje-
to de pesquisa devidamente cadastrado, alinhado com linhas de pesquisa do Programa e ativo há, 
no máximo, 4 (quatro) anos; 

II – ter ministrado, no triênio, ao menos 1 (uma) disciplina em forma de seminários, seja ela 
disciplina obrigatória ou optativa nas áreas de concentração do Programa; 

III – ter concluído, no triênio, ao menos 2 (duas) orientações de dissertação ou tese; 
IV – ter publicado como autor ou coautor, no triênio, ao menos 5 (cinco) produções biblio-

gráficas ou artísticas vinculadas ao projeto de pesquisa de que participa (como coordenador ou 
membro de equipe) e à Linha de Pesquisa em que atua como orientador, sendo, no mínimo, uma 
produção bibliográfica de autoria individual, classificada nos três estratos superiores do sistema 
adotado pelo órgão competente do Ministério da Educação (ou avaliada como equivalente pela 
Comissão Deliberativa do Programa); 

V – ter apresentado, no triênio, produção técnica referente à demanda funcional no âmbito 
acadêmico ou à sua produção científica. 

§ 8º Visando garantir a lisura do processo de avaliação trienal do corpo docente do Progra-
ma, a Comissão Deliberativa será completada por um membro externo ao Programa, possuindo 
este o título de doutor ou equivalente e sendo credenciado em outro Programa de Pós-Graduação 
da área, reconhecido pelo MEC, seja da Universidade Federal do Rio de Janeiro ou de outra Institu-
ição de Ensino Superior. 

 
Art. 20 – Serão descredenciados do Programa, após apreciação da Comissão Deliberativa 

do Programa: 
I – os docentes que solicitarem o descredenciamento; 
II – os docentes que não atenderem às normas explicitadas em artigos anteriores; 
III – os docentes que não atenderem a prazos de preenchimento de relatórios exigidos para 

o cumprimento do plano de avaliação nacional da pós-graduação. 
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CAPÍTULO 3 
DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E FUNCIONAL 

 
Art. 21 – O Programa de Pós-Graduação em Música contará, para a execução de suas ativi-

dades, com os recursos físicos e funcionais da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, tais como a Biblioteca Alberto Nepomuceno, os salões de concertos e eventos, as salas de 
aula, compartilhadas ou não com outros setores da Escola de Música, a sala de orientação, e seus 
laboratórios. 

§ 1º – O Programa de Pós-Graduação em Música deverá trabalhar em sintonia com a admi-
nistração da Biblioteca Alberto Nepomuceno, do setor artístico responsável pelos espaços cênicos 
da Escola, bem como com as coordenações dos Laboratórios da Escola de Música, no sentido de 
assegurar o bom desenvolvimento das atividades acadêmicas, considerando as recomendações 
específicas de ampliação e atualização de acervos e infraestrutura. 

§ 2º – Cada área de concentração contemplada no Programa terá a ela vinculados recursos 
pertinentes a um ou mais laboratórios da Escola de Música, sejam esses compartilhados ou não 
com outros setores da Escola, cujos recursos serão dedicados ao atendimento da demanda apre-
sentada pelos projetos de pesquisa vinculados às suas linhas de pesquisa. 

 
Art. 22 – A Secretaria de Pós-Graduação será responsável pela execução de tarefas admi-

nistrativas de rotina, cabendo ao Coordenador do Programa zelar pelo bom andamento das mes-
mas. 

Parágrafo Único – O Coordenador do Programa de Pós-Graduação indicará o Chefe do Se-
tor Funcional da Secretaria de Pós-Graduação que coordenará, em harmonia com os demais técni-
cos do setor, a distribuição de tarefas administrativas. 

 
 
 

CAPÍTULO 4 
DO REGIME ACADÊMICO 

 
Seção 1 

Da Seleção e Admissão 
 

Art. 23 – Poderão candidatar-se aos cursos do Programa de Pós-Graduação em Música da 
Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro os portadores de diploma de gradua-
ção obtido na Universidade Federal do Rio de Janeiro ou reconhecido pelo Ministério da Educação. 

§ 1º – Os candidatos ao curso de Doutorado deverão ainda apresentar cópia autenticada de 
diploma de Mestrado obtido na Universidade Federal do Rio de Janeiro ou reconhecido pelo Minis-
tério da Educação. 

§ 2º Tendo obtido sucesso no processo de seleção para o curso de Mestrado Acadêmico ou 
para o curso de Doutorado do Programa, o candidato tem como prazo-limite para o cumprimento 
da exigência de apresentação à secretaria acadêmica de cópia autenticada do diploma de gradua-
ção, para o Mestrado, ou dos diplomas de graduação e mestrado, no caso do Doutorado (ou mes-
mo dos certificados de conclusão dos cursos, acompanhados dos respectivos históricos acadêmicos 
oficiais), o último dia para confirmação de matrícula no referido curso, caso não tenha apresentado 
a referida documentação no ato de inscrição de candidatura. 

§ 3º Os candidatos que apresentarem certificados de conclusão de curso, acompanhados 
dos respectivos históricos acadêmicos oficiais, para a efetivação de matrícula deverão ser informa-
dos de que ao final do curso só poderão requerer o diploma de Mestrado ou de Doutorado median-
te apresentação dos respectivos diplomas supracitados. 

 
Art. 24 – Os candidatos aos cursos de Mestrado Acadêmico e Doutorado deverão apresen-

tar anteprojeto de pesquisa relacionado ao menos a uma Linha de Pesquisa do Programa e a pro-
jetos de pesquisa desenvolvidos por docentes do Programa vinculados à linha de pesquisa preten-
dida. 

