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1 – APRESENTAÇÃO 

 

Caro aluno, bem-vindo! 

 

Este manual tem o objetivo de esclarecer os principais pontos referentes à dinâmica e 

organização do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Neste documento, estão presentes informações detalhadas sobre toda a estrutura do 

PPGM-UFRJ e outras informações que lhe serão úteis ao decorrer de sua trajetória acadêmica.   

 Todo o documento direciona para os pontos específicos apresentados (hyperlinks), além 

disso, recomendamos fortemente a leitura do regulamento do PPGM-UFRJ. Esperamos que 

este manual o auxilie e facilite a sua relação institucional com o PPGM-UFRJ.   

 

Bom curso! 

 

 

 Representação discente (2020-2021) 

Max Kühn Barcellos da Rocha 

Claudia Usai Gomes 

Fernando Henrique dos Santos 

Março de 2021 
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2 – O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA DA UFRJ  

  

História e Objetivos do Programa 

O Programa de Pós-Graduação em Música da Escola de Música da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (PPGM-UFRJ) foi criado em 1980, como o primeiro curso de Pós-

Graduação em Música do país.  O programa foi fundado em resposta ao anseio do Centro de 

Letras e Artes da UFRJ pelo desenvolvimento da pesquisa e reflexão na área, e acumula uma 

história de relevantes serviços prestados à pesquisa musical no Brasil. Seu pioneirismo e sua 

centralidade geográfica fizeram o Programa converter-se, ao longo de suas quatro décadas, 

completadas em 2020, em um importante centro de formação de pesquisadores. 

O PPGM-UFRJ tem por objetivo o fomento à formação de excelência para a pesquisa 

e o aprofundamento da formação científica, cultural, artística e profissional na área de Música.  

O PPGM-UFRJ visa também promover a reflexão crítica, teórica e metodológica sobre o 

campo da teoria e do fazer artístico, fomentar a produção científica, artística e sua divulgação, 

incentivar práticas de cooperação e intercâmbio acadêmico no ensino e na pesquisa. Também, 

aplica e direciona o desenvolvimento da pesquisa na área de Música para os diversos âmbitos 

acadêmicos e profissionais, atualizando os conhecimentos de seus pesquisadores ao longo da 

trajetória profissional (inclusive em diálogo com o mesmo Programa) e reformulando sua 

atuação profissional de forma crítica diante de desafios e mudanças. 

A contribuição do PPGM-UFRJ para o fortalecimento do sistema nacional de pós-

graduação começa pela atuação de número expressivo de seus egressos que integram ou 

integraram corpos docentes de vários dos atuais programas de pós-graduação em música do 

país, constituindo um processo de nucleação natural, tendo em vista o pioneirismo do PPGM-

UFRJ na área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ppgm.musica.ufrj.br/about/
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3 – ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO 

O Programa de Pós-Graduação em Música da UFRJ contempla três áreas de 

concentração: 

  

EDUCAÇÃO MUSICAL 

Tem como objeto de estudo o estudo das relações entre música e educação, 

entendidas como instâncias de criação de conhecimentos e como agentes transformadores de 

qualidade de vida sociocultural e individual, em quaisquer espaços de ocorrência do fenômeno 

musical, através de pesquisa científica e produção bibliográfica, incluindo dissertação 

(Mestrado Acadêmico) ou tese (Doutorado).  

  

MUSICOLOGIA 

Tem como objeto de estudo os saberes e fazeres musicais, em suas diversas 

dimensões e manifestações, com ênfase histórica, antropológica, sociológica, política, teórica, 

analítica, crítica ou interdisciplinar, proporcionando o desenvolvimento da capacidade de 

reflexão, discussão e contextualização da música em diversas tradições e culturas, através de 

pesquisa científica e produção bibliográfica, incluindo dissertação (Mestrado Acadêmico) ou 

tese (Doutorado).  

  

PROCESSOS CRIATIVOS 

Tem como objeto de estudo a produção do discurso musical, a partir de 

experiências composicionais, interpretativas, performáticas, da realização do objeto musical 

em meios e suportes videofonográficos, da construção da escuta e dos estudos em tecnologia 

musical, proporcionando o desenvolvimento da capacidade de reflexão, discussão e 

contextualização da produção musical original e tradicional, bem como de sua performance e 

difusão, através de produção artística, pesquisa e produção bibliográfica, incluindo dissertação 

(Mestrado Acadêmico) ou tese (Doutorado). 

  

 

 

 

 

 

  

https://ppgm.musica.ufrj.br/areas-de-concentracao/
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4 – LINHAS DE PESQUISA 

  

EDUCAÇÃO MUSICAL  

Dentro da área, desenvolve-se, no momento, uma linha única:  

  

Música, Educação e Diversidade 

Estudos em educação musical voltados para a promoção da diversidade e interação 

social, entendidos em sentido amplo, e comprometidos com a transformação da 

qualidade de vida sociocultural e individual. 

  

MUSICOLOGIA 

Dentro da área, desenvolvem-se duas linhas de pesquisa:  

  

Etnografia das Práticas Musicais 

Abordagem etnográfica e histórica do fazer musical, enfatizando as relações entre 

as práticas acústicas e as demais expressões das sociedades humanas.  

  

História e Documentação da Música Brasileira e Ibero-americana 

Estudo da música brasileira e ibero-americana em seus aspectos históricos, 

sociológicos, antropológicos, políticos, culturais e analítico-musicais, com ênfase 

na investigação documental, construção e na crítica historiográfica.  

  

PROCESSOS CRIATIVOS 

Dentro da área, desenvolvem-se duas linhas de pesquisa:  

  

As Práticas Interpretativas e seus Processos Reflexivos 

Pesquisa da prática interpretativa musical e de seus processos reflexivos, enfocando 

o pensamento atrelado à ação, para a construção do conhecimento da prática 

artística e de suas relações com experiências de natureza histórica, pedagógica e 

criativa.  

  

 

 

 

https://ppgm.musica.ufrj.br/linhas-de-pesquisa/
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Poéticas da Criação Musical 

Estudos relacionados aos processos criativos em música e aos processos de 

significação do objeto musical, propiciando a emergência de novos modelos e 

abordagens do conhecimento em composição musical e sonologia, que conjuguem 

pesquisa e produção artística. 
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5 – CONTATOS  

5.1 – CORPO DOCENTE 

 

EDUCAÇÃO MUSICAL 

Música, Educação e Diversidade 

João Miguel Bellard Freire – Professor permanente - joao.freire@musica.ufrj.br  

Sergio Alvares – Professor permanente - sergio.alvares@musica.ufrj.br  

Thelma Sydenstricker Alvares – Professora permanente - tsydalvares@gmail.com   

Fabio Adour – Professor permanente - fabioadour@musica.ufrj.br  

  

MUSICOLOGIA 

Etnografia das Práticas Musicais  

José Alberto Salgado e Silva – Professor colaborador - zeal.musica@gmail.com  

Jonas Soares Lana – Professor colaborador - jonas.lana@ifrj.edu.br  

Regina Meirelles – Professora colaboradora - reginamariameirelles.santos@gmail.com  

Samuel Araújo – Professor permanente - araujo.samuel@gmail.com  

  

