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EDITAL n. 05/2020 
 

Processo	Seletivo	PPGMúsica	2021	
 
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Paraná, 
conforme disposto em seu Regimento Interno e na Resolução 32/17-CEPE, torna público o 
edital do processo seletivo para ingresso nos cursos de mestrado e doutorado: 

Cronograma	

ATIVIDADE PERÍODO 

 
Inscrições online 02/09/2020 até 02/10/2020 
Homologação das inscrições 07/10/2020 
Divulgação dos resultados da análise de projetos 27/10/2020 
Divulgação dos resultados da análise de portfólios 17/11/2020 
Entrevistas  30/11/2020 e 01/12/2020 
Resultado final 09/12/2020 
Confirmação de matrícula dos candidatos aprovados 01 e 02/03/2021 
Convocação de segunda chamada 03/03/2021 
Confirmação de matrícula dos candidatos convocados em 
segunda chamada 

04 e 05/03/2021 

 

Os resultados de cada etapa serão divulgados no site http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgmusica/. 
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Vagas	ofertadas	

Segue, na tabela abaixo, a disponibilidade dos professores orientadores, distribuídas em três 
linhas de pesquisa:  
 

Linha de Pesquisa Orientadores Vagas 
Mestrado 

Vagas 
Doutorado 

Criação Sonora Prof. Dr. Indioney Rodrigues 02 00 
Musicologia/Etnomusicologia Profa. Dra. Silvana Scarinci 

Prof. Dr. Norton Dudeque 
Prof. Dr. Edwin Pitre-Vásquez 
Prof. Dr. Ernesto Hartmann 

02 
01 
02 
02 

01 
00 
02 
02 

Educação Musical/Cognição Prof. Dr. Danilo Ramos 
Prof. Dr. Guilherme Romanelli 
Profa. Dra. Valéria Lüders 

02 
01 
02 

01 
01 
01 

 
TOTAL1 

 

  
14 VAGAS 

 
8 VAGAS 

 

 

Inscrições	

SITE PARA INSCRIÇÃO:   http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgmusica/  
 
PRAZO DE INSCRIÇÃO: de 02 de setembro a 02 de outubro de 2020, 23h59, (último horário de 
gravação no sistema). Recomenda-se que a inscrição seja efetuada até um dia antes desta data 
para evitar inconvenientes. 
 
De acordo com o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Música da UFPR, os 
alunos do curso de mestrado devem demonstrar suficiência em língua inglesa e os alunos de 
doutorado devem demonstrar suficiência em língua inglesa e mais uma língua estrangeira 
moderna dentre alemão, francês, espanhol ou italiano. Para candidatos estrangeiros ao curso de 
doutorado, o segundo idioma indicado não poderá ser o seu idioma vernáculo. As avaliações de 
suficiência serão realizadas durante o decorrer do curso, sendo sua aprovação um dos requisitos 
obrigatórios para a obtenção do título. O aluno que não conseguir aprovação nos exames de 
suficiência ao longo do curso não receberá o diploma de Mestre ou Doutor em Música. Nesse 
sentido, o estudante de mestrado terá dois anos para dominar habilidades de leitura, 
interpretação de textos e escrita no idioma inglês, enquanto o estudante de doutorado terá quatro 
anos para dominar habilidades de leitura, interpretação de textos e escrita no idioma inglês e 
mais um idioma, dentre alemão, francês, espanhol ou italiano. 
Para os candidatos ao doutorado, alguns orientadores recomendam o conhecimento de línguas 
estrangeiras específicas, informação que pode ser encontrada no Anexo I deste edital. 
 
Os seguintes documentos devem ser anexados em formato PDF (apenas 1 arquivo para cada 
item): 

• Cópia do RG. 
• Cópia do CPF. 
• Copia do passaporte (para candidatos estrangeiros). 

 
1 Não há obrigatoriedade de preenchimento de todas as vagas ofertadas indicadas na tabela. 
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• Cópia do diploma de Graduação em Música2 ou áreas afins, reconhecido pelo Ministério 
da Educação e Cultura; diplomas estrangeiros devem conter o selo do 
Consulado/Embaixada Brasileira no país. 

• Histórico escolar da graduação com Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) ou 
equivalente. 

• Cópia do diploma de Mestrado em Música2 ou áreas afins, reconhecido pelo Ministério 
da Educação e Cultura ou ata de aprovação; diplomas estrangeiros devem conter o selo 
do consulado/embaixada brasileira no país (apenas para ingresso no curso de 
doutorado). 

• Histórico escolar do mestrado (apenas para ingresso no curso de doutorado). 
Solicitamos a submissão do documento no item "Outros documentos conforme edital”. 

• Foto recente 3x3 ou 4x4, anexada em formato JPEG. 
• Projeto de pesquisa, elaborado conforme as normas constantes neste edital. 
• Currículo Lattes3 retirado na Plataforma do CNPq, versão completa, datada de no 

máximo uma semana antes da entrega. 
• Portfólio: no campo “Outros documentos conforme edital”, enviar comprovantes de até 

cinco melhores produções artísticas e/ou acadêmicas do currículo relacionadas à linha 
de pesquisa do candidato, em formato PDF para textos e imagens, MP3 para arquivos 
de áudio, MP4 para arquivos de vídeo ou links com acesso público para serviços de 
difusão (como Youtube, Vimeo ou Soundcloud, dentre outros). 

• Duas cartas de recomendação, que deverão ser enviadas diretamente ao e-mail: 
selecao2021.ppgmusica@ufpr.br, por professores indicados pelo candidato conforme 
orientações constantes no Anexo 3. 

 
Apenas as inscrições com documentação completa serão deferidas. 

 

Processo	seletivo	

Etapa	01:	Análise	do	projeto	de	pesquisa	
 
O projeto de pesquisa deve ser condizente com uma das linhas de pesquisa do PPGMúsica da 
UFPR a qual estiver vinculado o orientador pretendido, obedecendo o seguinte formato: 
 

• Máximo de 15 páginas em tamanho A4; 
• Margens de 3 cm em todas as bordas; 
• Fonte Times New Roman 12; 
• Espaço entre linhas de 1,5. 
• O documento deve ser submetido nos formatos PDF e WORD (doc ou docx)4. 