Parágrafo Único – Além das exigências referidas no Art. 23, o Edital Público de seleção in-
formará as demais exigências relativas a cada Área de Concentração ou Linha de Pesquisa do Pro-
grama e especificará os respectivos critérios da avaliação de competências musicais a ser objeto da 
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análise de currículo e memorial, bem como de provas práticas, dissertativas e apreciativas de tex-
tos musicais, explicitando o teor dos documentos comprobatórios a serem apresentados no ato de 
inscrição de candidatura. 

 
Art. 25 – A admissão de alunos é condicionada à capacidade de orientação do corpo docen-

te do Programa, considerando inclusive o que determina o Art. 17, quanto aos números limites de 
orientandos por docente. 

 
Art. 26 – A seleção dos candidatos será feita com base no mérito, tendo parâmetros, res-

ponsabilidades e procedimentos fixados por este Regulamento, explicitados em edital de seleção e 
informados aos interessados no ato da inscrição de candidatura. 

Parágrafo Único – O processo de seleção deverá verificar a capacidade de leitura e com-
preensão de textos na língua inglesa, para o Mestrado Acadêmico e o Doutorado, sendo para este 
último exigida ainda proficiência em uma segunda língua estrangeira, dentre as seguintes: francês, 
alemão ou italiano, à escolha do candidato, e em consonância com as especificidades de seu ante-
projeto de pesquisa. 

 
Art. 27 – O Programa estabelece como prazo-limite para que aluno estrangeiro não lusófo-

no comprove proficiência em língua portuguesa o final do segundo período do Curso, seja este de 
Mestrado Acadêmico ou de Doutorado, sem o que não poderá dar prosseguimento às suas ativida-
des acadêmicas no Programa. 

Parágrafo Único – O aluno estrangeiro só terá autorização para submeter seu trabalho à 
banca do Exame de Qualificação após comprovar proficiência em língua portuguesa. 

 
Art. 28 – Será factível a solicitação de progressão direta do Mestrado Acadêmico para o 

Doutorado do Programa, bastando para isso uma recomendação formalizada do orientador do 
aluno em questão, em forma de arrazoado, encaminhada à apreciação da Comissão Deliberativa 
do Programa, durante o segundo período do curso de Mestrado Acadêmico. 

§ 1º – Para candidatar-se à progressão direta ao Doutorado, o mestrando deverá cumprir as 
seguintes exigências: 

I – cursar “Preparação de Exame de Qualificação” e submeter-se ao Exame de Qualificação 
até o 12º mês de seu curso de Mestrado Acadêmico, com aprovação; 

II – ter em seu histórico acadêmico, ao final do 12º mês de curso, ao menos a carga horária 
mínima exigida para o cumprimento do Mestrado Acadêmico, qual seja, 360 (trezentos e sessenta) 
horas; 

III – ser aprovado em Defesa de Dissertação de Mestrado, em até 12 meses de sua matrícu-
la no curso, e se comprometer com o cumprimento de qualquer exigência complementar que vise 
à conclusão do curso de Mestrado Acadêmico; 

IV – ter seu anteprojeto de pesquisa de doutorado, relacionado a uma Linha de Pesquisa do 
Programa e a projetos de pesquisa desenvolvidos por docentes do Programa vinculados à linha de 
pesquisa pretendida, devidamente aprovado pela Comissão Deliberativa do Programa. 

§ 2º – Tendo cumprido todas as exigências de que trata o § 1º do presente artigo, o aluno 
obterá o título de “Mestre em Música” e, desde que seja aprovado em exame de capacidade de 
leitura e compreensão de textos em uma segunda língua estrangeira, será matriculado no curso de 
Doutorado do Programa, a fim de dar continuidade à pesquisa iniciada em seu Mestrado Acadêmi-
co. 

 
 

Seção 2 
Da Matrícula 

 
Art. 29 – Terão direito à matrícula os candidatos selecionados e admitidos segundo as re-

gras fixadas por este Regulamento e por edital de ingresso. 
Parágrafo Único – O aluno tem direito a realizar todo o curso de Mestrado Acadêmico ou 

de Doutorado nos termos do Regulamento do Programa em vigor na ocasião da matrícula, poden-
do, entretanto, optar por se submeter integralmente a novo regime que vier a ser ulteriormente 
implantado, bastando para isso apresentar carta à coordenação do Curso, manifestando seu dese-
jo. 
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Art. 30 – Os prazos para integralização do curso de Mestrado Acadêmico e de Doutorado, 

durante o qual a matrícula do aluno será válida, são, respectivamente, de 24 (vinte e quatro) me-
ses e de 48 (quarenta e oito) meses. 

Parágrafo Único – A matrícula no Mestrado Acadêmico e no Doutorado será automatica-
mente cancelada ao final de 24 (vinte e quatro) meses e de 48 (quarenta e oito) meses, respecti-
vamente. 

 
Art. 31 – Será assegurado regime acadêmico especial, mediante atestado médico apresen-

tado à coordenação do Programa: 
I- à aluna gestante, por três meses a partir do oitavo mês de gestação, ou a critério médico, 

como disposto na Lei Nº 6.202, de 17 de abril de 1975; 
II- aos alunos em condição física incompatível com a frequência às aulas, como disposto no 

Decreto-Lei Nº 1.044, de 2 de outubro de 1969, desde que por período que não ultrapasse o má-
ximo considerado admissível pelo Programa para a continuidade do processo pedagógico. 

Parágrafo Único – Os exercícios domiciliares previstos no regime acadêmico especial não 
se aplicam às disciplinas de caráter experimental ou de atuação prática. 

 
Art. 32 – O estudante poderá solicitar à Comissão Deliberativa do Programa, com a devida 

justificativa, e no prazo estabelecido pelo calendário vigente, o trancamento de matrícula. 
§ 1º Não haverá trancamento de matrícula para o primeiro período do curso, salvo em ca-

sos excepcionais que caracterizem o impedimento do aluno em participar das atividades acadêmi-
cas, por motivo de força maior. 