História e Documentação da Música Brasileira e Ibero‑Americana 

Frederico Barros – Professor permanente - fredericobarros@musica.ufrj.br  

João Vicente Vidal – Professor permanente - joaovidal@musica.ufrj.br  

Marcelo Fagerlande – Professor colaborador - fagerlande@gmail.com  

Andrea Adour – Professora permanente - andreaadour@musica.ufrj.br  

Marcia Taborda – Professora permanente - marciataborda.ufrj@gmail.com  

Maria Alice Volpe – Professora permanente - volpe@musica.ufrj.br  

  

PROCESSOS CRIATIVOS 

Poéticas da Criação Musical 

Pauxy Gentil-Nunes – Professor permanente - pauxygnunes@musica.ufrj.br  

Carlos Almada – Professor permanente - carlosalmada@musica.ufrj.br  

Liduino Pitombeira – Professor permanente - lpitombeira@gmail.com  

Marcos Nogueira – Professor permanente - mvinicionogueira@gmail.com  

Rodolfo Caesar – Professor permanente - rodolfo.caesar@gmail.com  

Rodrigo Cicchelli Velloso – Professor permanente - rodcv@acd.ufrj.br  

Antonio Jardim – Professor colaborador - antoniojjardim@gmail.com  

https://ppgm.musica.ufrj.br/corpo-docente/
mailto:joao.freire@musica.ufrj.br
mailto:sergio.alvares@musica.ufrj.br
mailto:tsydalvares@gmail.com
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mailto:zeal.musica@gmail.com
mailto:jonas.lana@ifrj.edu.br
mailto:reginamariameirelles.santos@gmail.com
mailto:araujo.samuel@gmail.com
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mailto:fagerlande@gmail.com
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Práticas Interpretativas e seus Processos Reflexivos 

Alberto Pacheco – Professor permanente - apacheco@musica.ufrj.br  

Pedro Bittencourt – Professor permanente - pedro.bittencourt@musica.ufrj.br  

Aloysio Fagerlande – Professor permanente - aloysiofagerlande@yahoo.com.br  

Ana Paula da Matta – Professora permanente - paulamtt@globo.com  

Maria José Chevitarese – Professora permanente - zezechevitarese@gmail.com  

Midori Maeshiro – Professora permanente - midorimaeshiro@musica.ufrj.br  

Paulo Sá – Professor colaborador - paulo_sa@musica.ufrj.br  

Sara Cohen – Professora colaboradora - saracohen.ufrj@gmail.com  

 

5.2 - SECRETARIA ACADÊMICA 
Marcus Vinicius Alves - marcus.alves@musica.ufrj.br 

Suely Franco - suelyfranco@musica.ufrj.br 

Escola de Música da UFRJ – Prédio III  

Edifício Ventura – Av. República do Chile, 330, Torre Leste – 21° Andar 

Centro – Rio de Janeiro – RJ 

CEP 20.031-370 

E-mail institucional: posgraduacao@musica.ufrj.br 

Telefone: (21) 2262-8742 

 

5.3 - REPRESENTAÇÃO DISCENTE 

Max Kühn Barcellos da Rocha (Titular) 

Claudia Usai Gomes (Suplente) 

Fernando Henrique dos Santos (Suplente) 

representacaodiscente@musica.ufrj.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:apacheco@musica.ufrj.br
mailto:pedro.bittencourt@musica.ufrj.br
mailto:aloysiofagerlande@yahoo.com.br
mailto:paulamtt@globo.com
mailto:zezechevitarese@gmail.com
mailto:midorimaeshiro@musica.ufrj.br
mailto:paulo_sa@musica.ufrj.br
mailto:saracohen.ufrj@gmail.com
mailto:marcus.alves@musica.ufrj.br
mailto:suelyfranco@musica.ufrj.br
mailto:posgraduacao@musica.ufrj.br
mailto:representacaodiscente@musica.ufrj.br
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6. ESTRUTURA CURRICULAR 

 

6.1 Mestrado  

 

 

O processo de seleção para ingresso no Mestrado é realizado através de Editais 

públicos, elaborado por comissões de seleção específicas, designadas e aprovadas pela 

Comissão Deliberativa do PPGM, formada pelo coordenador do PPGM-UFRJ, coordenadores 

das linhas e representante discente.  Para a obtenção do título de Mestre em Música o aluno 

reúne em seu histórico acadêmico carga horária em disciplinas (seminários, estágios, 

orientações, atividades artísticas e complementares) não inferior a 360 (trezentas e sessenta) 

horas e com duração mínima de dois períodos letivos, em casos excepcionais, e máxima de 24 

meses, dividindo-se em dois grandes módulos. 

 

Primeiro Módulo   

No primeiro módulo, com duração de 12 meses, o aluno cumpre créditos em disciplinas 

obrigatórias e optativas, preparando-se para o Exame de Qualificação, que ocorre no final desta 

etapa ou no início da segunda etapa, de acordo com o andamento da pesquisa. É uma fase de 

aquisição de conteúdos, técnicas e fundamentos, visando a potencialização e o refinamento do 

trabalho de pesquisa individual, já em contato com o orientador. É sugerido que o estágio 

docente seja realizado nesse momento. O Exame de Qualificação é julgado por uma banca 

https://ppgm.musica.ufrj.br/3-proposta-curricular/
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composta por três Doutores, sendo 1) orientador(a) do(a) aluno(a); 2) membro interno ao 

PPGM-UFRJ; e 3) membro externo ao PPGM-UFRJ.   

 

Segundo Módulo   

No segundo módulo, com a pesquisa já aprovada no Exame de Qualificação, o aluno 

passa os 12 meses restantes cursando disciplinas mais específicas ao seu projeto e preparando 

a dissertação e a defesa. É uma fase de interação mais intensa com o(a) orientador(a), e eventual 

coorientador(a), e quando o aluno é instado a participar de congressos e publicar artigos 

referentes ao seu trabalho (a publicação de pelo menos um artigo é obrigatória para a obtenção 

do título de Mestre). A banca de defesa é composta por três Doutores, sendo 1) orientador(a) 

do(a) aluno(a); 2) membro interno ao PPGM-UFRJ; e 3) membro externo ao PPGM-UFRJ. 

 

6.2 Doutorado 

 

 

O processo de seleção para ingresso no Doutorado é realizado através de Editais 

públicos, elaborado por comissões de seleção específicas, designadas e aprovadas pela 

Comissão Deliberativa do PPGM, formada pelo coordenador do PPGM-UFRJ, coordenadores 

de linhas e representante discente.  Para a obtenção do título de Doutor em Música o aluno 

integraliza em seu histórico acadêmico carga horária em disciplinas (seminários, estágios, 

orientações, atividades artísticas e complementares) não inferior a 480 (quatrocentos e oitenta) 
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horas e com duração mínima de seis períodos letivos, em casos excepcionais, e máxima de 48 

meses, perfazendo 36 créditos, dividindo-se em dois grandes módulos. 

 

Primeiro módulo   

No primeiro módulo, com duração de 24 meses, o aluno cumpre créditos em disciplinas 

obrigatórias e optativas, preparando-se para o Exame de Qualificação, que ocorre no final desta 

etapa ou no início da segunda etapa, de acordo com o andamento da pesquisa. É uma fase de 

aquisição de conteúdos, técnicas e fundamentos, visando a potencialização e o refinamento do 

trabalho de pesquisa individual, já em contato com o(a) orientador(a). É sugerido que o estágio 

docente seja realizado nesse momento. O Exame de Qualificação é julgado por uma banca 

composta por três Doutores, sendo 1) orientador(a) do(a) aluno(a); 2) membro interno ao 

PPGM-UFRJ; e 3) membro externo ao PPGM-UFRJ. 