 
2Alunos de graduação e de mestrado que concluirão o curso no final de 2020 ou início de 2021 podem apresentar 
documento comprobatório de conclusão; o diploma poderá ser entregue no ato da matrícula. O mesmo se aplica 
ao selo do consulado para diplomas estrangeiros. 
3 Os candidatos estrangeiros que não estejam cadastrados na plataforma Lattes poderão submeter um Curriculum 
Vitae com a listagem de sua produção de acordo com os requisitos listados no anexo 2. 
 
4 Os projetos de pesquisa em sua versão WORD serão submetidos a software para detecção de plágio. Casos de 
plágio implicarão na exclusão da candidatura. 
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Sugere-se que o projeto de pesquisa esteja estruturado de acordo com o seguinte modelo: 
 

1. Folha de rosto, contendo:  
• Nome do candidato. 
• Título da pesquisa 
• Linha de pesquisa no qual o projeto está vinculado 
• Nome do orientador pretendido 

2. Resumo 
Com no máximo 500 palavras, deve resumir os problemas de pesquisa, objetivos e 
metodologia. 

3. Introdução 
Apresentar o objeto ou tema de pesquisa e sua contextualização enquanto um problema 
a ser investigado. 

4. Objetivos geral e específicos 
O objetivo geral deve explicar o que se pretende alcançar com a pesquisa proposta.  
Os objetivos específicos devem detalhar as etapas, ações e processos que sustentarão o 
objetivo geral da pesquisa. 

5. Justificativa 
Apresentar a relevância do estudo para a área de pesquisa. Sugere-se compreender 
também aspectos relacionados à relevância social ou acadêmica do estudo. 

6. Breve fundamentação teórica 
Realizar uma revisão de literatura que demonstre o estado da arte do problema de 
pesquisa e/ou o referencial teórico que será utilizado. 

7. Metodologia 
Apresentar os métodos e técnicas de pesquisa que serão utilizados para alcançar os 
objetivos propostos. 

8. Cronograma 
Apresentar um cronograma para o desenvolvimento das atividades necessárias à 
realização da pesquisa, de forma a evidenciar a viabilidade de sua realização nos prazos 
máximos de dois anos para mestrado e de quatro anos para doutorado. 

9. Referências 
As obras citadas no corpo do projeto devem estar referenciadas de acordo com os 
formatos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou pela 
American Psychological Association (APA). 

 
Na avaliação do projeto serão considerados os seguintes aspectos, por ordem de prioridade: (1) 
Inserção do projeto dentro da linha de pesquisa do orientador pretendido; (2) Redação; (3) 
Viabilidade de execução do projeto dentro do prazo máximo de 24 meses para mestrado e 48 
meses para doutorado; (4) Relevância do projeto para a área de pesquisa. 
O projeto de pesquisa será avaliado por parecer, o qual será encaminhado aos candidatos. A 
avaliação do projeto de pesquisa se dará de acordo com os seguintes resultados: 
 

(A) Aprovado sem ressalvas; 
(B) Aprovado com ressalvas; 
(C) Reprovado. 

 
Somente candidatos classificados nas categorias A e B estarão habilitados para prosseguir às 
etapas subsequentes. O projeto de pesquisa dos candidatos classificados na categoria B – 
aprovado com ressalvas – deverá ser revisto e/ou adaptado sob supervisão do orientador, em 
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caso de sua aprovação no processo seletivo. 
 

Etapa	02:	Avaliação	do	portfólio	acadêmico	e	artístico		
 
A avaliação do portfólio seguirá os critérios dispostos na tabela do anexo 2 do presente edital. 
Nesta etapa serão solicitados comprovantes de até cinco melhores produções acadêmicas e 
artísticas do currículo que deverão ser submetidos junto com a inscrição, em formato PDF, 
conforme as datas especificadas no cronograma. Ao encaminhar os documentos em formato 
PDF o candidato declara tacitamente a veracidade dos mesmos. A comissão examinadora 
poderá fazer diligência em qualquer etapa.  
 
Para extrair até cinco melhores produções de seu currículo, sugere-se ao candidato consultar a 
tabela de pontuação do anexo 2, observando os critérios de relevância das produções 
acadêmicas e artísticas para sua respectiva linha de pesquisa.  
 

Etapa	03:	Apresentação	oral	e	arguição	do	projeto	de	pesquisa	
 
O candidato deverá apresentar seu projeto de pesquisa diante de uma banca formada por 
docentes do PPGMúsica, com duração máxima de 10 minutos. Fica a critério do candidato o 
uso de recursos audiovisuais como PowerPoint, fonogramas, etc. 
Logo após a apresentação, a banca arguirá o candidato. Serão avaliados os seguintes aspectos, 
por ordem de prioridade: domínio do conteúdo do projeto de pesquisa; domínio da bibliografia 
sugerida pelo orientador escolhido; capacidade de argumentação sobre as questões propostas 
pela banca; clareza na comunicação das ideias apresentadas; adequação ao tempo da 
apresentação. 
 
As entrevistas serão realizadas por Skype ou outra ferramenta para videoconferência escolhida 
pela Comissão de Seleção do PPGMúsica. O agendamento e as orientações de acesso serão 
divulgados em edital específico, a ser divulgado em data oportuna. Solicitamos que, durante a 
inscrição, todos os candidatos manifestem concordância com a condução da entrevista por 
videoconferência e informem seu nome de usuário no Skype. 
 
Caso haja problemas de conexão durante a entrevista à distância, pedimos que o candidato faça 
um print-screen da tela e envie ao e-mail da secretaria do PPGMúsica UFPR descrevendo o 
problema. As entrevistas serão gravadas pela banca, assim os problemas eventuais ficarão 
registrados. Após avaliação da comissão do processo seletivo 2021, será marcado um novo 
horário para a entrevista. 
 

Critérios	de	classificação	
 
Os pesos de cada prova e os critérios a serem utilizados para classificação final do candidato 
encontram-se na tabela abaixo: 
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ETAPAS 
Avaliação do Projeto de Pesquisa Peso 02 
Avaliação do Portfólio Acadêmico e Artístico Peso 01 
Apresentação oral e arguição do projeto Peso 02 

 
 
Em caso de empate, serão priorizados os seguintes critérios para desempate: (1) Apresentação 
oral e arguição do projeto de pesquisa; (2) Avaliação do Projeto de pesquisa; (3) Análise do 
Portfólio Acadêmico e Artístico. 
 