§ 2º O período total de trancamento não poderá ultrapassar 6 (seis) meses, tanto para o 
Mestrado Acadêmico quanto para o Doutorado. 

§ 3º O trancamento de matrícula interrompe a contagem dos prazos referidos no Art. 30, 
que será automaticamente retomada com o destrancamento obrigatório. 

§ 4º Para efeito dos prazos previstos no Art. 30 não será contado o tempo de regime aca-
dêmico especial, conforme disposto no Art. 31. 

 
Art. 33 – O estudante poderá solicitar à Comissão Deliberativa do Programa, com a devida 

justificativa e na forma estabelecida por este Regulamento, a prorrogação dos prazos estabelecidos 
no Art. 30. 

§ 1º O período total de prorrogação não poderá ultrapassar seis meses para os cursos de 
Mestrado Acadêmico e de Doutorado, ao final do qual a matrícula será automaticamente cancela-
da. 

§ 2º A prorrogação deverá ser aprovada pela Comissão Deliberativa do Programa. 
§ 3º A prorrogação de prazo que ultrapasse o total previsto no § 1º do presente Artigo será 

obrigatoriamente submetida à aprovação da CPGP à qual o Programa está subordinado e do CEPG, 
em pedido acompanhado de parecer circunstanciado do orientador e da Comissão Deliberativa do 
Programa. 

 
Art. 34 – A bolsa especial de Doutorado (“sanduíche”) não interromperá a contagem de 

tempo para a integralização do curso de Doutorado do Programa. 
§ 1º A solicitação de afastamento para realização da pesquisa objeto da bolsa especial deve 

ter anuência do orientador e aprovação da Comissão Deliberativa do Programa. 
§ 2º A bolsa especial de Doutorado (“sanduíche”) deve ser realizada entre o vigésimo quinto 

mês e o quadragésimo segundo mês do curso. 
§ 3º Ao final do período de afastamento para realização da pesquisa objeto da bolsa especi-

al o aluno poderá submeter à Comissão Deliberativa do Programa relatório de pesquisa referente 
às atividades realizadas no referido período, solicitando equivalência à Defesa de Monografia I ou à 
Defesa de Monografia II, exames previstos no Art. 59 do presente regulamento. 

§ 4º Os casos excepcionais deverão ser encaminhados à Comissão Deliberativa do Progra-
ma com as devidas justificativas do aluno e de seu orientador. 

 
Art. 35 – O aluno terá sua matrícula automaticamente cancelada quando: 
I- obtiver conceito “D” em mais de uma disciplina no mesmo período ou em períodos distin-

tos; 
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II- não estiver inscrito em qualquer disciplina durante um período letivo, salvo nos casos de 
trancamento de matrícula ou em outros previstos neste Regulamento. 

III- descumprir os prazos previstos no Art. 30, salvo nos casos em que lhe for concedida 
prorrogação ou regime acadêmico especial. 

IV- não comprovar proficiência em língua portuguesa, conforme o que estabelece o Art. 27. 
 
Art. 36 – O aluno que tiver sua matrícula cancelada poderá pleitear sua readmissão. 
§ 1º – A readmissão dar-se-á necessariamente através de processo seletivo. 
§ 2º – Em caso de readmissão, o aluno passará a reger-se pelo regulamento e pelas normas 

vigentes à época da readmissão, podendo aproveitar até 50% (cinquenta por cento) da carga ho-
rária em disciplinas já cursadas anteriormente. 

§ 3º – São disciplinas excluídas do processo de aproveitamento por equivalência de discipli-
nas, as obrigatórias específicas da Área de Concentração do novo curso em que o aluno for admiti-
do. 

 
Art. 37 – A matrícula em “disciplina isolada” de alunos de outros programas de pós-

graduação ou de alunos de cursos de graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tanto 
quanto, de outras Instituições de Ensino Superior, deverá respeitar a legislação universitária perti-
nente. 

§ 1º – O candidato à matrícula em disciplinas isoladas deverá encaminhar sua solicitação à 
coordenação do Programa em formulário próprio, juntamente com cópia de diploma de graduação 
(ou superior) ou de declaração de estar devidamente matriculado em curso de graduação ou pós-
graduação, expedida pela respectiva IES. 

§ 2º – O candidato graduado poderá ser admitido em até 2 (duas) disciplinas isoladas por 
semestre letivo, enquanto o aluno de graduação só poderá ser admitido em uma única disciplina 
isolada por semestre. 

§ 3º – Em caso de futura admissão como aluno matriculado no Programa, a carga horária 
obtida em disciplinas isoladas poderá ser aproveitada, nos termos do Art. 45 do presente Regula-
mento. 

 
Art. 38 – Por determinação da legislação da Universidade, não será autorizada a matrícula 

simultânea em mais de um curso de pós-graduação stricto sensu da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. 

Parágrafo Único – O CEPG poderá autorizar a matrícula simultânea nos casos em que um 
aluno concluinte começar outro curso de mestrado ou doutorado. 
 
 

Seção 3 
Das Áreas de Concentração e das Linhas de Pesquisa 

 
Art. 39 – O Programa de Pós-Graduação em Música da Escola de Música da UFRJ contem-

plará as 3 (três) Áreas de Concentração seguintes: 
I – Processos Criativos 
II – Musicologia 
III – Educação Musical 
§ 1º A formação de Mestrado Acadêmico e Doutorado em Música na área de concentração 

Processos Criativos tem como objetivos desenvolver a capacidade de investigação e discussão do 
fenômeno musical, bem como habilidades composicionais e interpretativas aprofundadas, propor-
cionando o desenvolvimento da capacidade de reflexão, discussão e contextualização da produção 
musical original e tradicional, bem como de sua performance, através de produção artística, pes-
quisa e produção bibliográfica, incluindo dissertação (Mestrado Acadêmico) ou tese (Doutorado) 
elaboradas com base em critérios metodológicos fundamentados. 