 

Segundo módulo 

No segundo módulo, com a pesquisa já aprovada no Exame de Qualificação, o aluno 

passa os 24 meses restantes cursando disciplinas mais específicas ao seu projeto e preparando 

a tese para a defesa. É uma fase de interação mais intensa com o(a) orientador(a), e eventual 

co-orientador(a), e quando o(a) aluno(a) é instado a participar de congressos e publicar artigos 

referentes ao seu trabalho (a publicação de pelo dois artigos é obrigatória para a obtenção do 

título de Doutor). Durante o segundo módulo é possível realizar intercâmbios (sanduíche). A 

banca de defesa é composta por cinco Doutores, sendo 1) orientador(a) do(a) aluno(a); 2) dois 

membros internos ao PPGM-UFRJ; e 3) dois membros externos ao PPGM-UFRJ.  

 

Prorrogação dos Prazos 

O estudante poderá solicitar à Comissão Deliberativa do PPGM-UFRJ, com a devida 

justificativa e na forma estabelecida pelo regulamento do PPGM-UFRJ, a prorrogação dos 

prazos estabelecidos no Art. 30 do regulamento. 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 cancelada. A prorrogação deverá ser aprovada pela Comissão 

Deliberativa do PPGM-UFRJ.  

A prorrogação de prazo que ultrapasse o total de seis meses (como previsto no artigo § 

1º do regulamento) será obrigatoriamente submetida à aprovação da CPGP à qual o PPGM-

UFRJ está subordinado e do CEPG, em pedido acompanhado de parecer circunstanciado do 

orientador e da Comissão Deliberativa do PPGM-UFRJ. 
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Trancamento de Matrícula  

O estudante poderá solicitar à Comissão Deliberativa do PPGM-UFRJ, com a devida 

justificativa, e no prazo estabelecido pelo calendário vigente, o trancamento de matrícula. Não 

haverá trancamento de matrícula para o primeiro período do curso, salvo em casos excepcionais 

que caracterizam o impedimento do aluno em participar das atividades acadêmicas, por motivo 

de força maior.  O período total de trancamento não poderá ultrapassar 6 (seis) meses, tanto 

para o Mestrado Acadêmico quanto para o Doutorado. O trancamento de matrícula interrompe 

a contagem dos prazos referidos no Art. 30 do regulamento, que será automaticamente 

retomada com o destrancamento obrigatório. 

 

Cancelamento de Matrícula  

O aluno terá sua matrícula automaticamente cancelada quando:  

I – obtiver conceito “D” em mais de uma disciplina no mesmo período ou em períodos 

distintos; 

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 do regulamento. 

O aluno que tiver sua matrícula cancelada poderá pleitear sua readmissão. A readmissão 

dar-se-á necessariamente através de processo seletivo. 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 horária em disciplinas já cursadas anteriormente. 

Progressão direta para o Doutorado 

Será factível a solicitação de progressão direta do Mestrado Acadêmico para o 

Doutorado do PPGM-UFRJ, bastando para isso uma recomendação formalizada do orientador 

do aluno em questão, em forma de arrazoado, encaminhada à apreciação da Comissão 

Deliberativa do PPGM-UFRJ, durante o segundo período do curso de Mestrado Acadêmico. 

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;  
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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 

matrícula 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 PPGM-UFRJ e a projetos de pesquisa desenvolvidos por docentes do PPGM-UFRJ 

vinculados à linha de pesquisa pretendida, devidamente aprovado pela Comissão Deliberativa 

do PPGM-UFRJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual do Aluno do Programa de Pós-Graduação em Música da UFRJ - pág. 17 

 

7 – DISCIPLINAS 

  

7.1 – Mestrado 

  

7.1.1 – Disciplinas Obrigatórias 

  

As disciplinas obrigatórias abordam conteúdos de maior abrangência, normalmente 

ligados às áreas de concentração e correspondentes aos fundamentos dos projetos. 

  

Metodologia (todas as áreas)  

MUD781 – Metodologia da Pesquisa em Música   

  

Docência (todas as áreas)   

MUD777 – Estágio Docente Supervisionado (Mestrado)  

  

Orientações (todas as áreas) 

MUD793 – Tutorial de Pesquisa  

MUD790 – Preparação de Exame de Qualificação (Mestrado)  

MUD791 – Orientação de Dissertação de Mestrado I  

MUD792 – Orientação de Dissertação de Mestrado II  

  

Seminários (Educação Musical)   

MUD731 – Seminários de Educação Musical I 

MUD732 – Seminários de Educação Musical II   

  

Seminários (Musicologia)   

MUD721 – Seminários de Musicologia I  

MUD722 – Seminários de Musicologia II   

  

Seminários (Processos Criativos)   

MUD701 – Seminários de Processos Criativos I  

MUD702 – Seminários de Processos Criativos II   

 

 7.1.2 – Disciplinas Eletivas   

As disciplinas optativas, por outro lado, cuidam de conteúdos específicos, ligados 

diretamente ao trabalho contínuo de pesquisa em curso nos projetos, abrangendo temas 

emergentes e inovadores, visando a abertura de horizontes e perspectivas para os alunos. 

  

Tópicos Especiais (Educação Musical)   

MUD735 – Tópicos Especiais em Educação Musical I  

MUD736 – Tópicos Especiais em Educação Musical II  

  

Tópicos Especiais (Musicologia)   

MUD723 – Tópicos especiais em Musicologia I  

MUD724 – Tópicos especiais em Musicologia II   

  

 

https://ppgm.musica.ufrj.br/metodologia-da-pesquisa-em-musica/
https://ppgm.musica.ufrj.br/estagio-docente-supervisionado-mestrado/
https://ppgm.musica.ufrj.br/tutorial-de-pesquisa/
https://ppgm.musica.ufrj.br/preparacao-de-exame-de-qualificacao-mestrado/
https://ppgm.musica.ufrj.br/orientacao-de-dissertacao-de-mestrado-i/
https://ppgm.musica.ufrj.br/orientacao-de-dissertacao-de-mestrado-ii/
https://ppgm.musica.ufrj.br/seminarios-de-educacao-musical-i/
https://ppgm.musica.ufrj.br/seminarios-de-educacao-musical-ii/
https://ppgm.musica.ufrj.br/seminarios-de-musicologia-i/
https://ppgm.musica.ufrj.br/seminarios-de-musicologia-ii/
https://ppgm.musica.ufrj.br/seminarios-de-processos-criativos-i/
https://ppgm.musica.ufrj.br/seminarios-de-processos-criativos-ii/
https://ppgm.musica.ufrj.br/topicos-especiais-em-educacao-musical-i-2/
https://ppgm.musica.ufrj.br/topicos-especiais-em-educacao-musical-ii-2/
https://ppgm.musica.ufrj.br/topicos-especiais-em-musicologia-i-2/
https://ppgm.musica.ufrj.br/topicos-especiais-em-musicologia-ii-2/
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Tópicos Especiais (Processos Criativos)   

MUD705 – Tópicos Especiais em Composição I  

MUD706 – Tópicos Especiais em Composição II  

MUD707 – Tópicos Especiais em Práticas Interpretativas I  

MUD708 – Tópicos Especiais em Práticas Interpretativas II   

  

