
 

Processo Seletivo PPGMúsica
 
O Colegiado do Programa de Pós
conforme disposto em seu Regimento Interno e na Resolução 32/17
edital do processo seletivo para ingresso nos cursos de mestrado e doutorado:

ATIVIDADE

Inscrições online 

Homologação das inscrições 
Divulgação dos resultados da análise de projetos
Prova escrita (assíncrona) 

Divulgação dos resultados da prova escrita
Divulgação dos resultados da análise de portfólios
Entrevistas  

Resultado final 
Confirmação de matrícula dos candidatos aprovados

Convocação de segunda chamada 
Confirmação de matrícula dos candidatos convocados em 
segunda chamada 
Início das aulas presenciais 

Os resultados de cada etapa serão divulgados no site 
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgmusica/
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EDITAL n. 09/2022 
 

Processo Seletivo PPGMúsica 2023 

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 

para ingresso nos cursos de mestrado e doutorado:

Cronograma 

ATIVIDADE PERÍODO

 

12/09/2022 até 11/10/2022

18/10/2022 
Divulgação dos resultados da análise de projetos 16/11/2022 

21/11/2022 

Divulgação dos resultados da prova escrita 30/11/2022 
Divulgação dos resultados da análise de portfólios 02/12/2022 

06 e 07/12/2022 

15/12/2022 
Confirmação de matrícula dos candidatos aprovados 01 e 02/02/2023 

03/02/2023 
Confirmação de matrícula dos candidatos convocados em 06 e 07/02/2023 

15/02/2023 
 

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

Graduação em Música da Universidade Federal do Paraná, 
CEPE, torna público o 

para ingresso nos cursos de mestrado e doutorado: 

PERÍODO 

12/09/2022 até 11/10/2022 

Os resultados de cada etapa serão divulgados no site 
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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 Antônio Celso Ribeiro 
Clayton Rosa Mamedes 
Indioney Carneiro Rodrigues  

2 
2 
1 

0 
1 
0 

Musicologia/Etnomusicologia Edwin Pitre-Vásquez 
Ernesto Hartmann  
Norton Dudeque 
Silvana Scarinci 

2 
0 
1 
2 

2 
2 
1 
1 

Educação Musical/Cognição Danilo Ramos 
Guilherme Romanelli 
Rafael Stefanichen Ferronato  
Viviane Alves Kubo 

2 
1 
2 
2 

2 
0 
0 
0 

 
TOTAL1 

 

  
17 VAGAS 

 
9 VAGAS 

 
 

Inscrições 

SITE PARA INSCRIÇÃO:   http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgmusica/ 
 
PRAZO DE INSCRIÇÃO: de 12 de setembro a 11 de outubro de 2022, 23h59 (último horário de 
gravação no sistema). Recomenda-se que a inscrição seja efetuada até um dia antes desta data 
para evitar inconvenientes. 
 
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS: 
O presente processo seletivo ofertará 17 vagas para o curso de Mestrado em Música e 9 vagas 
para o curso de Doutorado em Música. Destas vagas, 20% serão reservadas para ações 
afirmativas voltadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas (10% das vagas) e 
por pessoas com deficiência (10% das vagas). Caso não sejam preenchidas as vagas 
reservadas, estas serão destinadas a ampla concorrência. 
 
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 

                                                 
1 Não há obrigatoriedade de preenchimento de todas as vagas ofertadas indicadas na tabela. 
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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 1 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). 
 Autodeclaração de optante por ações afirmativas. 
 Cópia do diploma de Graduação em Música2 ou áreas afins, reconhecido pelo 

Ministério da Educação e Cultura; diplomas estrangeiros podem ser apresentados no 
ato da inscrição, no entanto para a formalização da matrícula deverão 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 podem 
ser apresentados no ato da inscrição, no entanto para a formalização da matrícula 
deverão 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). Os 
candidatos devem elaborar um sumário ao portfólio, que identifique cada documento 
comprobatório submetido para avaliação.  

 
Apenas as inscrições com documentação completa serão deferidas. 

 

                                                 
2Alunos de graduação e de mestrado que concluirão o curso no final de 2022 ou início de 2023 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. 
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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. 
 
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 teórico5 que será utilizado. 

7. Metodologia 
                                                 
4 Os projetos de pesquisa em sua versão PDF devem ser enviados pelo campo “Projeto de Pesquisa” do 
formulário de inscrição. Os projetos de pesquisa em versão WORD devem ser enviados pelo campo “Outros 
documentos conforme edital”. Os arquivos devem ser iguais e serão submetidos a software para detecção de 
plágio. Casos de plágio implicarão na exclusão da candidatura. 