§ 2º A formação de Mestrado Acadêmico e Doutorado em Música na área de concentração 
Musicologia tem como objetivos desenvolver a capacidade de investigação e discussão do fenôme-
no musical em suas diversas dimensões e manifestações, seja com ênfase histórica, etnográfica, 
teórica, educacional ou multidisciplinar, proporcionando o desenvolvimento da capacidade de refle-
xão, discussão e contextualização do fato musical como objeto e como agente transformador de 
qualidade de vida sociocultural, através de pesquisa científica e produção bibliográfica, incluindo 
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dissertação (Mestrado Acadêmico) ou tese (Doutorado) elaboradas com base em critérios metodo-
lógicos fundamentados. 

§ 3º A formação de Mestrado Acadêmico e Doutorado em Música na área de concentração 
Educação Musical tem como objetivos desenvolver a capacidade de investigação e discussão do 
processo de educação musical, entendida como instância de criação de conhecimento e como a-
gente transformador positivo de qualidade de vida sociocultural e individual do educando, através 
de pesquisa científica e produção bibliográfica, incluindo dissertação (Mestrado Acadêmico) ou tese 
(Doutorado) elaboradas com base em critérios metodológicos fundamentados. 

 
Art. 40 – O desenvolvimento das Áreas de Concentração citadas no Art. 39 será realizado 

através de 5 (cinco) Linhas de Pesquisa específicas, compreendidas como polos agregadores de 
investigação científica e artística, abaixo relacionadas: 

I- PROCESSOS CRIATIVOS 
Poéticas da criação musical 
Práticas interpretativas e seus processos reflexivos 

II- MUSICOLOGIA 
História e documentação da música brasileira e ibero-americana 
Etnografia das práticas musicais 

III- EDUCAÇÃO MUSICAL 
Música, saúde e educação 

§ 1º As linhas de pesquisa deverão ter suas descrições registradas e deverão abrigar proje-
tos de pesquisa desenvolvidos por parte específica do Corpo Docente do Programa e seus alunos. 

§ 2º Os docentes permanentes poderão desenvolver projetos de pesquisa em até 2 (duas) 
Linhas de Pesquisa do Programa, enquanto os colaboradores poderão atuar exclusivamente em 
uma única Linha de Pesquisa. 

§ 3º Os docentes vinculados a uma Linha de Pesquisa deverão reunir-se periodicamente pa-
ra a avaliação do andamento de suas atividades e a atualização de seus projetos de pesquisa. 

§ 4º A Comissão Deliberativa do Programa deverá acompanhar o desenvolvimento das di-
versas linhas contempladas pelo Programa e emitir parecer periódico sobre suas avaliações. 

 
 
 

Seção 4 
Da Estrutura Curricular e das Disciplinas 

 
Art. 41 – A Disciplina é a unidade de planejamento e execução dos currículos dos cursos de 

Mestrado Acadêmico e Doutorado do Programa e corresponde a determinado programa de conte-
údos curriculares, atividades pedagógicas e respectivos processos de avaliação, realizada sob res-
ponsabilidade direta de pelo menos um docente devidamente credenciado. 

§ 1º Toda e qualquer atividade de pesquisa, de laboratório, artística, pedagógica ou de es-
tágio docente estará relacionada a uma disciplina, e terá, portanto, sua carga horária prevista no 
âmbito do componente curricular respectivo. 

§ 2º As disciplinas se classificam em obrigatórias (seminários, estágios, orientações, ativida-
des artísticas e complementares específicas), que se caracterizam por enfocar referenciais teórico-
metodológicos e produção artística relacionados a determinada área de concentração, e optativas 
(seminários, orientações adicionais, atividades práticas e complementares em geral), que se carac-
terizam por enfocar conteúdos específicos vinculados às áreas e linhas de pesquisa em questão. 

§ 3º As disciplinas obrigatórias na forma de seminários, estágios, orientações e atividades 
artísticas específicas (recitais e defesas de produção artística) deverão ser realizados exclusivamen-
te no Programa de Pós-Graduação em Música da Escola de Música da UFRJ; as disciplinas optativas 
na forma de seminários poderão ser cursadas também em outros programas de pós-graduação 
credenciados pelo órgão competente do Ministério da Educação. 

§ 4º Todas as disciplinas, obrigatórias e optativas, oferecidas pelo Programa poderão admi-
tir em suas turmas alunos dos cursos de Mestrado Acadêmico e de Doutorado do Programa de 
Pós-Graduação em Música da Escola de Música da UFRJ, de outros programas credenciados pelo 
órgão competente do Ministério da Educação, bem como alunos externos matriculados em discipli-
nas isoladas. 
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Art. 42 – A estrutura curricular deverá ser formalmente comunicada aos alunos por ocasião 
de seu ingresso no Programa. 

 
Art. 43 – O cômputo da carga horária de atividades pedagógicas desenvolvidas pelo aluno 

atenderá ao que dispõem as resoluções CEG-CEPG específicas. 
Parágrafo Único – Não conta para fins de totalização de carga horária disciplina cursada 

na qual o aluno não obteve aprovação. 
 
Art. 44 – Para a obtenção do título de “Mestre em Música” ou de “Doutor em Música” o alu-

no deverá ter em seu histórico acadêmico, consignada como válida, carga horária em disciplinas 
(seminários, estágios, orientações, atividades artísticas e complementares) não inferior a 360 (tre-
zentas e sessenta) horas e 480 (quatrocentas e oitenta) horas, respectivamente. 

Parágrafo Único – O curso de Mestrado Acadêmico não poderá ter duração inferior a 2 
(dois) períodos letivos e o de Doutorado, não inferior a 6 (seis) períodos letivos. 

