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EDITAL 01/2023  

SELEÇÃO DE BOLSISTAS DO PPGMÚSICA UFPR 

 

1. Inscrições 

Encontram-se abertas as inscrições para alunos devidamente matriculados no 

PPGMúsica-UFPR e com previsão de defesa a partir de 2024 que desejarem se candidatar a 

bolsas que forem disponibilizadas ao longo do curso. Para a inscrição, os candidatos deverão 

preencher o formulário disponibilizado por e-mail para todos os alunos. O formulário deve 

ser enviado para secretaria.ppgmusica@ufpr.br impreterivelmente até 27/02/2023, em 

e-mail com o assunto “Bolsas 2023 PPGMúsica UFPR– nome do/a candidato/a”, com o 

arquivo anexado identificado com nome e sobrenome. O formulário deve ser enviado no 

formato PDF e assinado. 

 

2. Processo seletivo 

O formulário do Anexo I do presente edital deve ser preenchido de forma completa e 

precisa; o preenchimento e a veracidade das informações são de total responsabilidade do 

candidato. A Comissão de bolsas do PPGMúsica-UFPR será responsável por definir a ordem 

de prioridade para a atribuição de bolsas, segundo critérios socioeconômicos pré-

estabelecidos e articulados a ações afirmativas e potencial acadêmico/artístico. A Comissão 

elaborará uma lista de candidatos aptos a receber a bolsa, classificando-os com base nos 

critérios de pontuação disponíveis na Planilha do Anexo II do presente Edital de Seleção de 

Bolsistas. 

Caso a Comissão julgar necessário, o/a candidato/a será convocado/a por e-mail para 

uma entrevista online. Os resultados serão divulgados no formato de lista de classificação 

única, em edital na página do Programa, segundo cronograma apresentado neste edital. 

 

3. Recursos 

Os/as canditatos/as poderão apresentar recurso no prazo de 1 (um dia útil após a 

divulgação do resultado. O recurso, em arquivo único em PDF, deverá ser encaminhado ao 

endereço eletrônico secretaria.ppgmusica@ufpr.br, com a indicação “RECURSO – [nome do 
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candidato]” no campo assunto. O resultado do recurso será encaminhado ao candidato por 

meio eletrônico em até 2 dias úteis, contados a partir da data de envio para a secretaria. 

 

4. Critérios de implementação das bolsas 

As bolsas serão distribuídas de acordo com a lista de classificação divulgada, e serão 

implementadas assim que estiverem disponíveis. As cotas de bolsas atuais se encontram todas 

alocadas e há lista de espera de em andamento; o aluno será convocado por e-mail e deverá 

comprovar requisitos vigentes no momento da convocação apresentando documentação 

específica de cada agência de fomento. A implementação das bolsas disponíveis obedecerá às 

regras das agências de fomento (em anexo na página do PPGMúsica) para a concessão, e o/a 

aluno/a deverá apresentar os documentos solicitados no formulário de avaliação. O aluno 

também deverá comprovar residência em Curitiba ou na região metropolitana de Curitiba. 

A lista de candidatos em espera por bolsas tem como base o programa de bolsas 

Demanda Social (CAPES/DS), para a qual o PPGMúsica atualmente possui uma cota de nove 

bolsas de doutorado e nove bolsas de mestrado. Em caso de concessões de bolsas obtidas em 

programas de fomento temporários, a Comissão de Bolsas se reserva o direito de analisar o 

tempo de titulação previsto e priorizar os candidatos que usufruirão do benefício em sua 

integralidade. Nos casos de projetos de docentes, de laboratórios, de grupos de pesquisa ou 

projetos individuais, a seleção normalmente é feita a partir de processos independentes em 

relação ao presente edital; caso a Comissão seja consultada para a alocação de bolsas, ela se 

reserva o direito de priorizar os candidatos a partir da análise de afinidade de sua pesquisa 

com o perfil do projeto contemplado. A Comissão também se reserva o direito de deliberar 

sobre critérios específicos, aplicáveis a programas de fomento não previstos por este edital, 

tendo sempre por objetivo a alocação otimizada dos recursos. 