Serão considerados aprovados os candidatos que receberem a menção (A) Aprovado ou (B) 
Aprovado com ressalvas em todas as etapas do processo seletivo. Um parecer desfavorável (C 
– Reprovado) em qualquer uma das provas eliminará o candidato. No resultado do processo 
seletivo será publicada a lista de candidatos aprovados. Serão convocados para a primeira 
chamada de matrícula aqueles que obtiverem os melhores desempenhos correspondentes ao 
número de vagas oferecidas para cada professor orientador. Candidatos que tenham sido 
aprovados com desempenho inferior aos candidatos que preencheram as vagas oferecidas pelos 
professores orientadores deverão aguardar uma possível segunda chamada5.  

Matrícula	
 
No ato da matrícula, os candidatos aprovados devem apresentar os documentos listados abaixo 
(cópias e originais para conferência) diretamente na secretaria do PPGMúsica: 
 

• RG ou, para candidatos estrangeiros, cópia do passaporte (com visto Tipo IV, RNE ou 
protocolo com o número do RNE (SINCRE – Polícia Federal);  

• Se for o caso, comprovante de aquisição de bolsa de estudo obtida através de agências 
de fomento locais ou estrangeiras onde conste o valor e a duração da bolsa. 

 
Após este procedimento, a matrícula será feita automaticamente através do sistema e os alunos 
receberão o login para matrícula em disciplinas pelo Portal do Aluno no sistema SIGA. 
 
Os alunos aprovados em segunda chamada serão avisados por e-mail no máximo até 72 horas 
após a consolidação das matrículas dos alunos aprovados em primeira chamada, devendo se 
apresentar na secretaria do PPGMúsica até dois dias depois de receberem o aviso, obedecendo 
o mesmo processo descrito acima.  
 
O Departamento de Artes da Universidade Federal do Paraná (DeArtes) se situa à rua Coronel 
Dulcídio, 638, bairro Batel, Curitiba, PR. CEP 80420-170. O site do PPGMúsica pode ser 
acesso pelo endereço: http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgmusica/.  
 
 

 
5 Recursos de revisão de prova de qualquer uma das etapas, para serem considerados, deverão ser protocolados em 
até 48 horas corridas após a divulgação dos resultados, em formulário próprio e enviados ao e-mail da secretaria 
do PPGMúsica, no endereço secretaria.ppgmusica@ufpr.br. Não serão aceitos recursos intempestivos. 
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Critérios	para	atribuição	de	bolsa	de	estudos:		
 
A indicação de bolsistas será realizada por uma comissão de gerência de bolsas, conforme 
indicado no artigo 37° do Regimento Interno do PPGMúsica, composta por, no mínimo, quatro 
membros: o coordenador do programa, dois professores do colegiado do curso e um 
representante discente (confira os critérios de implementação no ato da matrícula). 
A seleção de bolsistas contemplados considera os seguintes critérios: (1) Demanda social em 
auxílio à permanência de alunos de outras cidades; (2) Exigências da CAPES, de acordo com 
os critérios determinados pela portaria nº 76/2010 e normas complementares; (3) Índice de 
rendimento acadêmico (IRA) ou equivalente, sendo considerado o histórico escolar da 
graduação para os candidatos ao mestrado e o histórico escolar do mestrado junto ao portfólio 
de produções acadêmicas e artísticas para os candidatos ao doutorado. Fica, portanto, entendido, 
que o desempenho do candidato do processo seletivo não será considerado como critério para 
distribuição das bolsas de estudo disponíveis no programa. 
 
Os candidatos classificados entre os bolsistas devem apresentar, no ato da matrícula, os 
seguintes documentos: 
 

• Comprovante de residência em Curitiba;  
• Cópia da carteira de trabalho;  
• Documento comprobatório de vínculo empregatício, que será considerado seguindo-se 

os critérios estabelecidos pela CAPES na portaria nº 76/2010 disponível no site:  
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_076_Regulame
ntoDS.pdf 

• Comprovante de abertura de conta corrente no Banco do Brasil, indicando número da 
agência e da conta.  

 
O não preenchimento de um destes itens implicará no direcionamento da bolsa para o próximo 
candidato na lista de classificação. O início das aulas está previsto para o mês de março de 
2021. 
 

 
Coordenação do PPGMúsica da Universidade Federal do Paraná 

secretaria.ppgmusica@ufpr.br  
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ANEXO	1	

Bibliografia	indicada	pelos	professores	do	PPGMúsica	

Os seguintes professores irão disponibilizar vagas para este processo seletivo. 
Para dificuldades na obtenção dos textos selecionados por qualquer professor, recomenda-se 
que o candidato entre em contato com a secretaria do programa, através do e-mail: 
secretaria.ppgmusica@ufpr.br. 
 

Linha	de	Pesquisa	01:	Criação	Sonora	
Docente: Indioney Rodrigues 

Número de vagas (mestrado): 02 

Número de vagas (doutorado): Não serão oferecidas vagas de doutorado neste ano. 

Interesses de pesquisa: Estudo do processo composicional musical, tempo musical, música de cena e teatro 
musical, improvisação livre e música contemporânea experimental.   

Bibliografia básica (mestrado): 

• CAGE, John. Silence. Hanover: Wesleyan University Press, 1968. Capítulo: Indeterminacy, p. 35-40. 

• DELEUZE, Gilles. Bergsonismo. São Paulo: Editora 34, 2012. 

• DELEUZE, Gilles. Cinema I. São Paulo: Editora 34. 2018. Capítulo 1. 

• DELEUZE, Gilles, Cinema II. São Paulo: Editora 34. 2018. Capítulos 3 e 4. 

• CLINE, David. Two Concepts of Indeterminacy in Music. The Musical Quartely, v. 102, issue 1, Spring 
2019, p. 82-110. (https://doi-org.ez22.periodicos.capes.gov.br/10.1093/musqtl/gdz007) 

 

Linha	de	Pesquisa	02:	Musicologia/Etnomusicologia	
 

Docente: Silvana Ruffier Scarinci 

Número de vagas (mestrado): 02 

Número de vagas (doutorado): 01 

Interesses de pesquisa: Estudos de ópera barroca francesa e italiana, preferencialmente no século XVII; estudos 
do libreto de ópera barroca; edição crítica do repertório barroco; estudos do repertório para alaúde e teorba; 
questões relativas à performance da música barroca; estudos de gênero / estudos da tradição clássica e literária 
relacionados à música do período barroco. 

Bibliografia básica (mestrado): 

• ARISTÓTELES. Poética. Tradução e notas, Ana Maria Valente. Lisboa: Fundação Calouste Gubelkian, 
2008. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4179798/mod_resource/content/1/PO%C3%89TICA%20DE%
20ARIST%C3%93TELES.pdf 

• HILL, John Walter. Baroque Music: Music in Western Europe, 1580-1750 (The Norton Introduction to 
Music History). Capítulo 9. New York: Norton, 2005, p.216-257.   