5
Alguns professores recomendam que o projeto de pesquisa esteja alinhado ao referencial bibliográfico indicado. 

Para esses casos, tal recomendação está detalhada no campo de observações à bibliografia sugerida por cada 
orientador, no Anexo 1 do presente edital. 
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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, de acordo com a ficha de avaliação 
disponível no anexo 3 do presente edital. A avaliação do projeto de pesquisa se dará de acordo 
com os seguintes resultados: 
 

(A) Aprovado; 
(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 
caso de sua aprovação no processo seletivo. 
 

Etapa 02: Prova escrita assíncrona 

 
Prova elaborada em conformidade com a bibliografia indicada pelo orientador pretendido pelo 
candidato, disponível no Anexo 1 do presente edital. 
 
O candidato acessará a prova associada ao orientador pretendido, que ficará disponível para 
acesso na aba Processo Seletivo do site do PPGMúsica-UFPR, às 9:30 (nove horas e trinta 
minutos) do dia 21 de novembro de 2022. O site do PPGMúsica é: 
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgmusica/ 
 
O candidato responderá de forma manuscrita às questões em folha branca ou pautada 
(incluindo, se necessário, pauta musical). Todas as páginas deverão ser numeradas e assinadas 
conforme a assinatura presente no documento de identificação apresentado para a inscrição no 
presente processo seletivo. 
 
O candidato deverá digitalizar a prova respondida, em versão legível, e enviá-la até às 12:00 
(doze horas) do dia 21 de novembro de 2022 para o e-mail da secretaria do PPGMúsica, no 



 6 

endereço: secretaria.ppgmusica@ufpr.br. Não será concedido tempo adicional para o envio do 
documento digitalizado e o PPGMúsica não se responsabiliza por problemas de comunicação. 
Será considerado como horário de submissão o horário de envio do e-mail. O e-mail deverá 
ter como assunto “Prova Escrita: nome do candidato” (nome completo informado na 
inscrição). 
 
A nota de corte para a prova escrita será de 70 pontos (em 100 pontos). 
 

Etapa 03: 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, no campo “Outros 
documentos conforme edital”, em formato PDF e acompanhados de sumário, 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 e orientador.  
 

Etapa 04: 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 Jitsi (jitsi.org) 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. Ao se 
inscreverem no processo seletivo, todos os candidatos manifestam concordância com a 
condução das entrevistas por videoconferência. 
 
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 pela comissão do processo seletivo 2023, poderá 
ser marcado um novo horário para a entrevista. 
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Critérios de classificação 

 
Os pesos de cada prova e os critérios a serem utilizados para classificação final do candidato 
encontram-se na tabela abaixo: 
 

ETAPAS 
Avaliação do Projeto de Pesquisa Peso 2 

Prova escrita Peso 2 

Avaliação do Portfólio Acadêmico e Artístico Peso 1 

Apresentação oral e arguição do projeto Peso 2 

 
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) Nota da 
prova escrita; (4) Análise do Portfólio Acadêmico e Artístico. 
 
Serão considerados aprovados os candidatos que alcançarem a nota de corte na prova escrita e 
receberem a menção (A) Aprovado ou (B) Aprovado com ressalvas nas etapas de Avaliação 
do projeto de pesquisa e de Apresentação e arguição do projeto de pesquisa. Nota inferior à 
nota de corte na prova escrita ou um parecer desfavorável (C – Reprovado) nas etapas de 
Avaliação do projeto de pesquisa ou de Apresentação e arguição do projeto de pesquisa 
eliminará o candidato.  
No resultado do processo seletivo será publicada a lista de candidatos aprovados. Serão 
convocados para a primeira chamada de matrícula os candidatos optantes por ações 
afirmativas que obtiverem os melhores desempenhos, até o limite proporcional de vagas para 
cada curso, e os candidatos 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 chamada6.  
 

Matrícula 

 
No ato da matrícula, os candidatos aprovados devem enviar os documentos listados abaixo 
(digitalizados, legíveis, sem rasura ou adulteração), por e-mail7, à secretaria do PPGMúsica, 
no endereço: secretaria.ppgmusica@ufpr.br 
 

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

 Comprovante de endereço. 

                                                 
6Recursos 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. 

7 O processo será conduzido remotamente, portanto, o aluno não precisará se deslocar a Curitiba para a 
matrícula, à exceção de casos não previstos. 
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 Diploma da graduação 
 Diploma de mestrado (para os candidatos aprovados para o doutorado). 
 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 
enviar os documentos indicados à secretaria do PPGMúsica, por e-mail, 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/.  
 
O início das aulas está previsto para o mês de fevereiro de 2023 e serão ministradas 
presencialmente. 
 