7.1.3 – Disciplinas Isoladas  

  

(Educação Musical)   

MUD761 – Educação Musical na Diversidade  

MUD762 – Educação Musical e Musicalidade Abrangente 

  

(Musicologia) 

MUD751 – Música Popular Brasileira  

MUD752 – Musicologia no universo ibero-americano  

MUD753 – Tendências recentes em Etnomusicologia  

(Processos Criativos)   

MUD741 – Cognição Musical I  

MUD742 – Cognição Musical II  

MUD747 – O Som como Imagem  

MUD743 – Técnicas Composicionais do século XX  

MUD746 – Variação Progressiva aplicada à Composição Musical  Orientações  

  

(Processos Criativos)   

MUD709 – Composição I (Tutorial para Recital)  

MUD710 – Composição II (Tutorial para Recital) 

MUD719 – Prática Interpretativa I (Tutorial para Recital)  

MUD720 – Prática Interpretativa II (Tutorial para Recital) 

  

7.1.4 – ATIVIDADES COMPLEMENTARES (todas as áreas)  

  

MUD785 – Atividades Complementares I Mestrado  

MUD786 – Atividades Complementares II Mestrado  

MUD787 – Atividades Complementares III Mestrado  

MUD788 – Atividades Complementares IV Mestrado  

MUD789 – Atividades Complementares V Mestrado 

  

7.2 – Doutorado 

 

7.2.1 – Disciplinas Obrigatórias   

 

Docência (todas as áreas)   

MUD810 – Estágio Docente Supervisionado (Doutorado)  

  

Orientações (todas as áreas) 

MUD805 – Preparação de Exame de Qualificação – Doutorado  

MUD806 – Orientação de Tese de Doutorado I  

MUD807 – Orientação de Tese de Doutorado II   

  

 

https://ppgm.musica.ufrj.br/topicos-especiais-em-composicao-i/
https://ppgm.musica.ufrj.br/topicos-especiais-em-composicao-ii/
https://ppgm.musica.ufrj.br/topicos-especiais-em-praticas-interpretativas-i/
https://ppgm.musica.ufrj.br/topicos-especiais-em-praticas-interpretativas-ii/
https://ppgm.musica.ufrj.br/educacao-musical-na-diversidade/
https://ppgm.musica.ufrj.br/educacao-musical-e-musicalidade-abrangente-2/
https://ppgm.musica.ufrj.br/musica-popular-brasileira/
https://ppgm.musica.ufrj.br/musicologia-no-universo-ibero-americano/
https://ppgm.musica.ufrj.br/tendencias-recentes-em-etnomusicologia/
https://ppgm.musica.ufrj.br/cognicao-musical-i/
https://ppgm.musica.ufrj.br/cognicao-musical-ii/
https://ppgm.musica.ufrj.br/o-som-como-imagem/
https://ppgm.musica.ufrj.br/tecnicas-composicionais-do-seculo-xx/
https://ppgm.musica.ufrj.br/variacao-progressiva-aplicada-a-composicao-musical/
https://ppgm.musica.ufrj.br/composicao-i-tutorial-para-recital/
https://ppgm.musica.ufrj.br/composicao-ii-tutorial-para-recital/
https://ppgm.musica.ufrj.br/pratica-interpretativa-i-tutorial-para-recital/
https://ppgmufrj.files.wordpress.com/2016/07/mud720-prc3a1tica-interpretativa-ii-tutorial-para-recital.pdf
https://ppgm.musica.ufrj.br/atividades-complementares-i-mestrado/
https://ppgm.musica.ufrj.br/atividades-complementares-ii-mestrado/
https://ppgm.musica.ufrj.br/atividades-complementares-iii-mestrado/
https://ppgm.musica.ufrj.br/atividades-complementares-iv-mestrado/
https://ppgm.musica.ufrj.br/atividades-complementares-v-mestrado/
https://ppgm.musica.ufrj.br/estagio-docente-supervisionado-doutorado/
https://ppgm.musica.ufrj.br/preparacao-de-exame-de-qualificacao-doutorado/
https://ppgm.musica.ufrj.br/orientacao-de-tese-de-doutorado-i/
https://ppgm.musica.ufrj.br/orientacao-de-tese-de-doutorado-ii/
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Seminários Avançados (Educação Musical)   

MUD831 – Seminários Avançados em Educação Musical I  

MUD832 – Seminários Avançados em Educação Musical II  

  

Seminários Avançados (Musicologia)   

MUD801 – Seminários Avançados em Musicologia I  

MUD802 – Seminários Avançados em Musicologia II  

  

Seminários Avançados (Processos Criativos) 

MUD803 – Seminários Avançados em Processos Criativos I  

MUD804 – Seminários Avançados em Processos Criativos II  

  

7.2.2 – Disciplinas Eletivas   

  

Orientações (todas as áreas)  

MUD808 – Orientação de Tese de Doutorado III  

MUD809 – Orientação de Tese de Doutorado IV   

  

Tópicos Especiais (Educação Musical)   

MUD835 – Tópicos Especiais em Educação Musical I  

MUD836 – Tópicos Especiais em Educação Musical II  

MUD837 – Tópicos Especiais em Educação Musical III  

MUD838 – Tópicos Especiais em Educação Musical IV  

  

Tópicos Especiais (Musicologia)   

MUD824 – Tópicos Especiais em Musicologia I  

MUD828 – Tópicos Especiais em Musicologia II  

MUD829 – Tópicos Especiais em Musicologia III  

MUD830 – Tópicos Especiais em Musicologia IV   

  

Tópicos Especiais (Processos Criativos)   

MUD823 – Tópicos especiais em Processos Criativos I  

MUD825 – Tópicos especiais em Processos Criativos II  

MUD826 – Tópicos Especiais em Processos Criativos III  

MUD827 – Tópicos Especiais em Processos Criativos IV  

  

7.2.3 – Disciplinas Isoladas  

  

(Educação Musical)   

MUD833 – Educação Musical e Musicalidade Abrangente  Disciplinas isoladas  

  

(Musicologia)   

MUD821 – A reflexão e a interpretação da música historicamente informada  

MUD818 – Música e Trabalho em Etnografia  

MUD817 – Musicologia e interdisciplinaridade   

MUD831 – Musicologia no universo ibero-americano (Doutorado)  

MUD816 – O repertório romântico brasileiro  Disciplinas isoladas  

  

(Processos Criativos)   