• MCCLARY, Susan. Feminine Endings: Music, gender and sexuality. Minnesota: The University of 
Minnesota Press, 1991. Introduction. 
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• SCARINCI, Silvana. Metamorfoses, alegoria e mímeses em l’Orfeo de Claudio Monteverdi e 
Alessandro Striggio. In: Per Musi. Belo Horizonte: UFMG, 2017. Disponível em: 
https://periodicos.ufmg.br/index.php/permusi/article/view/5221/3244. 

• OVÍDIO. Metamorfoses. Tradução: Paulo Farmhouse Alberto. Lisboa: Editora Cotovia, 2007.  Livro I, 
vv 5-88 (“A criação”); vv 452-567 (“Apolo e Dafne”), Livro X, vv 1-85 (“Orfeu e Euridice”).  

Bibliografia básica (doutorado): 

A bibliografia para doutorado será constituída pelos textos listados acima, para o mestrado, acrescida 
dos seguintes textos: 

• TOMLINSON, Garry. Monteverdi and the end of the Renaissance. Berkeley: University of California 
Press, 1987, Preface. 

• ROSAND, Ellen. Opera in the seventeenth-century Venice: the creation of a genre. Berkeley: 
University of California Press, 1991, capítulo 2. 

• RAGUENET, François. Paris. Jean Moreau, 1702. Paralelo entre Italianos e Franceses no que Concerne 
à Música e às Óperas. Tradução: KÜHL, Paulo. Disponível em: 
https://www.academia.edu/11341476/Tradu%C3%A7%C3%A3o_de_Paralelo_entre_Italianos_e_Franc
eses_no_que_concerne_%C3%A0_M%C3%BAsica_e_%C3%A0s_%C3%93peras_de_Fran%C3%A7o
is_Raguenet 

• COWART, Georgia. Of Women, Sex and Folly: Opera under the Old Regime. In: Cambridge Opera 
Journal, Vol. 6, No. 3. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, p. 205-220. Disponível em: 
http://www.jstor.org/stable/823732. 

****** 

Docente: Norton Dudeque 

Número de vagas (mestrado): 01 

Número de vagas (doutorado): Não serão oferecidas vagas de doutorado neste ano. 

Interesses de pesquisa: Estudos de música de concerto brasileira e internacional no período de 1870–1940; ênfase 
em teoria e análise musical 

Bibliografia básica (mestrado): 

• Cook, N. (1987). A guide to musical analysis. Oxford: Oxford University Press. 
• Dunsby, J. & Whittall, A. (2012). Análise musical na teoria e na prática. Trad.: Norton Dudeque. 

Curitiba: Editora da UFPR. 
• Caplin, William. (1998). Classical Form, A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of 

Haydn, Mozart, and Beethoven. Oxford: Oxford University Press. 

****** 

Docente: Edwin Pitre-Vásquez 

Número de vagas (mestrado): 02 

Número de vagas (doutorado): 02 

Interesses de pesquisa: Estudos das músicas tradicionais, locais e populares em contextos da América Latina e o 
Sul global, utilizando as estratégias metodológicas das etnografias, apoiadas em áreas das ciências humanas como 
antropologia, sociologia, história, comunicação, realizando a conexão com as situações e experiências observadas 
nas práticas atuais das diversas coletividades. 

Bibliografia básica (mestrado): 

• BLACKING, John. How Musical is Man? Seattle & London: University of Washington Press, 2000. 
• BEHAGUE, Gérard H. Recursos para o estudo da música popular urbana latino-americana. Revista 

Brasileira de Música, vol. 20, p. 1-24, 1992. 
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• FERREIRA, Antenor; PITRE-VÁSQUEZ, Edwin. Ritmos Diatónicos – isomorfismos entre los patrónes 
rítmicos y de alturas, ¿naturalidad o arbitraridad? Música em Perspectiva, vol. 7, n. 2, p. 41-60, 
Dezembro, 2014. 

• GARCÍA CANCLINI, Néstor. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São 
Paulo: EDUSP, 2008. 

• KERMAN, Joseph. Musicologia. São Paulo: Martins Fontes, 1987. 
• LAPLATINE, François. A descrição etnográfica. São Paulo: Terceira Margem, 2004. 
• LUHNING, Angela. Temas emergentes da etnomusicologia brasileira e seus compromissos sociais. 

Música em Perspectiva, vol. 7, n. 2, p. 7-25, Dezembro, 2014. 
• MERRIAM, Alan P. The anthropology of music. Evanston: Northwestern University Press, 1964. 
• NETTL, Bruno. The study of ethnomusicology. Urbana: University of Illinois Press, 1983. 
• PITRE-VÁSQUEZ, Edwin. “Mejoranera: alaúde latino-americano”. In: Música em Contexto – ano V, 

v. 1, dezembro 2011, Brasília: Programa de Pós-Graduação em Contexto, Mestrado UnB, 2011, p. 99-
114. ISSN 1980-5802. 

• RICE, Timothy. Ethnomusicology: a very short introduction. New York: Oxford University Press, 
2014. 

• SEEGER, Anthony. Etnografia da música (sinais diacrônicos: música, sons e significados). São Paulo: 
USP (Soma – Grupo de Pesquisa de Som e Música em Antropologia-FFLCH-Dep. Antropologia), 
2004. 

Alguns textos e artigos estão disponíveis no link do Grupo de Pesquisa em Etnomusicologia da UFPR 
https://grupetnoufpr.wordpress.com/publicacoes/ 

Bibliografia básica (doutorado): 

• FRITH, Simon. “Hacia una estética de la música popular”. En: Francisco Cruces y otros (eds.), Las 
culturas musicales. Lecturas en etnomusicología. Madrid: Ed. Trotta, 2001, p. 413-436. 

• MOLINO, Jean. “El hecho musical y la semiología de la música. In: Reflexiones sobre Semiología 
Musical. México D.F.: Escuela Nacional de Música de la UNAM, 2011, p. 111-214. 

• NATTIEZ, Jean-Jacques. Etnomusicologia e significações musicais. In Per Musi, Belo Horizonte, PER 
MUSI – Revista Acadêmica de Música, n. 10, 102 p. jul.- dez 2004, p. 5-30. 