Bolsa de estudos:  

 
O processo seletivo para a concessão de bolsas de estudo é realizado em edital próprio, 
divulgado após o período de matrículas. A indicação de bolsistas é realizada por uma 
comissão de gerência de bolsas, conforme indicado no artigo 37° do Regimento Interno do 
PPGMúsica, composta por quatro membros: o coordenador do programa, dois professores do 
colegiado do curso e um representante discente.  

 
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:Antonio Celso Ribeiro 

Número de vagas (mestrado): 02 

Número de vagas (doutorado): 00 

Interesses de pesquisa: Processos composicionais (criação e insights artísticos), a busca de autoria e a presença 
de objetos extramusicais (paisagens, poesia, pintura, literatura, etc.) como ponto de partida para uma composição 
musical, sob o ponto de vista da Análise do Discurso – Dialogismo aventado por Mikhail Bakhtin; a migração 
dos sentidos entre um objeto extramusical para um objeto musical através da transposição do verbal para o não-
verbal; Intertextualidade sob a ótica de Harold Bloom; Conceito de Ekphrasis aplicado à música. 

Bibliografia básica (mestrado): 

 BAKHTIN, Mikhail, Estética da criação verbal. Trad. Maria Ermantina Galvão G. Pereira. São Paulo: 
Martins Fontes, 1997. 

 BLOOM, Harold, The anxiety of influence. A theory of poetry. Second Edition. New York: Oxford 
University Press, 1997. 

 BRUHN, Siglind, A concert of paintings. “Musical ekphrasis” in the twentieth century. Disponível em:  
http://siglind-bruhn.de/ekphr2.htm 

 RIBEIRO, Antonio Celso. A migração dos sentidos entre les bienfaits de la lune de Charles Baudelaire 
e sortilégios da lua de Oiliam Lanna.  MUSICA THEORICA. Salvador: TeMA, 201810, p. 238-266. 
Disponívelem: https://revistamusicatheorica.tema.mus.br/index.php/musica-theorica/article/view/75 

 RIBEIRO, Antonio Celso. A teia e o labirinto.Tese de Doutorado. UFMG, 2016. Disponível em: 
https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/AAGS-A9FFSL?mode=full3 

 
****** 

Docente: Clayton Rosa Mamedes 

Número de vagas (mestrado): 02 

Número de vagas (doutorado): 01 

Interesses de pesquisa: Investigações relacionadas a processos criativos em arte sonora, instalações sonoras ou 
audiovisuais, música eletroacústica e música contemporânea experimental. Investigações sobre participação e 
interação artística. Desenvolvimento de sistemas computacionais interativos. Investigações relacionadas a 
gravações sonoras e mediação tecnológica.   

Bibliografia básica (mestrado): 

 HECKER, Tim. Glenn Gould, the Vanishing Performer and the Ambivalence of the Studio. Leonardo 
Music Journal, v. 18, 2008, p. 77–83. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/25578126. 

 MAMEDES, Clayton Rosa. O processo interativo: reflexões sobre o gesto instrumental, participação e 
criação. Revista Vórtex, Curitiba, v.4, n.2, 2016, p. 1-27. Disponível em: 
http://periodicos.unespar.edu.br/index.php/vortex/article/view/1318/701. 
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 MAMEDES, Clayton Rosa. Participação em instalações interativas. Revista Art&Sensorium, Curitiba, 
v.5, n.1, p. 39-54, 2018. Disponível em: 
http://periodicos.unespar.edu.br/index.php/sensorium/article/view/2251. 

 WANDERLEY, Marcelo. M.; DEPALLE, Philippe. Gestural control of sound synthesis. In: 
Proceedings of the IEEE, v. 92, n.4, 2004, p. 632–644. Disponível em: 
https://web.media.mit.edu/~rebklein/downloads/papers/Engineering%20and%20Music/09-
Gestural%20control%20of%20sound%20synthesis.pdf. 

****** 
Docente: Indioney Carneiro Rodrigues 

Número de vagas (mestrado): 01 

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

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

 STOCKHAUSEN, K. Stockhausen on Music: Lectures and Interviews. London: Marion Boyars, 1989. 

Observação: No presente processo seletivo serão priorizados projetos composicionais, que envolvam práticas de 
criação sonora. 
 

Linha de Pesquisa 02: Musicologia/Etnomusicologia 
 

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. 

 FERREIRA, Antenor; PITRE-VÁSQUEZ, Edwin. Ritmos Diatónicos – isomorfismos entre los patrones 
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. 
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 PITRE-VÁSQUEZ, Edwin. “Mejoranera: alaúde latino-americano”. In: Música em Contexto, ano V, v. 
1, dezembro 2011, p. 99- 114.  