MUD820 – Competência na performance- princípios básicos e estratégias  

https://ppgm.musica.ufrj.br/seminarios-avancados-em-educacao-musical-i/
https://ppgm.musica.ufrj.br/seminarios-avancados-em-educacao-musical-ii/
https://ppgm.musica.ufrj.br/seminarios-avancados-em-musicologia-i/
https://ppgm.musica.ufrj.br/seminarios-avancados-em-musicologia-ii/
https://ppgm.musica.ufrj.br/seminarios-avancados-em-processos-criativos-i/
https://ppgm.musica.ufrj.br/seminarios-avancados-em-processos-criativos-ii/
https://ppgm.musica.ufrj.br/orientacao-de-tese-de-doutorado-iii/
https://ppgm.musica.ufrj.br/orientacao-de-tese-de-doutorado-iv/
https://ppgm.musica.ufrj.br/topicos-especiais-em-educacao-musical-i/
https://ppgm.musica.ufrj.br/topicos-especiais-em-educacao-musical-ii/
https://ppgm.musica.ufrj.br/topicos-especiais-em-educacao-musical-iii/
https://ppgm.musica.ufrj.br/topicos-especiais-em-educacao-musical-iv/
https://ppgm.musica.ufrj.br/topicos-especiais-em-musicologia-i/
https://ppgm.musica.ufrj.br/topicos-especiais-em-musicologia-ii/
https://ppgm.musica.ufrj.br/topicos-especiais-em-musicologia-iii/
https://ppgm.musica.ufrj.br/topicos-especiais-em-musicologia-iv/
https://ppgm.musica.ufrj.br/topicos-especiais-em-processos-criativos-i/
https://ppgm.musica.ufrj.br/topicos-especiais-em-processos-criativos-ii/
https://ppgm.musica.ufrj.br/topicos-especiais-em-processos-criativos-iii/
https://ppgm.musica.ufrj.br/topicos-especiais-em-processos-criativos-iv/
https://ppgm.musica.ufrj.br/educacao-musical-e-musicalidade-abrangente/
https://ppgm.musica.ufrj.br/a-reflexao-e-a-interpretacao-da-musica-historicamente-informada/
https://ppgm.musica.ufrj.br/musica-e-trabalho-em-etnografia/
https://ppgm.musica.ufrj.br/musicologia-e-interdisciplinaridade/
https://ppgm.musica.ufrj.br/musicologia-no-universo-ibero-americano-doutorado/
https://ppgm.musica.ufrj.br/o-repertorio-romantico-brasileiro/
https://ppgm.musica.ufrj.br/competencia-na-performance-principios-basicos-e-estrategias/
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MUD822 – Fundamentos de programação para aplicações musicais  

MUD819 – Música e Pensamento Poético  

MUD834 – Introdução à Teoria Pós-Tonal  

  

7.2.4 – Atividades Complementares (todas as áreas)  

  

MUD811 – Atividades Complementares I (Doutorado)  

MUD812 – Atividades Complementares II (Doutorado)  

MUD813 – Atividades Complementares III (Doutorado)  

MUD814 – Atividades Complementares IV (Doutorado)  

MUD815 – Atividades Complementares V (Doutorado)  

  

 

7.3 – NORMAS PARA A DISCIPLINA DE ESTÁGIO DOCENTE 

O Estágio Docente Supervisionado, realizado necessariamente na Unidade, é atividade 

obrigatória para os cursos de Mestrado Acadêmico e de Doutorado. O Estágio Docente 

Supervisionado é cumprido sob a supervisão de docente do PPGM-UFRJ, em disciplina de 

Graduação, ministrada pelo próprio docente supervisor (podendo ser ou não o orientador do 

aluno), e constitui-se na assistência às aulas da disciplina escolhida, durante um período letivo, 

ao longo do qual o aluno deverá ministrar ao menos 2 (duas) aulas no caso do Mestrado e 25% 

das aulas no caso do Doutorado, e apresentar, ao final do semestre, relatório de observação e 

das aulas ministradas, assinado por ele e por seu supervisor. A critério da Comissão 

Deliberativa do PPGM-UFRJ, alunos de Mestrado Acadêmico e Doutorado que possuam 

experiência docente em nível superior comprovada poderão ser dispensados do Estágio 

Docente Supervisionado. 

 

7.4 - INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS  

 As inscrições em disciplinas são efetuadas através do Portal do Aluno da UFRJ. O aluno 

utiliza seu login e senha da Intranet UFRJ. Para a utilização do sistema, é recomendado que o 

aluno possua um leitor de PDF instalado em seu sistema. 

Nenhuma atividade remota é realizada pelo Portal UFRJ e o sistema também não envia 

automaticamente nenhuma informação a respeito. O funcionamento das atividades remotas é 

definido pelo docente. Desse modo, o aluno deve procurar orientações sobre os conteúdos 

relativos aos períodos remotos diretamente com a sua unidade acadêmica e seus professores.  

As épocas para realização dos atos acadêmicos da Pós-Graduação são fixadas pelo 

Conselho de Ensino Para Graduados (CEPG). Os calendários variam conforme a periodização 

do curso. Todos eles podem ser encontrados na página da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 

Pesquisa (PR-2). 

https://ppgm.musica.ufrj.br/fundamentos-de-programacao-para-aplicacoes-musicais/
https://ppgm.musica.ufrj.br/musica-e-pensamento-poetico/
https://ppgm.musica.ufrj.br/introducao-a-teoria-pos-tonal/
https://ppgm.musica.ufrj.br/atividades-complementares-i-doutorado/
https://ppgm.musica.ufrj.br/atividades-complementares-ii-doutorado/
https://ppgm.musica.ufrj.br/atividades-complementares-iii-doutorado/
https://ppgm.musica.ufrj.br/atividades-complementares-iv-doutorado/
https://ppgm.musica.ufrj.br/atividades-complementares-v-doutorado/
http://www.portal.ufrj.br/
https://intranet.ufrj.br/
http://posgraduacao.ufrj.br/calendarioAcademico
http://posgraduacao.ufrj.br/calendarioAcademico
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Recomendamos que assista a campanha Mitos da Inscrição em Disciplinas através de 

vídeos rápidos numa playlist do Youtube, onde são explicados os maiores problemas do 

processo de inscrição. Dúvidas podem ser sanadas através do endereço eletrônico: 

portalaluno@dre.ufrj.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLO8QSO3CYI1mikenUzRo5Krk6jlK40VW0
mailto:portalaluno@dre.ufrj.br
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8 – CRÉDITOS 

  

Mestrado 

Os alunos do curso de Mestrado Acadêmico do PPGM-UFRJ têm a possibilidade, em 

seu currículo atual, de aproveitar até 180 (cento e oitenta) horas de atividades acadêmicas 

equivalentes, relacionadas à área de concentração do seu curso, de cursos anteriores, concluídos 

ou não, e de disciplinas isoladas, cursadas no próprio PPGM-UFRJ 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. 

  

Doutorado 

Os alunos do curso de Doutorado têm a possibilidade, em seu currículo atual, de 

aproveitar até 240 (duzentos e quarenta) horas de atividades acadêmicas equivalentes, 

relacionadas à área de concentração do seu curso, de cursos anteriores, concluídos ou não, e de 

disciplinas isoladas, cursadas no próprio PPGM-UFRJ 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. 

  

APROVEITAMENTO DE CARGA HORÁRIA 

O aluno deverá solicitar o aproveitamento de carga horária à Comissão Deliberativa do 

PPGM-UFRJ, mediante preenchimento de formulário próprio, acompanhado da documentação 

comprobatória. 

 

8.1 - CONCEITOS E PONTOS 

 O desempenho do aluno em uma determinada disciplina é avaliado dentro de quatro 

conceitos: A, conferindo três pontos; B, conferindo dois pontos; C, conferindo um ponto; D, 

não pontuando. Esses pontos serão multiplicados pelos créditos de cada disciplina. A somatória 

desses pontos confere o total acumulado no período e/ou o somatório dos períodos já cursados. 