• PITRE-VÁSQUEZ, Edwin. “La cumbia panameña. Relatos sonoros”. In Sensibilidades negras y 
mulatas en las narrativas audiovisuales del siglo XX: Colombia, Cuba, México y Panamá. Antología / 
Graciela Pulido Llano y Ricardo Chica Geliz, compiladores; Freddy Badrán Padauí, editor. Cartagena 
de Indias: Editorial Universitaria, c2018, p. 285-332. ISBN: 978-958-5439-24-5 

• SANS, Juan Francisco y LÓPEZ CANO, Rubén. Música popular y juicios de valor: una reflexión 
desde América Latina. Caracas: Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, 2011. 

• VERGARA FIGUEROA, Abílio. Etnografía de los lugares: una guía antropológica para estudiar su 
concreta complejidad. México D. F.: INAH / Navarra, 2013, cap. 1. 

****** 

Docente: Ernesto Hartmann 

Número de vagas (mestrado): 02 

Número de vagas (doutorado): 02 

Interesses de pesquisa: Investigações relacionadas a processos de análise musical e de textos relacionados à 
pedagogia do instrumento, intertextualidade e cânone musical. 

Bibliografia básica (mestrado e doutorado): 

• BERRY, Wallace. Structural Functions in Music. New York: Dover Publications Inc., 1976.  
• CHIANTORE, Lucca. Historia de la técnica pianística. Madrid: Alianza Música, 2001. 
• DUNSBY, Jonathan. & WHITHALL, Arnold. Análise musical na teoria e na prática. Trad.: Norton 

Dudeque. Curitiba: Editora da UFPR, 2012. 
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• GJERDINGEN, Robert. Music in the galant style. Oxford University Press, 2007. 
• HATTEN, Robert. Interpreting Musical gestures, topics, and trops: Mozart, Beethoven, Schubert. 

Bloomington: Indiana University Press, 2004. 
• MIRKA. Danuta. The Oxford Handbook of Topic Theory. New York: Oxford University Press, 2014. 
• RATNER, Leonard. Classic music. New York: Schirmer, 1980. 

 

Linha	de	Pesquisa	03:	Educação/Cognição	Musical	
 
Docente: Danilo Ramos 

Número de vagas (mestrado): 02 

Número de vagas (doutorado): 01 

Interesses de pesquisa: (1) Prática e ensino do piano popular brasileiro pela perspectiva da Teoria Geral da 
Expertise, de Karl Anders Ericsson; (2) Relação entre expertise musical e comunicação de emoções entre pianista 
e ouvinte pela perspectiva da Teoria Unificada das Emoções Musicais, de Patrik Juslin; (3) Desenvolvimento da 
expertise na prática e/ou no ensino da improvisação na música instrumental brasileira pela perspectiva da Teoria 
do Fluxo, de Mihaly Csikszentmihalyi. Os interesses de pesquisa estão descritos em ordem cronológica de 
preferência ao longo do texto acima. 

Público-alvo: (1) estudantes, professores ou intérpretes de piano popular que tenham boa experiência e 
conhecimento nas práticas de performances solo, duo ou trio, leitura de partitura musical pelo sistema de onze 
linhas, harmonização de melodias a partir de lead sheet e improvisação no repertório de música popular 
instrumental brasileira; (2) estudantes na área de cognição musical que tenham experiência na prática de coleta e 
análise de dados quantitativos e qualitativos; (3) instrumentistas que tenham experiência na prática da 
improvisação em música instrumental brasileira. As preferências em relação ao público-alvo estão descritas em 
ordem cronológica ao longo do texto acima. 

Bibliografia básica (mestrado e doutorado): 

• Bahiana, A. M. (1979). Música instrumental – o caminho do improviso à brasileira. In: A. M. Bahiana, J. 
M. Wisnik & M. Autran. Anos 70 – música popular (pp. 77-89). Rio de Janeiro: Europa. 

• Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: the psychology of optimal experience. New York: Harper and Row. 
• Ericsson, K. A. & Pool, R. (2016). Peak: secrets from the new science of expertise. New York: Houghton 

Mifflin Harcourt Publishing Company. 
• Hamamoto, P. A. A. (2012). Os procedimentos didáticos de Hilton Jorge “Gogô” Valente: o ensino de 

piano no campo da música popular brasileira. Dissertação de mestrado, Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas, SP, Brasil. 

• Juslin, P. (2019). Musical emotions explained. London: Oxford University Press. 
• Juslin, P., Harmat, L., & Eerola, T. (2014). What makes music emotionally significant? Exploring the 

underlying mechanisms. Psychology of music, 42(4), 599-623. 
• Kenny, B. J. & Gellrich, M. (2002). Improvisation. In: R. Parncutt & G. Mcpherson. The science and 

psychology of music performance: creative strategies for teaching and learning (pp.117- 134). New 
York: Oxford University Press. 

• Rodrigues, K. D. (2006). Música popular instrumental brasileira (1970 - 2005): uma abordagem 
subsidiada pelo estudo da vida e obra de oito pianistas. Dissertação de mestrado, Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 
Observações importantes!  

1. Tanto os candidatos para as vagas mestrado como o(a) candidato(a) para a vaga de doutorado deverão 
escolher quatro obras da bibliografia básica acima, conforme os interesses de pesquisa apresentados em 
seu projeto. Dessas quatro obras, pelo menos uma das obras a seguir deve obrigatoriamente estar entre 
elas: Csikszentmihalyi (1990), Ericsson & Pool (2016) ou Juslin (2019). A obra escolhida deverá ser o 
referencial teórico do projeto de pesquisa do candidato. 

2. Além da bibliografia acima, o candidato deverá ler o resumo expandido do projeto de pesquisa do 
orientador, que se encontra disponível logo na primeira página do blog do Grupo de Pesquisa Música & 
Expertise – o GRUME: https://grumeufpr.wordpress.com/ 

3. Recomenda-se fortemente (mas sem obrigatoriedade) que o candidato submeta, junto com o seu portfólio, 
uma performance sua executada em seu instrumento de escolha, solo ou em conjunto, com 
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aproximadamente três minutos de duração. Serão aceitas produções caseiras, gravadas em estúdio ou 
mesmo performances executadas durante alguma apresentação musical. Ela deverá ser submetida por link 
ou em formato mp4 e deverá contemplar, preferencialmente, qualquer peça musical do repertório da 
música popular instrumental brasileira. 