 PITRE-VÁSQUEZ, Edwin; FERREIRA-Lia, Luzia Aparecida. Experiências de Gestão na Criação de 
um Grupo Pesquisa em Etnomusicologia. Revista Investigación Administrativa, México: Instituto 
Politécnico Nacional, 2022, p. 1-11. ISSN: 1870-6614, ISSN: 2448-7678 
https://www.ipn.mx/assets/files/investigacion-administrativa/docs/revistas/130/art5.pdf 

 QUIJANO, Aníbal. Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la 
colonialidad/descolonialidad del poder. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Lima : 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2020. 

 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. 

Observação: 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. Per Musi– Revista Acadêmica de 
Música, n. 10,  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.  

 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): 00 

Número de vagas (doutorado): 02 

Interesses de pesquisa: Análise musical, intertextualidade, significação musical/semiótica. 

Bibliografia sugerida (mestrado e doutorado): 

 COOK, Nicholas. A guide to musical analysis. Oxford: Oxford University Press, 1987. 

 DUNSBY, J. ; WHITTALL, A. Análise musical na teoria e na prática. Trad.: Norton Dudeque. 
Curitiba: Editora da UFPR, 2012. 

 CAPLIN, William. Classical Form, A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of 
Haydn, Mozart, and Beethoven. Oxford: Oxford University Press, 1998. 

 GJERDINGEN, Robert. Music in the galant style.Oxford University Press, 2007. 

 KLEIN, Michael. Intertextuality in Western Art Music (Musical Meaning and 
Interpretation). Bloomington: Indiana University Press, 2004. 

 HATTEN, Robert. Interpreting Musical gestures, topics, and trops: Mozart, Beethoven, Schubert. 
Bloomington: Indiana University Press, 2004. 
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 MIRKA. Danuta. The Oxford Handbook of Topic Theory. New York: Oxford University Press, 2014.  

 RATNER, Leonard. Classic music. New York: Schirmer, 1980. 

Observação: Os textos não necessariamente precisam constar no projeto, mas cairão na prova. 
****** 

Docente: Norton Dudeque 

Número de vagas (mestrado): 01 

Número de vagas (doutorado): 01 

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

Bibliografia básica (mestrado e doutorado): 

 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: Silvana Scarinci 

Número de vagas (mestrado): 02 

Número de vagas (doutorado): 01 

Interesses de pesquisa: abordagem prática dos repertórios por meio dos princípios da HIP (Performance 
historicamente orientada); compreensão de significados das obras visando sua interpretação eficaz por meio dos 
estudos literários, estudos de gênero e libretologia (estudo dos libretos e das convenções do repertório dramático-
musical); pesquisa de acervos e prática de edição crítica. 
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. 

 SCARINCI, Silvana. Metamorfoses, alegoria e mímeses em l’Orfeo de Claudio Monteverdi e 
Alessandro Striggio. Em: 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): será constituída pelos seguintes textos, além dos textos listados acima: 

 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: Univesity 
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, Goergia. Of Women, Sex and Folly: Opera under the Old Regime. Em: Cambridge Opera 
Journal, Vol. 6, No. 3. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, p. 205-220. Disponível em: 
http://www.jstor.org/stable/823732 
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Observação:A bibliografia deve fazer parte do projeto de pesquisa do candidato (criando relações com o 
projeto). Sugere-se ainda que o candidato envie um vídeo de uma performance própria que contemple repertório 
de música barroca. 

 
 

Linha de Pesquisa 03: Educação/Cognição Musical 

 
Docente: Danilo Ramos 

Número de vagas (mestrado): 02 

Número de vagas (doutorado): 02 

Interesses de pesquisa: (a) estudo das habilidades do pianista popular; (b) ensino do piano popular. 

Bibliografia básica (mestrado e doutorado). Todos os candidatos deverão ler os seguintes materiais para a 
elaboração do projeto de pesquisa e para a prova escrita: 

 Ramos, D. (2022). A psicologia da expertise do pianista popular brasileiro. Projeto guarda-chuva. 
Disponível em: https://grumeufpr.wordpress.com/. 

 Ramos, D. (2022). Manual do pesquisador do GRUME. Disponível em: 
https://grumeufpr.wordpress.com/roteiro-para-planejamento-de-pesquisa/ (anexo 1) 

 
Após a leitura do projeto guarda-chuva e do manual do pesquisador do GRUME, os candidatos deverão ler uma 
das bibliografias abaixo, a depender do eixo de pesquisa do projeto guarda-chuva no qual os pré-projetos (planos 
de trabalhos) forem inseridos: 
 
Eixos 
metodológicos 

Textos-base 

  
  
  
  
  
  
Eixo 1 – Estudos 
documentais 

Principal 
(obrigatória) 

Ericsson, K. A. & Pool, R. (2017). Peak: secrets from the new 
science of expertise. New York: Houghton Mifflin Harcourt 
Publishing Company. 

