
 

 

Edital de Credenciamento Docente PPGM-UFRJ – 2023 

 

A Comissão Deliberativa do Programa de Pós-Graduação em Música da UFRJ, no uso da delegação 
conferida pelo Conselho de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa (CEPG) da UFRJ, torna público que 
estarão abertas as inscrições para o processo de credenciamento docente para atuação no Programa no 
período 2023-2026. O presente Edital, que se segue nos termos abaixo descritos, foi aprovado pela 
mesma Comissão Deliberativa em reunião extraordinária de 27 de janeiro de 2023. Informações 
sobre o Programa podem ser obtidas em seu sítio eletrônico https://www.ppgm.musica.ufrj.br ou 
pelo e-mail da Secretaria Acadêmica: posgraduacao@musica.ufrj.br. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 1º – Da data da publicação deste Edital no sítio eletrônico do Programa até as 23:59 do dia 17 
de março de 2023 estarão abertas as inscrições para propostas de credenciamento de docente no 
Programa, que deverão ser efetuadas via e-mail para o endereço posgraduacao@musica.ufrj.br. 

Parágrafo único – Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta. 

Art. 2º – Poderão candidatar-se a credenciamento no Programa de Pós-Graduação em Música da 
UFRJ 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 Doutor 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, 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 N.º 94.664, de 23 de julho de 1987;  

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 atuação 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. 

Art. 3º – Conforme disposto no Art. 18, § 3º do Regulamento do Programa, o encaminhamento da 
solicitação de credenciamento deve incluir: 

I – Cópia autenticada do título de Doutor ou equivalente; 

II – Curriculum Vitae completo do candidato, no formato Lattes/CNPq; 

III – Carta de apresentação do solicitante, especificando as atividades que propõe desenvolver no 
âmbito do Programa, sejam elas em docência, pesquisa, orientação de alunos, etc., com proposta 
justificada de vinculação a 01 (uma) Linha de Pesquisa do Programa; 

IV – Indicação do Projeto de Pesquisa em andamento no PPGM-UFRJ com o qual pretende 
colaborar (informações no sítio eletrônico https://www.ppgm.musica.ufrj.br); 

V – Autorização para credenciamento junto ao Programa emitida pela instância administrativa à qual 
o candidato estiver vinculado. 

§ 1º – O candidato deverá indicar, das produções dos últimos 04 (quatro) anos declaradas em seu 
Curriculum Vitae no formato Lattes/CNPq, as 05 (cinco) que deseja submeter em atendimento ao 
disposto no Art. 7º do presente Edital. 

 

DAS VAGAS 

Art. 4º – Deverão ser admitidos no processo de credenciamento de que trata o presente Edital até 05 
(cinco) docentes ou pesquisadores na categoria de professor colaborador, exclusivamente, assim 
distribuídos pelas seguintes Linhas de Pesquisa do Programa: 

I – Área de Concentração: Educação Musical, Linha de Pesquisa: Música, Educação e Diversidade 
– 02 (duas) vagas; 

II – Área de Concentração: Musicologia, Linha de Pesquisa: História e Documentação da Música 
Brasileira e Ibero-Americana – 01 (uma) vaga; 

III – Área de Concentração: Processos Criativos, Linha de Pesquisa: Poéticas da Criação Musical – 
01 (uma) vaga; 

IV – Área de Concentração: Processos Criativos, Linha de Pesquisa: Práticas Interpretativas e seus 
Processos Reflexivos – 01 (uma) vaga. 

Parágrafo único – O Programa não se obriga a preencher todas as vagas oferecidas. 

 

DO CREDENCIAMENTO 

Art. 5º – Conforme disposto no Art. 10, § 2º do Regulamento do PPGM-UFRJ, as propostas de 
credenciamento encaminhadas de acordo com o especificado nos Art. 1º, 2º e 3º do presente Edital 
serão encaminhadas às Comissões de Linha de Pesquisa do Programa, instâncias consultivas às quais 
competirá elaborar e encaminhar à Comissão Deliberativa do Programa, através de respectivos 



coordenadores, pareceres circunstanciados acerca das referidas solicitações de credenciamento 
docente. 

Art. 6º – Em observação ao disposto no Art. 18, § 5º do Regulamento do Programa, o processo de 
credenciamento deverá vincular o docente a uma única Área de Concentração 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, ou ainda 
mediante apresentação de proposta de participação em projeto de pesquisa que justifique do ponto 
de vista teórico-conceitual e metodológico uma proposta intradisciplinar. 

Parágrafo único – Conforme estabelecido na Portaria CAPES N.° 81-2016 em seu Art. 4º, não será 
credenciado no Programa professor ou pesquisador que atue em mais do que 02 (dois) outros 
programas de Pós-Graduação stricto sensu reconhecidos pelas instâncias competentes do Ministério 
da Educação. 

Art. 7º – Instruída pelos pareceres circunstanciados das Comissões de Linha de Pesquisa do 
Programa,  a Comissão Deliberativa do Programa considerará no processo de credenciamento o que 
determina a Regulamentação Geral da Pós-Graduação stricto sensu da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro e o que dispõe o Art. 18, § 7º do Regulamento do Programa, estabelecendo o seguinte 
indicador de produtividade: ter publicado como autor ou coautor, nos 04 (quatro) anos que 
antecedem o pedido de credenciamento, ao menos 05 (cinco) produções bibliográficas ou artísticas 
vinculadas à Área e à Linha pretendidas, 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. 8º – Em consonância com o disposto no Art. 19, § 8º do Regulamento do Programa, visando 
garantir a lisura do processo de credenciamento docente ao Programa, a Comissão Deliberativa será 
complementada 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 Instituição de Ensino Superior. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 9º – Em razão do estabelecido no Art. 5º do presente Edital, a reunião de credenciamento da 
Comissão Deliberativa do Programa deverá ser realizada em data não anterior a 15 (quinze) dias 
contados do final do período de inscrições estipulado no Art. 1º do presente Edital, não se garantindo 
a apreciação, nesta oportunidade, de inscrições recebidas extemporaneamente. 

Art. 10 – Das decisões da Comissão Deliberativa do Programa quanto ao credenciamento docente 
não cabem recursos. 

Art. 11 – Os casos omissos serão decididos pela Comissão Deliberativa do Programa. 

 

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2023. 

 

JOÃO VICENTE VIDAL 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Música da UFRJ 