 
***** 

 
Docente: Guilherme Romanelli 

Número de vagas (mestrado): 01 

Número de vagas (doutorado): 01 

Interesses de pesquisa: Realização de pesquisas na área de educação musical, com foco na manualística, ou seja, 
no estudo sobre livros e materiais didáticos. Ênfase na análise da escrita, escolha e utilização de livros utilizados 
na Educação Básica. 

Bibliografia básica (mestrado): 

• BARBOSA, Vivian; ROMANELLI, Guilherme. Livros didáticos para Educação Musical: análise de 
três coleções direcionadas aos anos iniciais do Ensino Fundamental. In: Desafios para a superação das 
desigualdades sociais: o papel dos manuais didáticos e das mídias educativas. Curitiba: 
IARTEM/NPPD-UFPR, 2013. 

• CHOPPIN, Alain. História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da arte. Educação e 
Pesquisa, v.30, n.3, p. 549-566, set./dez, 2004. 

• GARCIA, Tânia. Os livros didáticos na sala de aula. In: Didática, História e manuais escolares: 
contextos ibero-americanos. Org. Tania Maria F. Braga Garcia, Maria Auxiliadora Schmidt, Rafael 
Valls. Juí: Unijuí, 2013. 

• ROMANELLI, Guilherme. Falando sobre a arte na Base Nacional Comum Curricular – BNCC. Um 
ponto de vista da Educação Musical. Linguagens – Revista de Letras e Comunicação. Blumenau, v. 10, 
n. 3, p. 476-490, set/dez. 2016. 

• SOUZA, Jusamara; TORRES, Maria Cecília. A construção da música como uma disciplina escolar: um 
estudo a partir dos livros didáticos. XVIII Congresso Nacional da ABEM. Londrina: ABEM, outubro de 
2009. 

• TEUBER, Mauren; SCHLICHTA, Consuelo; RIBEIRO, Paulo; ROMANELLI, Guilherme. The 
selection of art textbooks trough the Brazilian national textbook program (PNLD): Analysis and use in 
classroom. IARTEM conference proceedings. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira, 2016. 

 

Bibliografia básica (doutorado): 

• APPLE, Michael. Cultura e comércio do livro didático. (Capítulo 4). Porto Alegre: Artes Médicas, 
1995. 

• BATISTA, Antônio. Um objeto variável e instável: textos impressos e livros didáticos. In ABREU, 
Márcia (Org.) Leitura, história e história da leitura. São Paulo: Fapesp, 1998. 

• CHOPPIN, Alain. História dos livros e das edições didáticas. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 30, p. 
549-566, set/dez. 2004. 

• CHOPPIN, Alain. Pasado y presente de los manuales escolares. In: BERRIO, Julio (Org.) La cultura 
escolar de Europa. Tendencias históricas emergentes. Madrid: Biblioteca Nueva, 2000. 

• DUBET, François. A escola e a exclusão. Cadernos de Pesquisa, n. 119, p. 29-45, julho 2003. 
• ESCOLANO Benito, Agustín. El libro escolar y la cultura de la educación. In: Curriculum editado y 

sociedad del conocimiento: texto, multimedialidad y cultura  de la escuela. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2006. 

• GARCIA, Tânia; ROMANELLI, Guilherme. Potencialidades da Etnografia Educativa. Ethnography 
and Scientificity – Revue Européenne d’Ethnographie de l’Education n. 7/8, 2009/2010. 

• ROMANELLI, Guilherme. The New Status of Music in Brazilian Schools Since 2012 and the Role of 
Music Textbooks. Berlin: SPRINGER, In print.  

• ROMANELLI, Guilherme. Research on music textbooks in Brazil. In: RODRÍGUEZ, J. R.; GARCIA, 
T. B.; BRUILLARD, E. (ed.) IARTEM 1991-2016: 25 years developing textbook and educational 
media research. Santiago de Compostela: IARTEM, 2019. 

• ROMANELLI, Guilherme. Entre o digital e o impresso perspectivas nos manuais e mídias para o 
ensino da música no Brasil. RELATEC - Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, v. 18, n. 2, 
2019. 
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• SCHLICHTA, Consuelo; ROMANELLI, Guilherme; TEUBER, Mauren. Livros didáticos para o ensino 
da arte: não peça a eles o que eles não podem te dar. Revista GEARTE, Porto Alegre, v. 5, n. 2, p. 312-
325, maio/ago. 2018. 

 
***** 

 
Docente: Valéria Lüders 

Número de vagas (mestrado): 02 

Número de vagas (doutorado): 01 

Interesses de pesquisa: Investigações relacionadas às áreas da Cognição e Educação Musical, especificamente 
relacionada a pessoas com deficiência intelectual, auditiva e transtorno do espectro autista, na perspectiva 
inclusiva. O referencial teórico na área ensino/aprendizagem é o da Psicologia Histórico-cultural de L. S. Vigotski 
e Alexis Leontiev. Na área de Música, os referenciais teóricos estão relacionados à temática proposta pelo 
candidato, não havendo exigência de aportes teóricos específicos. 

Bibliografia básica (mestrado e doutorado): 

• Cole, M. (2010). Can Cultural Psychology Help Us Think About Diversity? Mind Culture and Activity 
5(4):291-304 – June 2010. 

• Colwell, R.; Webster P. MENC Handbook of Research on Music Learning. Vol. 2: Applications, New 
York: Oxford University Press, 2011.  

• Hallam, S.; Cross, I.; Thaut, M. (2016). The Effects of Music in Community and Educational Settings. 
In: Hallam, S. & MacDonald, R. (Ed.). The Oxford Handbook of Music Psychology (2ª ed., Chap. 47 
pp. 775-788). New York: Oxford University Press. 

• Prestes, Z. R. (2010). Quando não é a mesma coisa: análise de traduções de Lev Semionovitch Vigotski 
no Brasil: repercussões no campo educacional. Tese de Doutorado, Universidade de Brasília, Brasília, 
Brasil. 