 

5. Cronograma 

27/01/2023 Divulgação do Edital 
27/01 a 27/02/2023 Inscrições, com envio online dos documentos de solicitações 

para a Secretaria do PPG em: secretaria.ppgmusica@ufpr.br 
02/03/2023 Divulgação de inscritos/as 
08/03/2023 Resultado parcial 
09/03/2023 Prazo para o envio de recursos 
13/03/2023 Resultado final, após apreciação dos recursos 
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6. Comissão de bolsas 

Clayton R. Mamedes (coordenador do PPGMúsica)  

Professor Danilo Ramos 

Professora Zélia Chueke 

Professora Silvana Scarinci 

Sheila Pontes (secretária do PPGMúsica) 

Paulo Macan (representante discente) 
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ANEXO 
 

TABELA DE AVALIAÇÃO DE CURRÍCULOS  
(de acordo com o Currículo Lattes) 

 



SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA (PONTUAÇÃO FINAL MULTIPLICADA POR 3) Tabela de pontos
Mora só 2
Mora com os pais 0
Mora com cônjuge 1
Mora com filhos e filhas menores de 21 anos 1 ponto por filho
Mora com outra pessoa (amigo, república, companheiro) 1
Trabalhou para financiar os estudos 2
Contraiu dívidas para poder concluir os estudos 3
Os membros com quem mora contribuem com sua renda mensal  por meio de trabalho formal 0
Os membros com quem mora contribuem com sua renda mensal  por meio de trabalho informal 1
Os membros com quem mora não contribuem com sua renda mensal 1
Possui renda mensal obtida por outras fontes Perde 1 ponto a cada R$500,00
Pretende desenvolver a pesquisa em dedicação exclusiva (sem trabalhar) 4
Pretende continuar trabalhando com bolsa, dentro das normas da CAPES 0
Se estrangeiro, é possível solicitar bolsa de estudos em seu país de origem 2
Contribui com as despesas da família de origem 1 ponto por R$ 500,00
Contribui com as despesas da família conjugal ou pensão para filhos 0,5 ponto por R$ 500,00
Ninguém poderá contribuir com as despesas durante os estudos no PPGMúsica 5

TABELA DE PONTUAÇÃO

Ninguém poderá contribuir com as despesas durante os estudos no PPGMúsica 5
Não possui imóveis 2
Não possui carros/motos 2
Possui carro/motos com valor de IPVA < R$866,80 1
Mora em imóvel próprio? 0
Mora em imóvel cedido? 0,5
Mora em imóvel alugado? 1
Imóvel de posse ou ocupação 0,5
Imóvel próprio em financiamento 0,5
Mora em hotel, pensão ou alojamento? 1
Mora em moradia estudantil? 3
Mora fora da região metropolitana de Curitiba? 3
Se vier à Curitiba estudar no PPGMúsica, morará em imóvel próprio quitado? 0
Se vier à Curitiba estudar no PPGMúsica, morará em imóvel próprio financiado? 1
Se vier à Curitiba estudar no PPGMúsica, morará em imóvel alugado? 3
Se vier à Curitiba estudar no PPGMúsica, morará em hotel, pensão ou alojamento? 3
Imóvel de posse ou ocupação 2
Imóvel cedido 1
Se vier à Curitiba estudar no PPGMúsica, morará na moradia estudantil? 5

Se vier à Curitiba estudar no PPGMúsica, terá gastos com mudanças?
Se sim, 1 ponto por R$ 500,00. Máximo 3 

pontos.
Distância > 10Km do local de residência à universidade 3
Foi beneficiário de algum programa social detinado à população de baixa renda nos últimos 5 anos (no máximo 1 benefício) 10

Você arca com os gastos seus ou de alguém que possua doença crônica e demande assistência médica sistemática e/ou uso contínuo de medicamentos 5
Possui alguma dívida no momento que afete significativamente sua situação econômica? 2

PONTUAÇÃO FINAL  Máximo 100



VULNERABILIDADE SOCIAL (PONTUAÇÃO FINAL MULTIPLICADA POR 1) Tabela de pontos
É negro ou pardo 5
É indígena 5
É portador de deficiência 5
É transexual 5
É estrangeiro refugiado 5

PONTUAÇÃO FINAL Máximo 100

POTENCIAL ACADÊMICO (PONTUAÇÃO FINAL MULTIPLICADA POR 2) Tabela de pontos

Mestrado em música 10
Mestrado em outra área 7,5
Graduação em música 10
Graduação em outra área 7,5
Especialização em música 5
Especialização em outra área 2,5
Curso técnico em música ou conservatório (não contempla curso livre de música) 5
Formação complementar na área de música (cursos de longa duração – acima de 60 horas) 1
Formação complementar na área de música (cursos de longa duração – entre 12 e 60 horas) 0,5