  
  
Complementares 
(obrigatórias) 
  

1.      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. 
2.      Piedade, A. T. C. (2005). Jazz, música brasileira e fricção de 
musicalidades. Anais do Congresso da Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-graduação em Música, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 
15. 

Recomendada 3.      Krippendorff, K. (2019). Content analysis: an introduction to 
its methodology. (4th Ed.). Los Angeles: SAGE publications. 

  
  
  
  
  
Eixo 2 – Estudos 
quase-
experimentais 

Principal 
(obrigatória) 

Ericsson, K. A. & Pool, R. (2017). Peak: secrets from the new 
science of expertise. New York: Houghton Mifflin Harcourt 
Publishing Company 

Complementares 
(obrigatórias) 

1.      Chaffin, R., Imreh, G., Lemieux, A. F. & Chen, C. (2003). 
“Seing the big picture”: piano practice as expert problem 
solving. Music Perception, 20(4), 465-490 
2.      Noice, H., Jeffrey, J., Noice, T. & Chaffin, R. (2008). 
Memorization by a jazz pianist: a case study. Psychology of Music, 
36(1), 63-79. 

Recomendada 3.      Ericsson, K. a. & Simon, H. A. (1993). Protocol analysis: 
verbal report as data. Cambridge: The MIT Press. 
 
 
 

  
  
  

Principal 
(obrigatória) 

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: the psychology of optimal 
experience. New York: Harper & Row. 

Complementares 1.      Hamamoto, P. A. A. (2012). Os procedimentos didáticos de 
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Eixo 3 – Estudos de 
caso 

(obrigatórias) Hilton Jorge “Gogô” Valente: o ensino de piano no campo da 
música popular brasileira. Dissertação de mestrado. Universidade 
Estadual de Campinas. 
2.      Ramos, D. (2021). Creative strategies for learning Brazilian 
popular piano. In: R. C. Araújo. Brazilian research on creativity 
development in musical interaction (pp. 64-97). New York: 
Routledge. 

Recomendada 3.      Yin, R. K. (2010). Estudo de caso: planejamento e métodos. 
(4ª Ed.). Porto Alegre: Bookman. 

 
 
Observação: Sugere-se ainda, se possível, que o candidato envie um vídeo de aproximadamente cinco minutos 
executando uma peça para piano solo que contemple repertório de música popular brasileira. 
 
 

***** 
Docente: Guilherme Romanelli 

Número de vagas (mestrado): 01 

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

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 sugerida: 

 BARBOSA, Vivian; ROMANELLI, Guilherme. Livros didáticos para Educação Musical: análise de 
três coleções direcionadas aos anos iniciais do Ensino Fundamental. Em: 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.Em: 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. 
 

***** 
Docente: Rafael Stefanichen Ferronato 

Número de vagas (mestrado): 02 

Número de vagas (doutorado): 00 

Interesses de pesquisa: A promoção de estratégias metacognitivas na performance musical e/ou na educação 
musical. 

Bibliografia básica: 

 Benton, C. W. (Dezembro de 2013). Promoting Metacognition in Music Classes. Music Educators 
Journal, 100(2), 52-59. https://doi.org/10.1177/0027432113500077 

 Benton, C. W. (2014). Thinking about Thinking: Metacognition for Music Learning. Lanham: Rowman 
& Littlefield Education. 
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 Concina, E. (Julho de 2019). The Role of Metacognitive Skills in Music Learning and Performing: 
Theoretical Features and Educational Implications. Frontiers in Psychology, 10, 1-11. 
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01583 

 Ferronato, R; Araújo, R. C. (2021). Adaptação de um instrumento para reconhecer os processos 
metacognitivos de estudantes de violino. Caderno de Resumos do XV Simpósio Internacional de 
Cognição e Artes Musicais, 210-213.  

 Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new área of cognitive-developmental 
inquiry. The American Psychologist, 34(10), 906–911. https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.906 

  
 Hallam, S. (2001). The development of metacognition in musicians: Implications for education. British 

Journal of Music Education, 18(1), 27-39. https://doi.org/10.1017/s0265051701000122 
 Power, A. M., & Powell, S. J. (2018). Engaging young string players in metacognition. International 

Journal of Music Education, 36(4), 659–670. https://doi.org/10.1177/0255761418771989 
 Schraw, G., &Moshman, D. (1995). Metacognitive theories. Educational Psychology Review, 7(4), 

351–371. https://doi.org/10.1007/bf02212307 

 
***** 

 
Docente: Viviane Alves Kubo 

Número de vagas (mestrado): 02 

Número de vagas (doutorado): 00 

Interesses de pesquisa: 1) Ensino e aprendizagem do canto. 2) Pedagogia Vocal com base na ciência da voz.  3) 
Aspectos históricos do ensino do canto. 