Para ser aprovado (AP) o aluno necessita obter no mínimo o conceito C. Disciplinas cursadas 

em outros cursos de pós-graduação ou como aluno especial no próprio PPGM-UFRJ podem 

ser aproveitadas e são representadas como créditos Transferidos (T). O conceito D resulta 

automaticamente em Reprovação por Média (RM). O aluno que não cursar pelo menos 70% 

das aulas será sofrer Reprovação por Frequência (RF). Dependendo do desempenho do aluno 

e de sua frequência nas aulas a avaliação pode resultar também em Reprovação por 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ9XHYTyxx03W6slzHN-e4_ELgiLJeXRC8gcK6kQMJdfwkuw/viewform
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Frequência e Média (RFM). A média do desempenho acadêmico é representada pelo 

Coeficiente de Rendimento (CR).  

 

CÓDIGO DE INFORMAÇÕES 

 

1. CrR - Créditos Requisitados 

2. CrO - Créditos Obtidos  

3. CH - Carga Horária 

4. SF - Situação Final 

5. AP - Aprovado 

6. RF - Reprovado Por Frequência 

7. RM - Reprovado Por Média 

8. RFM - Reprovado Por Frequência E Média 

9. NCC - Não Confere Crédito 

10. NCG - Não Confere Grau 

11. CR - Coeficiente De Rendimento 

12. I - Incompleto 

13. J - Abandono Justificado 

14. T - Créditos Transferidos (Dispensa De Disciplina) 

15. X - Abandono Não Justificado 
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CRÉDITOS OBTIDOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

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.  

Dentre as atividades complementares consideradas pelo PPGM-UFRJ para efeito de 

registro de carga horária estão:  

1. a publicação de trabalhos em livros e periódicos indexados (correspondendo a 

45 horas de atividades acadêmicas);  

2. a produção artística qualificada nos três estratos superiores estabelecidos pelo 

órgão avaliador do MEC (correspondendo a 45 horas de atividades acadêmicas);  

3. 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);  

4. a apresentação artística solo aceita pelos conselhos científicos de Congressos e 

eventos afins, com publicação do texto (bibliográfico) do trabalho em anais 

(correspondendo a 30 horas de atividades acadêmicas);  

5. a orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) de graduação 

(correspondendo a 30 horas de atividades acadêmicas);  

6. a apresentação de pôsteres aceitos pelos conselhos científicos de Congressos e 

eventos afins (correspondendo a 15 horas de atividades acadêmicas);  

7. a apresentação artística de conjunto, aceita pelos conselhos científicos de 

Congressos e eventos afins, com publicação do texto (bibliográfico) do trabalho 

em anais (correspondendo a 15 horas de atividades acadêmicas);  

8. 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). 
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Dessa maneira, é preciso separar a produção com comprovantes, enviando-os em anexo 

para a posgraduacao@musica.ufrj.br, deixando claro que a solicitação está prevista no Art.48 

do regulamento do PPGM-UFRJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:posgraduacao@musica.ufrj.br
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9 – BOLSA DE DEMANDA SOCIAL CAPES/DS       

  

9.1 - ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA 

Ao ingressarem no PPGM-UFRJ, todos os alunos são, automaticamente, considerados 

candidatos às cotas de bolsas DS, observando-se, contudo, os seguintes requisitos: (1) Só 

poderão concorrer a bolsas alunos que não tenham reprovações em disciplinas cursadas no 

PPGM-UFRJ, seja como aluno matriculado ou especial; (2) O candidato deverá estar em 

condições de preencher todas as exigências estabelecidas no Regulamento do Programa de 

Demanda Social/CAPES; (3) O candidato deverá fornecer ao PPGM-UFRJ os documentos 

comprobatórios referentes à sua produção bibliográfica; (4) O candidato deverá ter seu 

Currículo Lattes atualizado por ocasião da avaliação. 

A bolsa poderá ser cancelada pela Comissão de Bolsas CAPES/DS a qualquer tempo, 

com a imediata substituição por outro aluno do PPGM-UFRJ: (1) por infringência à disposição 

do Regulamento do Programa de Demanda Social/CAPES, ficando o bolsista obrigado a 

ressarcir o investimento feito indevidamente em seu favor, de acordo com a legislação federal 

vigente, e impossibilitado de receber benefícios por parte da CAPES pelo período de cinco 

anos, contados do conhecimento do fato, sem prejuízo das demais sanções administrativas, 

cíveis e penais; (2) por conclusão de curso; (3) por impedimentos surgidos no decorrer da 

vigência da bolsa. 

É exigido do aluno, para concessão de bolsa de estudos, sob pena de cancelamento de 

sua Bolsa: 

1. Ter dedicação integral às atividades do PPGM-UFRJ; 

2. Cumprir todos os prazos estabelecidos pelo PPGM-UFRJ; 

3. Realizar seu Exame de Qualificação até o final do 18° mês do curso de Mestrado 

ou até o 24º mês do curso de Doutorado;  

4. Participar como autor e/ou como organizador de Atividades Acadêmicas de 

iniciativa do PPGM-UFRJ (Colóquios, Congressos etc.);  

5. Quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades 

profissionais e sem percepção de vencimentos, salvo nos casos previstos no 

artigo 9º, item XI, alínea “b” da Portaria CAPES no. 76, de 14 de abril de 2010 

e no artigo 1º da Portaria Conjunta CAPES/CNPq de 15 de julho de 2010; 

6. Comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante às normas definidas 

pela instituição promotora do curso;  

https://ppgmufrj.files.wordpress.com/2020/03/ppgm-ufrj-normas-bolsas-ds-2016.pdf
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7. Não possuir qualquer relação de trabalho com a UFRJ previamente à concessão 

da bolsa, e, posteriormente apenas nos termos do artigo 9º, item XI, alínea “b”, 

da Portaria CAPES no. 76, de 14 de abril de 2010; 

8. Quando servidor público, somente os estáveis poderão ser beneficiados com 

bolsas de mestrado e doutorado, conforme disposto no artigo 9º, item VII, da 

Portaria CAPES no. 76, de 14 de abril de 2010; 

9. Quando servidor público beneficiado com bolsas de mestrado e doutorado, 

deverão permanecer no exercício de suas funções, após o seu retorno, por um 

período igual ao de afastamento concedido conforme disposto no artigo 9º, item 

VIII, da Portaria CAPES no. 76, de 14 de abril de 2010; 

10. Fixar residência na cidade onde realiza o curso;  

11. Não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou 

bolsa de outro programa da CAPES, de outra agência de fomento pública, 

nacional ou internacional, ou empresa pública ou privada, com as seguintes 

exceções:  

A. Poderá ser admitido como bolsista de mestrado ou doutorado o pós-

graduando que perceba remuneração bruta inferior ao valor da bolsa da 

NORMAS DO PROGRAMA PARA A CONCESSÃO DE BOLSAS DE 

DEMANDA SOCIAL/CAPES - p. 5/6 respectiva modalidade, decorrente 

de vínculo funcional com a rede pública de ensino básico ou na área de 

saúde coletiva, desde que liberado integralmente da atividade profissional 

e, nesse último caso, esteja cursando a pós-graduação na respectiva área;  

B. Bolsistas da CAPES matriculados em programas de pós-graduação no país, 

selecionados para atuar como professores substitutos nas instituições 

públicas de ensino superior, com a devida anuência do seu orientador e 

autorização da Comissão de Bolsas CAPES/DS do PPGM-UFRJ, terão 

preservadas as bolsas de estudo; no entanto, aqueles que já se encontram 

atuando como professores substitutos não poderão ser contemplados com 

bolsas do Programa de Demanda Social. 
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9.2 - CRITÉRIOS 

A pontuação para a seleção de bolsistas consiste na soma de pontos, de acordo com os 

seguintes critérios: (1) Nota da prova dissertativa geral do processo seletivo (valor absoluto: 

número de pontos obtidos na prova); (2) Conceitos acumulados em disciplinas coletivas do 

PPGM-UFRJ, como aluno matriculado ou especial: 3 pontos para cada conceito A, 2 pontos 

para cada conceito B e 1 ponto para cada conceito C. (3) Publicações vinculadas à área de 

concentração do anteprojeto, em eventos, colóquios e congressos, a partir dos três anos 

anteriores ao processo seletivo, declaradas no Currículo Lattes, com comprovação da 

publicação e o texto em PDF enviados para o PPGM-UFRJ: 2 pontos para cada texto completo; 

1 ponto para cada resumo. São considerados apenas resumos, resumos expandidos e artigos 

completos já publicados, ou seja, não são considerados textos aprovados para publicação 

ou no prelo. 