 
Art. 45 – O Programa de Pós-Graduação em Música da Escola de Música da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro admite aproveitamento de carga horária por equivalência de disciplinas 
realizadas em matrículas anteriores no próprio Programa ou em outros cursos de pós-graduação 
stricto sensu credenciados pelo órgão competente do Ministério da Educação. 

§ 1º Estão excluídas do aproveitamento de carga horária por equivalência as disciplinas o-
brigatórias específicas da área de concentração do aluno, que deverão ser cursadas no Programa, 
durante a vigência da matrícula atual. 

§ 2º Os alunos do curso de Mestrado Acadêmico do Programa poderão ter, em seu currículo 
atual, até 180 (cento e oitenta) horas de atividades acadêmicas equivalentes, relacionadas à área 
de concentração do seu curso, aproveitadas de cursos anteriores, concluídos ou não, e disciplinas 
isoladas, cursadas no próprio programa ou em outros programas da UFRJ ou de outra instituição, 
desde que a carga horária transferida seja relativa a curso de mesma nomenclatura ou de área 
afim. 

§ 3º Os alunos do curso de Doutorado do Programa, portadores de título de Mestre, obtido 
em programa de pós-graduação da UFRJ ou de outras instituições credenciadas pelo Ministério da 
Educação, em curso de mesma nomenclatura ou área afim, poderão ter aproveitados para o seu 
currículo de Doutorado até 240 (duzentas e quarenta) horas, equivalentes a disciplinas relaciona-
das à área de concentração do seu doutorado. 

§ 4º O aluno deverá solicitar o aproveitamento de carga horária à Comissão Deliberativa do 
Programa, mediante preenchimento de formulário próprio, acompanhado da documentação com-
probatória. 

 
Art. 46 – A disciplina Preparação de Exame de Qualificação - Mestrado deverá ser cursada 

até o terceiro período do Curso de Mestrado Acadêmico, e a disciplina Preparação de Exame de 
Qualificação – Doutorado, até o quarto período do curso de Doutorado, ministradas pelo orientador 
do aluno. 

§ 1º A avaliação do aproveitamento do aluno é realizada por banca, em Exame de Qualifica-
ção, objeto do Art.58 do presente Regulamento. 

§ 2º Após a aprovação em Exame de Qualificação, o aluno do curso de Mestrado Acadêmico 
estará autorizado a cursar Orientação de Dissertação de Mestrado I, a partir da qual poderá solici-
tar a Defesa de Dissertação de Mestrado, último ato acadêmico de seu curso. 

§ 3º Após a aprovação em Exame de Qualificação, o aluno do curso de Doutorado estará 
autorizado a cursar Orientação de Tese de Doutorado I, que culminará em Defesa de Monografia I 
(exame procedido por banca), após a qual o aluno terá autorização para cursar Orientação de Tese 
de Doutorado II, que terá como desfecho a Defesa de Monografia II (exame procedido por banca), 
requisito final para candidatar-se à Defesa de Tese de Doutorado. 

 
Art. 47 – O Estágio Docente Supervisionado, realizado necessariamente na Escola de Músi-

ca, é atividade obrigatória para os cursos de Mestrado Acadêmico e de Doutorado. 
§ 1º O Estágio Docente Supervisionado - Mestrado deve ser cumprido sob a supervisão de 

docente do Programa, em disciplina de Graduação, ministrada pelo próprio docente supervisor, e 
se constitui na assistência às aulas da disciplina escolhida, durante um período letivo completo, ao 
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longo do qual o aluno deverá ministrar ao menos 2 (duas) aulas e apresentar, ao final do semes-
tre, relatório de observação e das aulas ministradas, assinado por ele e por seu supervisor. 

§ 2º O Estágio Docente Supervisionado - Doutorado deve ser cumprido em disciplinas de 
Graduação, e consiste em regência de turma em uma única disciplina, com duração de um semes-
tre letivo, sendo recomendável a presença do professor supervisor (docente do Programa), res-
ponsável pela disciplina, em ao menos 25% das aulas ministradas; deve ser concluído com relató-
rio apresentado à Comissão Deliberativa do Programa, assinado pelo aluno e por seu supervisor. 

§ 3º A critério da Comissão Deliberativa do Programa, alunos de Mestrado Acadêmico e 
Doutorado que possuam experiência docente em nível superior comprovada poderão ser dispensa-
dos do Estágio Docente Supervisionado. 

 
Art. 48 – A carga horária cumprida em atividades complementares, tais como participação 

em Congressos, Simpósios, Seminários e Colóquios de Pesquisa, só será consignada nos históricos 
acadêmicos dos alunos como válida, se a apresentação de trabalhos bibliográficos e artísticos nos 
referidos eventos resultar na publicação dos mesmos e for vinculada ao projeto de pesquisa ao 
qual o aluno estiver ligado. 

Parágrafo único – Dentre as atividades complementares consideradas pelo Programa para 
efeito de registro de carga horária estão: a publicação de trabalhos em livros e periódicos indexa-
dos (correspondendo a 45 horas de atividades acadêmicas); a produção artística qualificada nos 
três estratos superiores estabelecidos pelo órgão avaliador do MEC (correspondendo a 45 horas de 
atividades acadêmicas); da apresentação de comunicações orais de artigos aceitos pelos conselhos 
científicos de Congressos e eventos afins, com publicação em anais (correspondendo a 30 horas de 
atividades acadêmicas); a apresentação artística solo aceita pelos conselhos científicos de Con-
gressos e eventos afins, com publicação do texto (bibliográfico) do trabalho em anais (correspon-
dendo a 30 horas de atividades acadêmicas); a orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso 
(TCC) de graduação (correspondendo a 30 horas de atividades acadêmicas); a apresentação de 
pôsteres aceitos pelos conselhos científicos de Congressos e eventos afins (correspondendo a 15 
horas de atividades acadêmicas); a apresentação artística de conjunto, aceita pelos conselhos cien-
tíficos de Congressos e eventos afins, com publicação do texto (bibliográfico) do trabalho em anais 
(correspondendo a 15 horas de atividades acadêmicas); assim como a participação no Colóquio 
Anual de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Música da Escola de Música da UFRJ, com 
apresentação oral de trabalho e publicação do mesmo em anais (correspondendo a 15 horas de 
atividades acadêmicas). 

