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CAPÍTULO I – CONSTITUIÇÃO E OBJETIVOS DO PROGRAMA 
 
Artigo 1° – O Programa de Pós-Graduação em Musica da Universidade Federal do Paraná tem 
por objetivos:  
- Propiciar a formação de pessoal qualificado para o exercício da docência, nos âmbitos artístico 
e científico, com o objetivo de contribuir para a geração de recursos humanos na área da 
Música, com vistas ao desenvolvimento tecnológico, científico e cultural do país; 
- aprofundar as competências adquiridas no Curso de Graduação, com o objetivo de desenvolver 
o domínio de técnicas de investigação no âmbito musical. 
 
Artigo 2° – O Programa de PPGMúsica da UFPR oferecerá formação acadêmica nos níveis de 
Mestrado e Doutorado nos termos deste regimento e dos demais dispositivos legais que 
regulamentam esta atividade. 
 
 
 
CAPÍTULO II – COORDENAÇÃO E ADMINSTRAÇÃO DO PROGRAMA 
 
Artigo 3° – A coordenação pedagógica e administrativa do PPG Música UFPR será exercida 
por um colegiado e por uma coordenação. 
 
Artigo 4° – O colegiado do PPGMúsica da UFPR será composto exclusivamente por docentes 
portadores do título de doutor, reconhecido pelo CEPE, sendo constituído: 

- pelo coordenador do programa, que é seu presidente escolhido de acordo com a 
orientações contidas no Artigo 8.º da Resolução 32/17-CEPE/UFPR;  

- pelo vice-coordenador do programa;  
- por docentes permanentes do PPGMúsica, sendo, pelo menos, um representante de cada 

linha de pesquisa, integrante do corpo permanente do PPG, escolhido pelos docentes 
permanentes do PPG; 

- por representante(s) discente(s), alunos matriculados no curso, de acordo com as 
orientações contidas no Artigo 4.º, Parágrafo único da Resolução 32/17 – CEPE/UFPR  

§ 1° –  Outros membros do corpo docente poderão ser convidados pela coordenação do 
programa quando necessário, com direito a voz e voto. 
 
§ 2° – O coordenador e o vice-coordenador do programa terão mandato de 02 (dois) anos, sendo 
permitida apenas 01 (uma) recondução imediata; 
 
§ 3° – A representação discente, composta por titular e suplente, tem mandato de um ano, 
podendo ser reconduzida uma vez, de acordo com o parágrafo 2° do artigo 5° da Resolução 
32/17 do CEPE / UFPR.  



 
§ 4° – O colegiado se reunirá ordinariamente, com freqüência mínima semestral, mediante 
convocação do coordenador do programa com pauta divulgada com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas. 
 
§ 5° – Para efeito de quórum em reuniões de colegiado do programa serão considerados 
somente os professores permanentes. 
 
§ 6° – As decisões do colegiado serão tomadas por sistema de votação e todas as decisões serão 
tomadas por maioria simples de voto. 
 
§ único – O quorum mínimo exigido para deliberação do Colegiado se constitui por meio da 
presença: 

- Do coordenador e/ou vice-coordenador do Programa; 
- pelo equivalente a 50% (cinquenta por cento) mais um de seus membros; 
- de um representante discente (titular ou suplente); 

 
Artigo 5° – Compete ao Colegiado do PPGMúsica:  

- Assessorar a coordenação em tudo o que for necessário para o bom funcionamento do 
programa, do ponto de vista didático, científico, artístico e administrativo; 

- elaborar o regimento do programa e suas respectivas alterações, para posterior 
aprovação pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPPG) e Câmara de Pós-Graduação 
do CEPE / UFPR; 

- representar o PPGMúsica perante órgãos superiores da UFPR e órgãos de fomento ao 
ensino e pesquisa, pronunciando-se, sempre que convocado, sobre matéria de interesse 
da pós-graduação; 

- aprovar a política acadêmica, financeira e administrativa do programa; 
- traçar metas de desempenho acadêmico, por meio de análise periódica e sistemática do 

programa, em consonância com a PRPPG / UFPR; 
- apreciar e propor convênios e termos de cooperação com entidades públicas ou 

privadas, nacionais e internacionais, que sejam de interesse do curso; 
- estalebecer a distribuição das atividades didáticas do programa por meio da 

homologação de um calendário acadêmico que busque uma consonância com os 
departamentos envolvidos e com a integração do PPGMúsica com o ensino de 
graduação da UFPR; 