FORMAÇÃO (sem limite de data)

Formação complementar na área de música (cursos de longa duração – acima de 60 horas) 1
Formação complementar na área de música (cursos de longa duração – entre 12 e 60 horas) 0,5
Formação complementar na área de música (cursos de curta duração – abaixo de 12 horas) 0,1

Trabalhos publicados em periódicos indexados no web Qualis (A1, A2, A3, A4) 5
Trabalhos publicados em periódicos indexados no web Qualis (B1, B2, B3, B4 e B5) 2,5
Trabalhos publicados em periódicos não indexados no web Qualis 0,1
Livro autoral com ISBN 8
Capítulo de livro com ISBN 3
Livro sem ISBN 1
Capítulo de livro sem ISBN 0,5
Palestra/apresentação de trabalhos em congressos/simpósios de música 1
Participação em mesas-redondas na área de música 1
Resumos publicados em congressos/simpósios de música 0,5
Publicação de trabalhos em anais de eventos indexados (com ISSN e /ou ISBN) 2
Publicação de trabalhos em anais de eventos não indexados (sem ISSN e /ou ISBN) 0,5
Participação em eventos acadêmicos na área de música como ouvinte (Simpósio, Colóquio, Congresso, Encontros etc.) 0,1
Participação em projetos de extensão universitária 0,5 por projeto
Bolsas de estudo 2
Iniciação científica 3
Monitoria acadêmica 0,5
Participação em bancas de Trabalho de conclusão de curso de graduação (qualificação ou defesa) 0,5
Participação em bancas de Mestrado (qualificação ou defesa) 1
Participação em grupos de pesquisa registrados no CNPq 0,5
Participação como organizador de eventos acadêmicos nacionais / internacionais 3
Participação como organizador de evento acadêmicos regionais / locais 1,5

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



Prêmios em concursos nacionais de performance ou composição musical 2,5
Prêmios em concursos internacionais de performance ou composição musical 5
Apresentação como solista com orquestra ou coro 5
Participação como cantor ou  instrumentista de orquestra, coro, camerista ou grupos musicais em concertos 0,5
Recitais e concertos solo 1
Apresentação de obra autoral em concerto (compositores) 1
Partitura editada (com editora/corpo editorial) 0,5
Partitura editada (sem editora/corpo editorial) 0,1
Transcrição editada (com editora/corpo editorial) 1
Transcrição editada (sem editora/corpo editorial) 0,2

Arranjo editado (com editora/corpo editorial) ou gravado (CD, DVD, Single ou publicação em plataformas digitais) com selo nacional ou internacional (indexado) 1

Arranjo editado (sem editora/corpo editorial) ou gravado (CD, DVD, Single ou publicação em plataformas digitais) sem selo nacional ou internacional 0,2
Gravação (CD, DVD, Single ou publicação em plataformas digitais) com selo (indexado) 3
Gravação (CD, DVD, Single ou publicação em plataformas digitais) sem selo 0,3
Participação em gravação (CD, DVD, Single ou publicação em plataformas digitais) com selo nacional ou internacional (indexado) 0,5
Participação em gravação (CD, DVD, Single ou publicação em plataformas digitais) sem selo nacional ou internacional 0,1
Produção musical não-indexada e divulgada na internet 0,1

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

Produção musical não-indexada e divulgada na internet 0,1
Entrevistas profissionais como convidado na área de música (jornais, rádio, TV ou eventos em plataformas digitais) 0,5
Organização de programas de rádio ou entrevistas na área de música 1
Participação como organizador de eventos artísticos nacionais / internacionais (shows, concertos, festivais, etc) 3
Participação como organizador de eventos artísticos regionais / locais (shows, concertos, festivais, etc) 1,5
Projetos aprovados em editais de fundações culturais ou leis de incentivo 1

Atividades docentes em nível de pós-graduação em IES 03 por ano
Atividades docentes em nível de graduação em IES 02 por ano
Atividades docentes em nível de Ensino Médio 01 por ano
Atividades docentes em nível de Ensino Fundamental 01 por ano
Atividades docentes em Escola de Música 0,5 por ano
Atividades docentes em curso de curta duração, workshop ou masterclass 0,1
Elaboração de material didático na área de Música 1,5

PONTUAÇÃO FINAL Máximo 100

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