 
Art. 49 – Todo estudante matriculado no Programa deverá receber orientação docente indi-

vidualizada. 
§ 1º A orientação será de responsabilidade de um único docente, portador do título de dou-

tor ou equivalente, sendo ele pertencente ao Programa e integrante do quadro ativo da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro ou pertencente ao Programa e aposentado pela Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro, respeitado neste caso o previsto no Art. 12 do presente Regulamento. 

§ 2º A troca de orientador poderá ser solicitada pelo orientador ou pelo aluno à Comissão 
Deliberativa do Programa até o décimo segundo mês do curso de Mestrado Acadêmico ou até o 
vigésimo quarto mês do curso de Doutorado, acompanhada das devidas justificativas. 

§ 3º Cabe ao orientador responsabilizar-se pelo planejamento acadêmico de seus orientan-
dos e acompanhar o desempenho dos mesmos ao longo do curso, observando e fazendo cumprir o 
que preceitua o presente regulamento, em especial o que dispõem os artigos da Seção 6 do Capí-
tulo 4, visando às condições ideais para a boa consecução dos trabalhos desenvolvidos sob sua 
orientação. 

 
 
 

Seção 5 
Da Avaliação nas disciplinas e do Rendimento Acadêmico 

 
Art. 50 – O aproveitamento em cada disciplina será avaliado pelo professor responsável e 

registrado no histórico acadêmico do aluno. 
§ 1º O aproveitamento do aluno será expresso mediante um dos seguintes conceitos: 
I- A (Excelente) 
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II- B (Bom) 
III- C (Regular) 
IV- D (Deficiente) 
§ 2º Serão considerados aprovados os alunos com os conceitos “A”, “B” ou “C” e com fre-

quência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) na disciplina. 
 
Art. 51 – A critério do professor responsável, a indicação “I” (Incompleta) será concedida 

ao aluno que, não tendo concluído os trabalhos da disciplina, assumir o compromisso de concluí-
los dentro do prazo máximo estabelecido por regulamentação específica dos conselhos superiores 
da UFRJ. 

Parágrafo único – A indicação “I” será automaticamente substituída pelo conceito “D” caso 
os trabalhos não sejam concluídos dentro do prazo estipulado. 

 
Art. 52 – Um aluno poderá abandonar uma disciplina durante o período letivo por motivo 

justificado, com aceite do professor responsável e da Comissão Deliberativa do Programa, o que 
será registrado no histórico escolar como a indicação “J” (Abandono Justificado). 

 
Art. 53 – A indicação “T” (Transferida) será atribuída às disciplinas referidas no Art. 45 des-

te Regulamento. 
 
Art. 54 – O coeficiente de rendimento acumulado (CRA) será calculado pela média ponde-

rada dos conceitos, a que serão atribuídos os valores A=3; B=2; C=1; D=0, sendo o peso a carga 
horária de cada disciplina. 

§ 1º Para calcular o CRA, basta multiplicar o valor do conceito pela carga horária da respec-
tiva disciplina (horas de aula), somar todos os valores, e depois dividir pelo número total da carga 
horária realizada. 

§ 2º O valor mínimo do coeficiente de rendimento acumulado para a titulação no Mestrado 
Acadêmico e no Doutorado é 2,0 (dois). 

§ 3º As disciplinas com indicação “I”, “J” ou “T” deverão constar do histórico acadêmico, 
mas não serão consideradas para o cálculo do CRA. 

 
Art. 55 – O desempenho acadêmico mínimo para a permanência do aluno no curso conside-

ra o que dispõe o Art. 35. 
 
 
 

Seção 6 
Da Concessão dos Graus de Mestre e Doutor 

 
Art. 56 – As condições exigidas para a solicitação de Defesa de Dissertação de Mestrado es-

tão abaixo relacionadas: 
I- A prévia realização do Exame de Qualificação, com aprovação; 
II- A prévia publicação (ou aceite final de publicação – prelo) de ao menos um artigo em pe-
riódico acadêmico indexado, da área ou de áreas afins, ou em anais de evento científico de 
âmbito nacional ou internacional; 
III- O cumprimento da carga horária mínima exigida em atividades pedagógicas; 
IV- CRA (coeficiente de rendimento acumulado) igual ou superior a 2 (dois); 
V- O cumprimento do prazo máximo para a entrega e defesa da dissertação de mestrado 
(24 meses). 
 
Art. 57 – As condições exigidas para a solicitação de Defesa de Tese de Doutorado estão 

abaixo relacionadas: 
I- A prévia realização do Exame de Qualificação, com aprovação; 
II- A prévia realização de Defesa de Monografia I e Defesa de Monografia II, com aprova-
ção, considerando o previsto no § 3º do Art. 34 do presente regulamento; 
III- A prévia publicação (ou aceite final de publicação – prelo) de ao menos dois artigos em 
periódico acadêmico indexado, da área ou de áreas afins, ou em anais de evento científico 
de âmbito nacional ou internacional; 
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IV- O cumprimento da carga horária mínima exigida em atividades pedagógicas; 
V- CRA (coeficiente de rendimento acumulado) igual ou superior a 2 (dois); 
VI- O cumprimento do prazo máximo para a entrega e defesa da tese de doutorado (48 me-
ses). 