- designar comissão para preparar os exames e proceder à seleção dos candidatos ao 
programa, por meio de decisões sobre o número global de vagas, assim como sua 
distribuição por linha de pesquisa para o ingresso de novos alunos, de acordo com o 
interesse do programa e a disponibilidade de orientação por professor devidamente 
qualificado nos termos desse regimento; 

- deliberar sobre processos de seleção de alunos, aproveitamento e revalidação de créditos 
obtidos em outros cursos de pós-graduação stricto sensu, dispensa de disciplinas, 
trancamento de matrícula, readmissão e assuntos correlatos; 

- julgar pedidos de revisão de conceitos dos alunos, desde que devidamente justificado;  
- decidir sobre os casos de pedido de declinação de orientação e/ou substituição do 

orientador; 
- designar os componentes de bancas examinadoras de exames de qualificação e defesa, 

de dissertações de mestrado e teses de doutorado; 
- deliberar sobre pedidos de prorrogação de prazo para conclusão do curso, desde que 

devidamente justificados; 
- credenciar professores; 
- designar comissões; 
- definir a estrutura curricular e oferta de disciplinas do programa; 
- deliberar sobre os casos omissos na legislação.  

 



Artigo 6° – Compete ao coordenador do programa:  
- Dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do Programa;  
- representar o PPGMúsica perante os órgãos superiores da UFPR e agências de fomento 

ao ensino, pesquisa e/ou correlatas, em situações que digam respeito a suas 
competências; 

- articular-se com a PRPPG para acompanhamento, execução e avaliação das atividades 
do Programa; 

- convocar e presidir as reuniões do colegiado, no intuito de dar cumprimento às decisões 
perante os órgãos superiores da UFPR;  

- convocar e presidir a eleição do coordenador e do vice-coordenador do programa, 
conforme determina o  Art. 09 da Resolução 32/17 do CEPE/UFPR. Além disso, cabe 
ao coordenador do programa encaminhar os resultados da eleição do coordenador e do 
vice-coordenador ao Conselho Setorial e à PRPPG, de acordo com os prazos vigentes.  

 
§ único – Compete ao vice-coordenador dos PPGMúsica: 

- Substituir o coordenador em sua falta (mesmo em caso de vacância) durante toda a 
vigência de seu mandato; 

- colaborar de maneira ativa com o coordenador do PPGMúsica em atividades de direção 
e de administração do programa. 

 
Artigo 7° – A secretaria do PPGMúsica da UFPR será exercida por um servidor que terá por 
competência: 

- Assessorar o coordenador no cumprimento das tarefas administrativas de qualquer 
ordem, desde que estejam relacionadas ao Programa; 

- Manter em dia os assentamentos do pessoal docente, discente e administrativo; 
- Efetuar a inscrição dos candidatos à seleção e efetuar as matrículas do Programa; 
- Confeccionar, distribuir e arquivar documentos relativos à atividade didática e 

administrativa do programa, como protocolos de requerimentos de estudantes 
matriculados (para fins de atestados), certificados, diplomas, entre outros; 

- secretariar as reuniões do Colegiado, mantendo os registros de suas discussões, decisões 
e pareceres. 

 
 
 
CAPÍTULO III – CREDENCIAMENTO E ATIVIDADES DOCENTES 
 
 
Seção I – Credenciamento de professores 
 
Artigo 8° – O credenciamento de orientadores será analisado a qualquer momento, não 
ultrapassando o intervalo de 04 (quatro) anos. 
 
Artigo 9° – As normas de credenciamento de orientadores para mestrado devem seguir critérios 
e portarias vigentes da Capes e contemplar os seguintes critérios mínimos:  
- Ter título de doutor reconhecido pela UFPR; 
- ter produção científica ou artística (conforme Linha de Pesquisa) contínua e qualificada 
conforme critérios estabelecidos pelo Qualis CAPES. 
- ter experiência em orientação de alunos de iniciação científica e/ou trabalhos de fim de curso 
de graduação e/ou especialização. 
- manter Currículo Lattes atualizado.   
 
Artigo 10° – Os critérios para credenciamento de orientadores para doutorado devem 
contemplar os acima requeridos para orientadores de mestrado e também ter concluído a 
orientação de pelo menos 2 (dois) alunos de mestrado. 
 