Bibliografia básica: 

 BOZEMAN, K. Practical vocal acoustics: pedagogic applications for teachers and singers. Edição do 
Kindle. Hillsdale: Pendragon Press, 2013. 

 HERBST, C.  Registers - The Snake Pit of Voice Pedagogy. Part 1: proprioception, perception, and 
laryngeal mechanisms. In: Journal of Singing, v. 77, n. 2, p.175-190, 2020. 

 ____________. Registers - The Snake Pit of Voice Pedagogy. Part 2: mixed voice, vocal tract 
influences, individual teaching systems. In: Journal of Singing, v. 77, n. 3, p. 345-358, 2021. 

 MARIZ, J. Entre a expressão e a técnica: a terminologia do professor de canto - um estudo de caso em 
pedagogia vocal de canto erudito e popular no eixo Rio-São Paulo. São Paulo, 2013, 360f. Tese 
(Doutorado em Música). UNESP, São Paulo, 2013. 

 PACHECO, A. Mudanças na prática vocal da escola italiana de canto: uma análise comparativa dos 
tratados de canto de Pier Tosi, Giambattista Mancini e Manuel P. R. Garcia. Dissertação (Mestrado em 
Música), Unicamp, Instituto de Artes, Campinas, 2004. 

 PINHO, S.; KORN, G.; PONTES, P..Músculos Intrínsecos da Laringe e Dinâmica Vocal. Rio de 
Janeiro: Revinter, 2014. 

 SILVA, L. A técnica belting usada no teatro musical norte-americano e a pedagogia vocal no Brasil. In: 
Revista do Laboratório de Dramaturgia - LADI - UnB - V. 2 e 3, Ano 1, 2016. 

 SUNDBERG, J..Ciência da Voz: Fatos sobre a voz na fala e no canto. São Paulo: EDUSP - Editora da 
Universidade de São Paulo, 2015. 

 STARK, J. Bel Canto: A History of Vocal Pedagogy. Toronto: University of Toronto Press, 2003. 
 TITZE, I. Nonlinear source-filtercoupling in phonation: theory. In: Journal of the Acoustic Society of 

America, v. 123, n. 5, p. 2733-2749, 2008. 
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ANEXO 2 

Tabela de pontuação para análise do  
Portfólio Acadêmico e Artístico 

 
POTENCIAL ACADÊMICO Relevância para o orientador 

FORMAÇÃO 

Indioney 
Rodrigues, 

Clayton 
Mamedes, 
Antônio C. 

Ribeiro 

Edwin Pitre-
Vasquez 

Silvana 
Scarinci 

Ernesto 
Hartmann 

Norton 
Dudeque 

Danilo 
Ramos, 

Guilherme 
Romanelli, 

Viviane 
Kubo, 
Rafael 

Ferronato Sem limite de data. 

Especialização em música 3 3 3 3 3 2 

Especialização em outra área 2 2 2 2 1 1 

Curso técnico em música ou conservatório (não contempla curso livre de 
música) 

3 3 3 3 3 3 

Formação complementar na área de música (cursos de longa duração – 
acima de 60 horas) 

3 3 3 3 2 2 

Formação complementar na área de música (cursos de longa duração – 
entre 12 e 60 horas) 

2 2 2 2 2 2 

Formação complementar na área de música (cursos de curta duração – 
abaixo de 12 horas) 

1 1 1 2 1 1 

PRODUÇÃO ACADÊMICA EM MÚSICA OU ÁREAS AFINS (apenas dos últimos cinco anos) 

Trabalhos publicados em periódicos indexados no webQualis (A1, A2) 3 3 3 3 3 3 

Trabalhos publicados em periódicos indexados no webQualis (B1, B2, 
B3, B4 e B5) 

2 2 2 2 2 2 

Trabalhos publicados em periódicos não indexados no webQualis 1 1 1 1 2 1 

Livro autoral com ISBN 3 3 3 3 3 3 

Capítulo de livro com ISBN 3 3 3 2 3 3 

Livro sem ISBN 2 2 2 2 1 2 



 17

Capítulo de livro sem ISBN 2 2 2 1 1 1 

Palestra ou apresentação de trabalhos em eventos científicos na área de 
música 

2 2 2 2 2 2 

Apresentação de pôsteres em eventos científicos na área de música 1 2 2 1 1 1 

Participação em mesas-redondas na área de música 2 2 2 2 2 2 

Resumos publicados em congressos/simpósios de música 1 2 2 1 2 1 

Publicação de trabalhos em anais de eventos indexados (com ISSN e /ou 
ISBN) 

2 2 2 2 2 2 

Publicação de trabalhos em anais de eventos não indexados (sem ISSN e 
/ou ISBN) 

1 2 2 1 1 1 

Participação em eventos acadêmicos na área de música como ouvinte 
(Simpósio, Colóquio, Congresso, Encontros etc.) 