 
Art. 58 – O Exame de Qualificação, que consiste na defesa do projeto de pesquisa em an-

damento, tanto no Mestrado Acadêmico quanto no Doutorado, constitui rito final da disciplina Pre-
paração de Exame de Qualificação, e deverá ser solicitado pelo orientador do aluno em formulário 
próprio, com um mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência de sua realização, no qual anuncia o 
título do trabalho e solicita à Comissão Deliberativa do Programa a aprovação da banca sugerida, 
formada por ele próprio e mais dois membros doutores, ao menos um deles pertencentes ao Pro-
grama. 

§ 1º O Exame de Qualificação deverá ocorrer ao final do período em que o aluno cursar a 
disciplina Preparação de Exame de Qualificação – Mestrado e Preparação de Exame de Qualificação 
– Doutorado, podendo ser realizado com tolerância de até 45 (quarenta e cinco) dias após o final 
daquele período letivo. 

§ 2º A banca do Exame de Qualificação atribuirá conceitos A, B ou C, caso considere o tra-
balho aprovado, tendo em vista o cumprimento dos seguintes requisitos pelo aluno: 

I- Adequação do título (mesmo que provisório); 
II- Coerência do conteúdo da dissertação ou tese como um todo, expresso no sumário apre-

sentado (mesmo que provisório) 
III- Apresentação do objeto de pesquisa, das justificativas e dos objetivos; 
IV- Pertinência da pesquisa bibliográfica já realizada como parte da construção do quadro 

teórico de referência; 
V- Descrição dos procedimentos metodológicos; 
VI- Qualidade do texto do(s) capítulo(s) completo(s) apresentado(s) (mesmo que em versão 

provisória), que constitua(m) cerca de um quarto da dissertação ou tese completas, demonstrando 
domínio de estilo e correção de formatação; 

VII- Apresentação da lista de referências bibliográficas (das obras citadas no texto) e, opcio-
nalmente, da bibliografia complementar; 

VIII- Plano de pesquisa e seu cronograma até a defesa da dissertação de mestrado ou da 
tese de doutorado. 

§ 3º Ao atribuir conceito D ao trabalho apresentado pelo aluno, a banca do Exame estará 
considerando o mesmo insuficiente, caso em que o aluno terá prazo de 60 (sessenta) dias para se 
submeter a novo Exame e ser aprovado, caso contrário terá sua matrícula cancelada. 

§ 4º A apresentação oral do trabalho pelo aluno, no Exame de Qualificação, deve ter dura-
ção não inferior a 20 (vinte) minutos, nem superior a 30 (trinta) minutos, e será seguida da argui-
ção dos membros da banca. 

§ 5º O Exame de Qualificação e seu resultado devem ser registrados em ata, em formulário 
próprio, assinado pela banca e pelo aluno. 

 
Art. 59 – Defesa de Monografia I e II constituem, respectivamente, os ritos finais das disci-

plinas de Orientação de Tese de Doutorado I e II, consistindo na defesa do projeto de pesquisa em 
andamento, e deverão ser solicitadas pelo orientador do aluno em formulário próprio, com um 
mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência de sua realização, no qual anuncia o título do trabalho 
e solicita à Comissão Deliberativa do Programa a aprovação da banca sugerida, formada por ele 
próprio e mais dois membros doutores, um deles externo ao Programa. 

§ 1º A Defesa de Monografia deverá ocorrer ao final do período em que o aluno cursar as 
disciplinas Orientação de Tese de Doutorado I e II, podendo ser realizada com tolerância de até 45 
(quarenta e cinco) dias após a conclusão das disciplinas. 

§ 2º A banca de Defesa de Monografia atribuirá conceitos A, B ou C, caso considere o traba-
lho aprovado, tendo em vista o cumprimento dos seguintes requisitos pelo aluno: 

I- Adequação do título (mesmo que provisório); 
II- Coerência do conteúdo da tese como um todo, expresso no sumário apresentado (mes-

mo que provisório); 
III- Pertinência da pesquisa bibliográfica já realizada como parte da construção do quadro 

teórico de referência; 
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IV- Qualidade do(s) capítulo(s) apresentados e da produção artística correspondente (no ca-
so de trabalhos da área de Processos Criativos), mesmo que em versões provisórias, que constitu-
a(m) cerca de metade (Defesa de Monografia I ) e três quartos (Defesa de Monografia II ) da tese 
completa, demonstrando domínio de estilo acadêmico e correção de formatação; 

V- Apresentação da lista de referências bibliográficas (das obras citadas no texto) e, opcio-
nalmente, da bibliografia complementar; 

VI- Plano de pesquisa e seu cronograma até a defesa da tese. 
§ 3º Ao atribuir conceito D ao trabalho apresentado pelo aluno, a banca de Defesa de Mo-

nografia estará considerando o mesmo insuficiente, caso em que o aluno terá um prazo de 60 
(sessenta dias) para se submeter à nova Defesa e ser aprovado, caso contrário terá sua matrícula 
cancelada. 

§ 4º A apresentação oral do trabalho pelo aluno, na Defesa de Monografia, deve ter dura-
ção não inferior a 20 (vinte) minutos, nem superior a 30 (trinta) minutos, e será seguida da argui-
ção dos membros da banca. 

§ 5º A Defesa de Monografia e seu resultado devem ser registrados em ata, em formulário 
próprio, assinado pela banca e pelo aluno. 

 
Art. 60 – Os graus de Mestre ou Doutor serão concedidos aos alunos com rendimento aca-

dêmico satisfatório, em conformidade com o estabelecido nos artigos 56 e 57 do presente regula-
mento, cuja dissertação ou tese tenha sido aprovada em Defesa Pública por banca examinadora 
qualificada, e devidamente depositada no banco de teses e dissertações do Programa, conforme 
disposto no Art. 64 do presente regulamento. 

Parágrafo único - A publicação de resultados parciais da pesquisa, por seu autor, ao longo 
do período prévio à defesa da dissertação ou tese, não compromete a originalidade do trabalho. 