• Vigotski, L. S. (2010). A construção do pensamento e da linguagem. (P. Bezerra, Trad.) 2a ed. São 
Paulo: WMF Martins Fontes.  
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ANEXO	2	
Tabela	de	pontuação	para	análise	do		
Portfólio	Acadêmico	e	Artístico	

 

FORMAÇÃO 

Relevância para o orientador 

Indioney 
Rodrigues 

Edwin 
Pitre-

Vasquez 

Ernesto 
Hartmann 

Silvana 
Scarinci 

Norton 
Dudeque 

Danilo Ramos, 
Valéria Lüders, 

Guilherme 
Romanelli 

Graduação em música 3 3 3 3 3 3 

Graduação em outra área 2 2 2 2 1 1 

Especialização em música 3 3 3 3 3 2 

Especialização em outra área 2 2 2 2 1 1 

Mestrado em música 3 3 3 3 3 3 

Mestrado em outra área 2 2 2 2 2 1 

Formação complementar (cursos de longa 

duração – acima de 60 horas) 
3 3 3 3 2 2 

Formação complementar (cursos de curta 

duração – abaixo de 60 horas) 
2 1 2 1 1 1 

 
PRODUÇÃO ACADÊMICA       

Trabalhos publicados em periódicos indexados 

no web Qualis (A1, A2 e B1) 
3 3 3 3 3 3 

Trabalhos publicados em periódicos indexados 

no web Qualis (B2, B3, B4 e B5) 
2 2 2 2 2 2 

Trabalhos publicados em periódicos não 

indexados no web Qualis 
1 1 1 1 2 1 

Livro autoral com ISBN 3 3 3 3 3 3 

Capítulo de livro com ISBN 3 3 2 3 3 3 

Livro sem ISBN 2 2 2 2 1 2 

Capítulo de livro sem ISBN 2 2 1 2 1 1 

Palestra/apresentação de trabalhos em 

congressos/simpósios de música 
2 2 2 2 2 2 

Participação em mesas-redondas na área de 

música 
2 2 2 2 2 2 

Resumos publicados em congressos/simpósios 

de música 
1 2 1 2 2 1 

Publicação de trabalhos em anais de eventos 

indexados (com ISSN e /ou ISBN) 
2 2 2 2 2 2 

Participação em eventos acadêmicos 1 2 2 1 1 1 

Participação em projetos de extensão 

universitária 
1 2 1 2 1 1 

Bolsas de estudo  2 3 1 2 2 2 

Iniciação científica 3 3 3 3 3 3 

Monitoria acadêmica 1 2 3 2 2 1 

Índice de rendimento acadêmico 2 3 3 3 3 2 

Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de 

graduação em Música  
2 3 3 3 3 2 

Participação em grupos de pesquisa 

registrados no CNPq  
3 3 3 3 3 3 

Participação como organizador de eventos 

acadêmicos nacionais / internacionais  
3 3 2 3 3 3 

Participação como organizador de evento 

acadêmicos regionais / locais  
3 2 2 2 2 2 

 
PRODUÇÃO ARTÍSTICA       

Prêmios em concursos nacionais 3 3 2 3 2 2 

Prêmios em concursos internacionais 3 3 3 3 2 2 

Recitais solo ou de câmera em séries de 

concertos estabelecidas no Brasil há mais de 2 

anos 

2 3 3 3 3 2 
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Recitais solo ou de câmera em séries de 

concertos estabelecidas no Exterior há mais de 

2 anos 

2 3 3 3 3 2 

Apresentação como solista com orquestra 

brasileira   
2 3 3 3 3 2 

Apresentação como solista com orquestra 

estrangeira    
2 3 3 3 3 2 

Participação como instrumentista de orquestra 

ou como solista e/ou camerista em festivais no 

Brasil   

1 1 1 1 2 2 

Participação como instrumentista de orquestra 

ou como solista e/ou camerista em festivais no 

exterior 

1 2 1 2 2 2 

Recitais e concertos em geral 2 2 2 2 2 2 

Estreia de obra em evento de âmbito 

internacional (compositores e intérpretes) 
3 2 2 2 3 2 

Estreia de obra em evento de âmbito 

nacional (compositores e intérpretes)  
3 2 2 2 3 2 

Partitura editada (com editora/corpo editorial)  3 3 3 3 3 2 

Partitura editada (sem editora/corpo editorial)  3 1 2 1 1 2 

Arranjo editado (com editora/corpo editorial) 

ou gravado (CD, DVD, Single ou publicação 

em plataformas digitais) com selo nacional ou 

internacional (indexado) 

3 3 2 2 2 2 

Arranjo editado (sem editora/corpo editorial) 

ou gravado (CD, DVD, Single ou publicação 

em plataformas digitais) sem selo nacional ou 

internacional 

3 2 1 1 1 2 

Gravação (CD, DVD, Single ou publicação 

em plataformas digitais) com selo nacional ou 

internacional (indexado) 

3 3 3 3 3 2 

Gravação (CD, DVD, Single ou publicação 

em plataformas digitais) sem selo nacional ou 

internacional 

3 2 2 2 2 2 

Participação em gravação (CD, DVD, Single 

ou publicação em plataformas digitais) com 

selo nacional ou internacional (indexado) 

3 2 2 2 2 2 

Participação em gravação (CD, DVD, Single 

ou publicação em plataformas digitais) sem 

selo nacional ou internacional 

3 1 1 1 2 2 

Entrevistas profissionais na área de música 1 2 2 1 1 1 

Participação como organizador de eventos 

nacionais / internacionais (shows, concertos, 

festivais, etc.) 

2 3 2 2 1 1 

Participação como organizador de evento 

regionais / locais (shows, concertos, festivais, 

etc.) 

2 2 1 1 1 1 

 
ATIVIDADES DE ENSINO NA ÁREA DE 
MÚSICA 

      

Atividades docentes em nível de pós-

graduação em IES 3 2 2 2 3 3 

Atividades docentes em nível de graduação 

em IES 
3 1 1 1 3 3 

Atividades docentes em nível de Ensino 

Médio 
2 1 1 1 2 2 

Atividades docentes em nível de Ensino 

Fundamental  
2 1 0 0 1 2 

Atividades docentes em Escola de Música  2 1 1 0 1 2 

 
Observação: apenas os itens comprovados serão computados.  

A avaliação de portfólio priorizará os candidatos cuja produção melhor se adeque às temáticas 
de pesquisa elencadas pelos respectivos orientadores indicados pelos candidatos.  
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ANEXO	3	
 

Instruções	para	a	carta	de	recomendação	

Prezado/a Professor/a, 

Agradecemos seu apoio ao Programa de Pós-graduação em Música da UFPR ao redigir uma 
carta de recomendação à/ao candidata/o. Pedimos que envie sua carta escaneada com sua 
assinatura, a partir de seu e-mail para o e-mail de nosso processo seletivo: 
selecao2021.ppgmusica@ufpr.br. Pedimos a gentileza que sua carta responda às seguintes 
questões: 

• Nome completo do candidato. 
• Em que ocasião e por quanto tempo teve contato com o/a candidato/a? 
• Como foi o rendimento do/a candidato/a enquanto conviveu com ele/a? Aponte suas 

qualidades neste âmbito de trabalho e pesquisa. 
• Aponte as qualidades e deficiências do/a candidato/a como pesquisador/a em aspectos 

como: curiosidade intelectual, entusiasmo com a pesquisa, criatividade e busca de 
soluções inovadoras, competência linguística e textual, sua relação com situações 
desafiadoras, disciplina e cumprimento de prazos, perseverança e iniciativa. 