O tempo de estudos do bolsista somente será computado para fins de aposentadoria se 

efetuadas contribuições para a Seguridade Social, como “contribuinte facultativo”, (art. 14 e 

21, da Lei no 8.212, de 24/07/91) de acordo com a Portaria No 76, de 14 de abril de 2010 da 

CAPES. 
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10 - INTERCÂMBIOS E DOUTORADO SANDUÍCHE 

Aos alunos de Doutorado, é possível realizar intercâmbios e Doutorado Sanduíche. A 

bolsa especial de Doutorado (“sanduíche”) não interromperá a contagem de tempo para a 

integralização do curso de Doutorado do PPGM-UFRJ. A solicitação de afastamento para 

realização da pesquisa objeto da bolsa especial deve ter anuência do orientador e aprovação da 

Comissão Deliberativa do PPGM-UFRJ. A bolsa especial de Doutorado (“sanduíche”) deve 

ser realizada entre o vigésimo quinto mês e o quadragésimo segundo mês do curso. Ao final 

do período de afastamento para realização da pesquisa objeto da bolsa especial o aluno poderá 

submeter à Comissão Deliberativa do PPGM-UFRJ relatório de pesquisa referente às 

atividades realizadas no referido período, solicitando equivalência à Defesa de Monografia I 

ou à Defesa de Monografia II. Para Doutorado Sanduíche o PPGM-UFRJ tem contado com 

financiamento da Fullbright, Erasmus e DAAD. 

O Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior PDSE/CAPES objetiva fomentar o 

intercâmbio científico e a qualificação acadêmica de discentes do Brasil, por meio da concessão 

de bolsas no exterior na modalidade Doutorado Sanduíche alinhadas com o Plano de 

Internacionalização da Instituição de Ensino Superior, de forma a complementar os esforços 

despendidos pelos programas de Pós-Graduação stricto sensu brasileiros na formação de 

recursos humanos de alto nível para inserção nos meios acadêmicos, de ensino e de pesquisa 

no país.  

Poderão candidatar-se no processo seletivo interno discentes regularmente 

matriculados no curso de Doutorado do PPGM-UFRJ que atendam aos seguintes requisitos:  

I – ser brasileiro ou estrangeiro com autorização de residência no Brasil;  

II – não possuir título de doutor em qualquer área do conhecimento no momento 

da inscrição;  

III – comprovar qualificação para usufruir, no exterior, da oportunidade de 

aprofundamento teórico, coleta e tratamento de dados, ou desenvolvimento parcial da 

parte experimental da tese a ser defendida no Brasil;  

IV – ter seu projeto devidamente alinhado ao Plano de Internacionalização da 

UFRJ; 

V – não ultrapassar o período total para o doutoramento, de acordo com o prazo 

regulamentar do curso para defesa da tese, devendo o tempo de permanência no exterior 

ser previsto de modo a restarem, no mínimo, seis meses no Brasil para a integralização 

de créditos e a defesa da tese;  

http://app.pr2.ufrj.br/public/uploads/repositories/PlanoDeCooperacaoEIntercambioInternacionais2018A202%202.pdf
http://app.pr2.ufrj.br/public/uploads/repositories/PlanoDeCooperacaoEIntercambioInternacionais2018A202%202.pdf
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VI – ter integralizado o número de créditos referentes ao programa de doutorado 

no Brasil que seja compatível com a perspectiva de conclusão do curso, em tempo hábil, 

após a realização das atividades no exterior;  

VII – ter obtido aprovação no exame de qualificação ou ter cursado, pelo menos, 

o primeiro ano do doutorado, tendo como referência a data de encerramento da inscrição 

neste Edital; 

VIII – ter a proficiência mínima em língua estrangeira exigida; 

IX – ter identificador ORCiD (Open Researcher and Contributor ID) válido no 

ato da inscrição; 

X – não acumular benefícios financeiros para a mesma finalidade de órgãos ou 

entidades da Administração Pública federal, estadual ou municipal, de agência 

estrangeira, ou ainda salário no país de destino, devendo o candidato declarar a recepção 

de outras bolsas. Na ocasião de aprovação da bolsa, requerer a suspensão ou 

cancelamento do benefício preexistente, de modo que não haja acúmulo de benefícios 

durante o período de estudos no exterior; 

XI – não ter sido contemplado com bolsa de Doutorado Sanduíche no exterior 

neste ou em outro curso de doutorado realizado anteriormente; 

XII – não estar em situação de inadimplência com a CAPES ou quaisquer órgãos 

da Administração Pública. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://orcid.org/
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11 – EXAMES DE QUALIFICAÇÃO, MONOGRAFIA E DEFESA  

O Exame de Qualificação, que consiste na defesa do projeto de pesquisa em 

andamento, tanto no Mestrado Acadêmico quanto no Doutorado, constitui rito final da 

disciplina Preparação 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 PPGM-

UFRJ a aprovação da banca sugerida, formada por ele próprio e mais dois membros doutores, 

ao menos um deles pertencentes ao PPGM-UFRJ. 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. 

Defesa de Monografia I e II constituem, respectivamente, os ritos finais das 

disciplinas 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 PPGM-UFRJ a aprovação da banca 

sugerida, formada por ele próprio e mais dois membros doutores, um deles externo ao PPGM-

UFRJ. 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. 

Para a solicitação de Defesa de Dissertação de Mestrado, é necessária a prévia 

publicação (ou aceite final de publicação – prelo) de ao menos um artigo em periódico 

acadêmico indexado, da área ou de áreas afins, ou em anais de evento científico de âmbito 

nacional ou internacional. Para a solicitação da Defesa de Tese de Doutorado, é necessária 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.   

 

 

 

 

 

 

 



Manual do Aluno do Programa de Pós-Graduação em Música da UFRJ - pág. 32 

 

Mestrado 

Em relação à extensão dos trabalhos finais do âmbito do PPGM-UFRJ, recomenda-se, 

a título de indicativo mínimo, que a Parte Textual apresente em torno de 75 páginas para 

Dissertação de Mestrado. 

 

1. Para o agendamento da banca de Exame de Qualificação é necessário acessar o 

formulário. 

2. Para o agendamento da banca de Defesa de Dissertação é necessário acessar o 

formulário. 

3. Para o agendamento da banca de Recital é necessário acessar o formulário. 

 

Doutorado 

Em relação à extensão dos trabalhos finais do âmbito do PPGM-UFRJ, recomenda-se, 

a título de indicativo mínimo, que a Parte Textual apresente em torno de 150 páginas para Tese 

de Doutorado. 