 
Art. 61 – A dissertação ou a tese deverá estar redigida em português, podendo a parte pós-

textual estar redigida em outra língua. 
 
Art. 62 – A banca examinadora da defesa de Dissertação de Mestrado ou de Tese de Dou-

torado será composta exclusivamente por membros titulares. 
§ 1º A aprovação da banca examinadora deve ser solicitada pelo orientador do aluno à Co-

missão Deliberativa do Programa, em formulário próprio, com um mínimo de 45 (quarenta e cinco) 
dias de antecedência da realização da respectiva defesa, incluindo título definitivo do trabalho e os 
nomes de todos os membros titulares, anexando-se o currículo correspondente dos membros ex-
ternos ao Programa, conforme previsto em resoluções dos conselhos superiores da Universidade. 

§ 2º Todos os membros da banca examinadora deverão ter grau de Doutor ou equivalente. 
§ 3º A banca examinadora para a concessão do grau de Mestre instalar-se-á com pelo me-

nos 3 (três) membros, dos quais no máximo dois pertencerão ao Programa ou à UFRJ. 
§ 4º A banca examinadora para a concessão do grau de Doutor instalar-se-á com pelo me-

nos 5 (cinco) membros, dos quais no mínimo dois e no máximo três pertencerão ao Programa ou à 
UFRJ. 

§ 5º O presidente da banca examinadora será o orientador do aluno. 
§ 6º Poderá ser constituída banca examinadora em que um ou mais dos membros titulares 

não fale português, caso satisfeitas as seguintes condições: 
I-o aluno a ser examinado pela referida banca expresse ciência e anuência; 
II-haja ciência e anuência por parte do orientador e dos demais membros da banca, da Co-

missão Deliberativa do Programa e do CEPG; 
III-seja providenciada tradução para o ato da defesa. 
 
Art. 63 – Os procedimentos administrativos e acadêmicos para o encaminhamento do texto 

da Dissertação de Mestrado e da Tese de Doutorado para os membros da banca, e a respectiva 
defesa devem ser observados, estritamente, tal como estabelecido pelo presente Regulamento. 

§ 1º O local da realização da defesa será determinado pela secretaria acadêmica do curso e 
anunciado com antecedência de 15 (quinze) dias. 

§ 2º A apresentação oral do trabalho pelo aluno, em Defesa Pública, deve ter duração não 
inferior a 20 (vinte) minutos, nem superior a 30 (trinta) minutos, e será seguida da arguição dos 
membros da banca. 
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§ 3º O ato da defesa de Dissertação de Mestrado ou de Tese de Doutorado e seu resultado 
devem ser registrados em ata, de acordo com as instruções definidas pelo CEPG. 

§ 4º A banca examinadora poderá aprovar ou não aprovar a dissertação ou a tese; no pri-
meiro caso, deverá registrar em ata suas considerações e possíveis recomendações de ajustes para 
a elaboração do texto definitivo; no caso de não aprovação, deverá declarar em ata as razões da 
recusa. 

§ 5º As recomendações de ajustes nas dissertações ou teses aprovadas, registradas em ata 
pela banca examinadora, deverão ser cumpridas pelo mestrando ou doutorando no prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias, dentro do qual deverá entregar à secretaria do Programa 2 (dois) exempla-
res impressos da versão definitiva do trabalho, acompanhados de arquivo eletrônico da dissertação 
ou tese em suporte adequado, formatados de acordo com a resolução do CEPG específica sobre o 
assunto e demais normas recomendadas pelo Programa. 

§ 6º O material da versão definitiva do trabalho, especificado no § 5º do presente Artigo, 
deverá ser acompanhado de formulário de atestação do cumprimento das recomendações, se hou-
ver, registradas em ata pela banca examinadora, devidamente preenchido e assinado pelo orienta-
dor do aluno. 

§ 7º Em caso de não aprovação da dissertação ou da tese pela banca examinadora, o aluno 
ainda poderá solicitar nova oportunidade de defesa, desde que todos os membros da referida ban-
ca aceitem participar do novo evento, que o aluno comprometa-se a superar as deficiências apon-
tadas pela banca e que tenha tempo hábil para reelaborar o trabalho, considerando-se o que dis-
põe os Art. 30, 31, 32 e 33 do presente Regulamento. 

 
Art. 64 – O material impresso e demais materiais em outros suportes (sobretudo em arqui-

vos eletrônicos) referentes aos trabalhos aprovados por bancas de Defesa de Dissertação de Mes-
trado ou de Defesa de Tese de Doutorado seguirão, imediatamente, para registro e disponibiliza-
ção na Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música e na Biblioteca Digital de Teses e Dis-
sertações da Base Minerva da UFRJ. 

 
Art. 65 – Uma vez entregue a versão final da dissertação ou tese pelo aluno, o Programa 

terá o prazo de 30 (trinta) dias para encaminhar às instâncias superiores o processo de pedido de 
homologação de defesa e emissão de diploma, quando será exigida a documentação comprobató-
ria das informações requeridas nos artigos 56, 57 e 62. 

 
 
 
 

TÍTULO III 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Art. 66 – Caberá à Comissão Deliberativa do Programa de Pós-Graduação em Música da Es-

cola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro estabelecer as normas e procedimentos 
de equivalência de atividades pedagógicas e demais exigências acadêmicas para os alunos que 
tenham ingressado em data anterior à vigência deste Regulamento e que tenham optado por re-
ger-se pelo aqui disposto. 

 
Art. 67 – O Corpo Docente, sob a orientação da Coordenação do Programa, procederá à re-

formulação imediata e registro das novas disciplinas e alterações necessárias às já oferecidas pelo 
Programa, a fim de adequá-las ao presente Regulamento. 

 
Art. 68 – A Comissão Deliberativa do Programa e a Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa 

a qual o Programa está vinculado, deliberarão sobre os casos omissos neste Regulamento. 