1 2 2 2 1 1 

Participação em projetos de extensão universitária 1 2 2 1 1 1 

Bolsas de estudo  2 3 3 1 2 2 

Iniciação científica 3 3 3 3 3 3 

Monitoria acadêmica 1 2 2 3 2 1 

Índice de rendimento acadêmico com média superior a 0,9 (em 1 ponto, 
ou equivalente) 

3 3 3 3 3 2 

Participação como avaliador em bancas de Trabalho de conclusão de 
curso de graduação (qualificação ou defesa) 

2 2 2 2 2 2 

Participação como avaliador em bancas de Mestrado (qualificação ou 
defesa) 

3 3 3 3 3 3 

Participação em grupos de pesquisa registrados no CNPq  3 3 3 3 3 3 

Participação como organizador de eventos acadêmicos nacionais / 
internacionais  

3 3 3 2 3 3 

Participação como organizador de evento acadêmicos regionais / locais  3 2 2 2 2 2 

PRODUÇÃO ARTÍSTICA EM MÚSICA OU ÁREAS AFINS (apenas dos últimos cinco anos) 

Prêmios em concursos nacionais de performance ou composição musical 3 3 3 2 2 2 

Prêmios em concursos internacionais de performance ou composição 
musical 

3 3 3 3 2 2 

Apresentação como solista com orquestra ou coro 2 3 3 3 3 2 

Participação como cantor ou instrumentista de orquestra, coro, camerista 
ou grupos musicais em concertos 

1 1 3 1 2 2 
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Recitais e concertos solo 2 3 3 3 3 2 

Apresentação de obra autoral em concerto (compositores) 3 2 3 2 3 2 

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

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

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

Transcrição editada (sem editora/corpo editorial) 1 2 2 1 1 1 

Arranjo editado (com editora/corpo editorial) ou gravado (CD, DVD, 
Single ou publicação em plataformas digitais) com selo nacional ou 
internacional (indexado) 

3 3 3 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 2 1 1 2 

Gravação (CD, DVD, Single ou publicação em plataformas digitais) com 
selo (indexado) 

3 3 3 3 3 2 

Gravação (CD, DVD, Single ou publicação em plataformas digitais) sem 
selo 

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 3 2 2 2 

Participação em gravação (CD, DVD, Single ou publicação em 
plataformas digitais) sem selo nacional ou internacional 

3 1 2 1 2 2 

Produção musical não-indexada e divulgada publicamente na internet 2 3 1 2 2 2 

Entrevistas profissionais como convidado na área de música (jornais, 
rádio, TV ou eventos em plataformas digitais) 

1 2 2 2 1 1 

Organização de programas de rádio ou entrevistas na área de música 2 3 2 2 2 2 

Participação como organizador de eventos artísticos nacionais / 
internacionais (shows, concertos, festivais, etc) 

2 3 3 2 1 1 

Participação como organizador de eventos artísticos regionais / locais 
(shows, concertos, festivais, etc) 

2 2 2 1 1 1 

Projetos aprovados em editais de fundações culturais ou leis de incentivo 2 2 3 2 2 2 

ATIVIDADES DE ENSINO NA ÁREA DE MÚSICA OU ÁREAS AFINS (apenas dos últimos cinco anos) 

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 
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Atividades docentes em nível de Ensino Fundamental  2 1 1 0 1 2 

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

Atividades docentes em curso de curta duração, workshop ou masterclass 2 2 2 2 2 2 

Elaboração de material didático na área de Música  2 2 2 2 2 2 

PONTUAÇÃO FINAL 
Soma de pontos obtidos dividida pela quantidade de pontos 

possíveis(indicada ao lado) 
 133 131 136 117 120 115 

 
 

Observações:  

 Apenas os itens comprovados serão computados. 

 A avaliação de portfólio considerará apenas cinco produções para cada candidato. Caso os candidatos enviem portfólios com um número 
maior de produções, a comissão de avaliação considerará apenas os cinco primeiros documentos. 

 Os candidatos devem elaborar um sumário que identifique cada documento comprobatório submetido para avaliação, descrevendo o tipo 
de atividade conforme a tabela de pontuação do Anexo 2. Em caso de documentos grandes, sugerimos que os candidatos destaquem seus 
nomes. 