• Colaboração com colegas e parceiros em grupos de pesquisa: o/a candidato/a sabe 
contribuir com os outros de forma construtiva e cordial? O/A candidato/a é uma pessoa 
de fácil convívio? Sabe lidar com situações de conflito emocional com equilíbrio e 
ética? 

 
A comissão de seleção enviará e-mail confirmando o recebimento de sua carta de 
recomendação. Caso não receba a confirmação em até 48 horas, solicitamos que entre em 
contato conosco através do e-mail da secretaria de nosso programa: 
secretaria.ppgmusica@ufpr.br. 



 

Universidade Federal do Paraná 
Departamento de Artes 

Programa de Pós-graduação em Música 

	
ANEXO 4 - FICHA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

 
Nome do candidato:       
Título do projeto:       

Orientador:       
 

1) ANÁLISE DO TEXTO 
Parâmetros Parecer 

Formatação do trabalho 
acadêmico 
 

 Adequada 
 Parcialmente adequada 
 Inadequada 

Redação do texto 
(aspectos gramaticais) 
 

 Excelente 
 Muito boa 
 Boa 
 Regular 
 Insatisfatória 

Redação do texto 
(maturidade científica) 
 

 Adequada 
 Parcialmente adequada 
 Inadequada 

 
2) ANÁLISE DO CONTEÚDO 

Parâmetros Parecer 

Delimitação do tema 
 
 

 Excelente 
 Muito boa 
 Boa 
 Regular 
 Insatisfatória 

Introdução 
 
 

 Excelente 
 Muito boa 
 Boa 
 Regular 
 Insatisfatória 

Revisão da literatura 
 
 

 Excelente 
 Muito boa 
 Boa 
 Regular 
 Insatisfatória 

Objetivos (gerais e 
específicos) 
 

 Excelente 
 Muito bom 
 Bom 
 Regular 
 Insatisfatório 

Justificativa 
 
 

 Excelente 
 Muito boa 
 Boa 
 Regular 
 Insatisfatória 

Metodologia 
 
 

 Adequada aos objetivos da pesquisa 
 Parcialmente adequada aos objetivos da pesquisa 
 Inadequada aos objetivos da pesquisa 

Cronograma 
 

 Viável 
 Necessita de ajustes 
 Inviável 



Viabilidade de execução 
da pesquisa proposta 

 Adequada ao curso pretendido 
 Parcialmente adequada ao curso pretendido 
 Inadequada 

Referências 
 
 

 Adequadas e atualizadas 
 Necessita de ajustes 
 Insuficientes 

 
3) INSERÇÃO DO PROJETO NO PPG MÚSICA UFPR 

Parâmetros Parecer 
Inserção do projeto na 
linha de pesquisa e nos 
interesses do orientador 
pretendido. 

 Adequada 
 Parcialmente adequada 
 Inadequada 

 
4) Parecer 

 
     	

	
 
Avaliação final: 
 Aprovado 
 Aprovado com ressalvas 
 Reprovado 

	
	



 

Universidade Federal do Paraná 
Departamento de Artes 

Programa de Pós-graduação em Música 

	
ANEXO 5 - FICHA DE AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA 

 
Nome do candidato:       
Avaliadores:       
O docente indicado como futuro orientador fez parte da banca? 
 Sim       Não 

 
1) Apresentação oral (30 pontos) 

Parâmetros Parecer 
O aluno se expressou com bom 
vocabulário, boa dicção e boa 
pronúncia das terminologias?  
 
 
 
 
 

 Nunca (0 pontos) 
 Raramente (5 pontos) 
 Às vezes (7 pontos) 
 Quase sempre (9 pontos) 
 Sempre (10 pontos) 

Observações:       

A apresentação oral compreendeu a 
adequada exposição da revisão de 
literatura, dos objetivos, da 
justificativa, da metodologia e do 
cronograma, de modo a facilitar o 
entendimento da pesquisa a ser 
realizada? 
 
 

 Nunca (0 pontos) 
 Raramente (5 pontos) 
 Às vezes (7 pontos) 
 Quase sempre (9 pontos) 
 Sempre (10 pontos) 

Observações:       

De maneira geral, o aluno pareceu 
apresentar domínio sobre o conteúdo 
apresentado?  
 
 
 
 
 
 

 Nunca (0 pontos) 
 Raramente (5 pontos) 
 Às vezes (7 pontos) 
 Quase sempre (9 pontos) 
 Sempre (10 pontos) 

Observações:       

O aluno cumpriu o tempo limite de 
apresentação (10 minutos)?  
 
 
 
 
 
 
 

O candidato perderá um ponto a cada 
minuto ultrapassado da duração máxima 
de dez minutos. 
Pontos perdidos, a deduzir da nota 
final:       

 

 

 

 

 

 



2) Arguição do projeto de pesquisa (40 pontos) 
Parâmetros Parecer 

O aluno demonstrou capacidade de 
argumentação sobre as questões 
propostas pela banca, apontando 
respostas adequadas sobre o que foi 
perguntado? 
 
 
 
 
 

 Nunca (0 pontos) 
 Raramente (10 pontos) 
 Às vezes (20 pontos) 
 Quase sempre (30 pontos) 
 Sempre (40 pontos) 

Observações:       

 
3) Arguição sobre conteúdos relacionados à bibliografia básica 

indicada pelo orientador (30 pontos) 

Parâmetros Parecer 
O aluno demonstrou conhecimento do 
conteúdo bibliográfico indicado pelo 
orientador, respondendo às questões 
propostas pela banca de maneira clara 
e correta? 
 
 
 
 
 

 Nunca (0 pontos) 
 Raramente (7 pontos) 
 Às vezes (15 pontos) 
 Quase sempre (23 pontos) 
 Sempre (30 pontos) 

Observações:       

 
4) Parecer 

     	

	
 
Avaliação final: 
Pontos:       

	
	