 

1. Para o agendamento da banca de Exame de Qualificação é necessário acessar o 

formulário. 

2. Para o agendamento da banca de Monografia I é necessário acessar o formulário. 

3. Para o agendamento da banca de Monografia II  é necessário acessar o formulário. 

4. Para o agendamento da banca Defesa de Doutorado é necessário acessar o formulário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuG1URdzMLcQMu3QVPlPR02-5umUQzwbaGR8KjtY_Z7hv61A/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnvye-LH6zQlVJiySsDoPHE_Q4NSZ6YRbG2aFXgp1IR_P96Q/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzsVjJdgYosTPUqB6CKo1kP_2ufEdNoepAIwYcqdvO7-9QKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuG1URdzMLcQMu3QVPlPR02-5umUQzwbaGR8KjtY_Z7hv61A/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBG89kgTLZ1sC-3eDwJ8DdtBsvqeFnKIGK3PMAvvCDYEcscQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTr2EreXMlKhtnow07ybGtxh-MkhEC3Ni__Mk6XCHp3C5Z9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8f8RexyNPigXte37rm8w7JQOo0qap-d-XBCrtd3PTNw6Osw/viewform?usp=send_form
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12 – INSTRUÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO/TESE 

 

Visando a necessidade de normatizar a produção acadêmica no âmbito do PPGM-

UFRJ, a apresentação gráfica, estrutura do trabalho científico e regras gerais de apresentação, 

devem seguir as Diretrizes para elaboração de teses e dissertações formuladas com base no 

Manual para elaboração e normalização de dissertações e teses do Sistema de Bibliotecas e 

Informação (SiBI) da UFRJ com atenção às especificidades da área de Música, aprovadas pela 

Comissão Deliberativa do PPGM-UFRJ e publicizadas no sítio eletrônico do PPGM-UFRJ.  

Visando fomentar a internacionalização, a dissertação ou a tese poderá estar redigida 

em português, ou em inglês, ou em espanhol, podendo a parte pós-textual estar redigida em 

outras línguas. A redação da dissertação ou tese em outra língua que não as previstas no 

regulamento ou resolução específica do PPGM-UFRJ deverá ser aprovada pela comissão de 

pós-graduação e pesquisa à qual o programa está vinculado. No caso de as partes pré-textual e 

textual serem escritas em uma língua que não o português, o resumo deverá ser elaborado 

obrigatoriamente na mesma língua das partes pré-textual e textual. 

O PPGM-UFRJ disponibiliza os modelos de documentos, visando facilitar o trabalho 

de alunos e professores. Os modelos são fornecidos tais como estão, sem nenhuma garantia ou 

compromisso de funcionalidade em qualquer situação futura, e sem nenhum ônus ao PPGM-

UFRJ com relação à sua usabilidade ou efetividade. A intenção da disponibilização é facilitar 

a compreensão das normas de editoração e adiantar pontos básicos da formatação do trabalho. 

O uso do modelo não isenta o aluno do conhecimento das diretrizes do PPGM-UFRJ, nem do 

conhecimento do uso e regras dos processadores de texto e sistemas operacionais envolvidos. 

A composição das bancas de defesa de Exame de Qualificação (Mestrado e 

Doutorado), Monografia I e II (Doutorado), Dissertação de Mestrado e Tese de 

Doutorado encaminhadas pelos orientadores dos alunos, os membros externos ao PPGM-

UFRJ serão preferencialmente também externos à Unidade e credenciados a Programas de Pós-

Graduação nas áreas de Música e afins ou áreas relacionadas diretamente ao conteúdo do 

trabalho apresentado, sendo a aprovação de sua participação em todos os casos condicionada à 

comprovação de produção intelectual qualificada na sua área de atuação, através de 

encaminhamento do Currículo Lattes ou equivalente (para membros estrangeiros), atendendo 

ao Regulamento do PPGM-UFRJ. Em caso de participação de membros da banca na defesa 

remotamente por videoconferência, deverá ser observado o disposto nas Resoluções CEPG N.º 

02/2015 e N.º 03/2019.  

https://ppgm.musica.ufrj.br/diretrizes-para-elaboracao-de-teses-e-dissertacoes-topicos/
https://ppgm.musica.ufrj.br/diretrizes-para-elaboracao-de-teses-e-dissertacoes-topicos/
https://ppgm.musica.ufrj.br/diretrizes-para-elaboracao-de-teses-e-dissertacoes-topicos/
https://drive.google.com/file/d/1iEUqlT_JA50_HMeSmyzVAUQajDc-tDa3/view
https://ppgm.musica.ufrj.br/modelos-para-trabalhos-finais/
http://posgraduacao.ufrj.br/pdfs/resolucaoCEPG2015_02
http://posgraduacao.ufrj.br/pdfs/resolucaoCEPG2015_02
http://posgraduacao.ufrj.br/pdfs/resolucaoCEPG2019_03#:~:text=RESOLU%C3%87%C3%83O%20CEPG%20n%C2%BA%2003%2F2019,01%20de%20novembro%20de%202019.&text=%2D%20a%20possibilidade%20de%20participa%C3%A7%C3%A3o%20em,e%20na%20folha%20de%20aprova%C3%A7%C3%A3o.
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 É necessário encaminhar a solicitação do exame (texto formatado, formulário e Lattes 

dos membros externos) com uma semana de antecedência das reuniões ordinárias da Comissão 

Deliberativa do PPGM-UFRJ, que verificará a adequação dos trabalhos. Em caso de 

desconformidade da sugestão do orientador, recomenda-se ao orientador a indicação de novos 

membros externos para as bancas solicitadas. 

 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, de acordo 

com o Art. 60 do Regulamento do PPGM-UFRJ.  

 

12.1 - Instruções para entrega do trabalho final 

1. Enviar para o endereço eletrônico dissertacoes@musica.ufrj.br: 

1. Arquivo referente ao trabalho, em formato PDF (até 250 MB); 

2. Arquivo referente ao trabalho, em formato DOC, DOCX ou ODT. 

2. O trabalho final só pode ser impresso após a titulação na plataforma Sucupira pelo 

Coordenador do PPGM-UFRJ. Aguarde o aviso da Secretaria para iniciar os 

procedimentos. 

3. A folha de aprovação deverá ser retirada na secretaria que informará o número da 

defesa que constará da lombada dos volumes impressos. 

4. Ao receber a autorização para impressão, entregar na secretaria acadêmica: 

1. Trabalho final impresso em brochura, em dois exemplares. O trabalho 

deverá seguir as instruções constantes no link abaixo. 

Formato, capa externa e lombada 

5. Para emissão do diploma de Mestrado, é necessário fornecer os seguintes 

documentos: 

1. RG e CPF. 

2. Diploma de Graduação. 

3. Certidão de nascimento ou casamento. 

6. Para emissão do diploma de Doutorado, é necessário fornecer os seguintes 

documentos: 

1. RG e CPF. 

2. Diploma de Graduação. 

3. Diploma de Mestrado. 

4. Certidão de nascimento ou casamento. 

mailto:dissertacoes@musica.ufrj.br
https://ppgm.musica.ufrj.br/formato/
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7. Tanto os volumes impressos quanto os arquivos devem conter necessariamente a 

ficha catalográfica e a folha de aprovação.

http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/
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