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



 

ANEXO 3 - FICHA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 
Nome do candidato:   
Título do projeto:   

Orientador:      
 

1) ANÁLISE DO TEXTO

Parâmetros 
Formatação do trabalho 
acadêmico 
 

Redação do texto 
(aspectos gramaticais) 
 

Redação do texto 
(maturidade científica) 
 

 
2) ANÁLISE DO CONTEÚDO

Parâmetros 

Delimitação do tema 
 
 

Introdução 
 
 

Revisão da literatura 
 
 

Objetivos (gerais e 
específicos) 
 

Justificativa 
 
 

Metodologia 
 
 

Cronograma 
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FICHA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

    
    

ANÁLISE DO TEXTO 

Parecer 
Adequada (2 pontos) 
Parcialmente adequada (1 ponto) 
 Inadequada (0 pontos) 

 Excelente (10 pontos) 
 Muito boa (8 pontos) 
 Boa(6 pontos) 
 Regular (3 pontos) 
 Insatisfatória (0 pontos) 
 Adequada (20 pontos) 
 Parcialmente adequada (10 pontos) 
 Inadequada (0 pontos) 

ANÁLISE DO CONTEÚDO 

Parecer 
 Excelente (4 pontos) 
 Muito boa (3 pontos) 
 Boa (2 pontos) 
 Regular (1 pontos) 
 Insatisfatória (0 pontos) 
 Excelente (4 pontos) 
 Muito boa (3 pontos) 
 Boa (2 pontos) 
 Regular (1 ponto) 
 Insatisfatória (0 pontos) 
 Excelente (4 pontos) 
 Muito boa (3 pontos) 
 Boa (2 pontos) 
 Regular (1 ponto) 
 Insatisfatória (0 pontos) 
 Excelente (4 pontos) 
 Muito bom (3 pontos) 
 Bom (2 pontos) 
 Regular (1 ponto) 
 Insatisfatório (0 pontos) 
 Excelente (4 pontos) 
 Muito boa (3 pontos) 
 Boa (2 pontos) 
 Regular (1 ponto) 
 Insatisfatória (0 pontos) 
 Adequada aos objetivos da pesquisa 
 Parcialmente adequada aos objetivos da pesquisa
(2 pontos) 
 Inadequada aos objetivos da pesquisa
Viável (4 pontos) 
Necessita de ajustes (2 pontos) 
Inviável (0 pontos) 
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 (4 pontos) 
Parcialmente adequada aos objetivos da pesquisa 

Inadequada aos objetivos da pesquisa (0 pontos) 



Viabilidade de execução 
da pesquisa proposta 

 Adequada ao curso pretendido(6 pontos) 
 Parcialmente adequada ao curso pretendido(3 
pontos) 
 Inadequada (0 pontos) 

Referências 
 
 

Adequadas e atualizadas (4 pontos) 
Necessita de ajustes (2 pontos) 
Insuficientes (0 pontos) 

 
3) INSERÇÃO DO PROJETO NO PPG MÚSICA UFPR 

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

 Adequada (30 pontos) 
 Parcialmente adequada (15 pontos) 
 Inadequada (0 pontos) 

 
4) Parecer 

 
      

 
 
Nota 
      
 
Avaliação final: 
 Aprovado 
 Aprovado com ressalvas 
 Reprovado 

 
 



 

ANEXO 4 -
 
Nome do candidato:  
Avaliadores:       
O docente indicado como futuro orientador fez parte da banca?
 Sim       Não 

 
1) Apresentação oral (30 pontos)

Parâmetros
O aluno se expressou com bom 
vocabulário, boa dicção e
pronúncia das terminologias? 
 
 
 
 
 
A apresentação oral compreendeu a 
adequada exposição da revisão
literatura, dos objetivos, da 
justificativa, da metodologia e do 
cronograma, de modo a facilitar o 
entendimento da pesquisa a ser 
realizada? 
 
 
De maneira geral, o aluno pareceu 
apresentar domínio sobre o 
apresentado?  
 
 
 
 
 
 
O aluno cumpriu o tempo limite de 
apresentação (10 minutos)? 
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- FICHA DE AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA

      

O docente indicado como futuro orientador fez parte da banca?

Apresentação oral (30 pontos) 

Parâmetros Parecer 
O aluno se expressou com bom 

e boa 
das terminologias?  

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

Observações:       

oral compreendeu a 
revisão de 

literatura, dos objetivos, da 
justificativa, da metodologia e do 
cronograma, de modo a facilitar o 
entendimento da pesquisa a ser 

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

Observações:       

De maneira geral, o aluno pareceu 
sobre o conteúdo 

 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 
(10 minutos)?  

O candidato perderá um ponto a cada 
minuto ultrapassado da duração máxima 
de dez minutos. 
Pontos perdidos, a deduzir da nota 
final:       
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O docente indicado como futuro orientador fez parte da banca? 

ase sempre (9 pontos) 

Quase sempre (9 pontos) 

Quase sempre (9 pontos) 

O candidato perderá um ponto a cada 
minuto ultrapassado da duração máxima 

Pontos perdidos, a deduzir da nota 



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 

      

 
 
Nota 
      
 
Avaliação final: 
 Aprovado 
 Aprovado com ressalvas 
 Reprovado 

 
 