Artigo 11° – Para o recredenciamento de docentes deverão ser considerados os seguintes 
quesitos: 
- Número de alunos por ele titulados no período (não inferior a um);  
- ter produção acadêmica contínua;  
- manter uma disciplina no PPGMúsica sendo oferecida, pelo menos, uma vez a cada ano; 
- ser aprovado em reunião de colegiado com relação a sua conduta profissional e ética com o 
PPGMúsica. 
 
 
Seção II – Atividades dos docentes 
 
Artigo 12° – Os docentes credenciados junto ao PPGMúsica serão classificados nas seguintes 
categorias, de acordo com a Portaria 81/2016 Capes:  
- Docentes permanentes: aqueles que atuam na pós-graduação e graduação de forma direta, 
intensa e contínua, formando o núcleo estável de docentes que desenvolvem as principais 
atividades de ensino, pesquisa e orientação;  
- docentes visitantes: aqueles vinculados a outras instituições de ensino ou pesquisa, no Brasil 
ou no exterior, que encontram-se à disposição da UFPR por um período contínuo e 
determinado, para colaborar em projeto de pesquisa e/ou atividades de ensino no programa, 
permitindo-se, a critério do colegiado, que atuem como orientadores e/ou co-orientadores e em 
atividades de extensão; 
- docentes colaboradores: demais membros do corpo docente do programa que não 
atendam aos requisitos para serem enquadrados como docentes permanentes ou como 
visitantes; 
 
§ único – Excepcionalmente, o colegiado do programa poderá convidar profissionais que 
desempenhem atividades relacionadas à área de concentração e linhas de pesquisa para 
ministrarem seminários, aulas e palestras. 
 
Artigo 13° – Compete a cada um dos docentes do PPGMúsica: 
- Supervisionar o aluno na organização do seu plano de estudos e na preparação do seu projeto 
de pesquisa em nível mestrado e/ou doutorado (conforme o caso). O projeto deve 
obrigatoriamente ter temática que o permita estar inserido na linha de pesquisa do orientador 
dentro do PPGMúsica; 
- dar assistência ao aluno durante toda a sua formação; 
- determinar ao aluno, se necessário, a realização de cursos, atividades ou estágios específicos 
que forem julgados indispensáveis à sua formação profissional, bem como à titulação almejada, 
mesmo que sem direito a créditos; 
- orientar o aluno na elaboração da dissertação ou tese; 
- solicitar ao colegiado a co-orientação de outro docente doutor para o trabalho de elaboração de 
dissertação ou tese; 
- recomendar ao colegiado o desligamento do aluno, quando motivado por insuficiência de 
desempenho acadêmico;  
- supervisionar e sugerir manutenção ou cancelamento de bolsas dos seus orientandos-bolsistas 
ao colegiado do programa, quando for o caso, conforme as regras vigentes das agências 
financiadoras e do PPGMúsica; 
- prezar pelo bom relacionamento pessoal e profissional com o aluno. 
 
Artigo 14° – Havendo interesse do docente e/ou do aluno, o colegiado poderá determinar a 
substituição de orientador. 
 
§ 1° – nestes casos, o colegiado poderá instituir um comitê de orientação, que prosseguirá na 
orientação do trabalho do aluno, podendo ainda substituí-lo conforme julgar necessário. 
 



§ 2° - O pedido de mudança de orientador deverá ser homologado pelo colegiado e solicitado 
pelas partes interessadas. 
 
Artigo 15° – Casos omissos serão decididos pelo colegiado do PPGMúsica. 
 
 
 
CAPÍTULO IV – REGIME DIDÁTICO 
 
 
Seção I – Áreas de concentração e linhas de pesquisa 
 
Artigo 16° - O PPGMúsica / UFPR está estruturado com base em uma Área de Concentração e 
três Linhas de Pesquisa:  
- Área de concentração única: Música  
- Linhas de pesquisa: Composição Musical; Musicologia/Etnomusicologia; Cognição/Educação 
Musical 
 
Artigo 17° – O colegiado do PPGMúsica poderá  receber solicitação de criação e/ou supressão 
de novas linhas de pesquisa, desde que solicitadas por um mínimo de 03 (três) docentes 
permanentes do programa, com devida justificativa, para encaminhar à PRPPG e, 
posteriormente, para o  CEPE/UFPR. 
 
 
Seção II– processo seletivo  
 
Artigo 18° – A admissão de candidatos ao PPGMúsica da UFPR está condicionada à 
capacidade de orientação do programa, comprovada pela existência de orientadores disponíveis. 
 
Artigo 19° – O ingresso dos alunos será feito mediante processo seletivo, na forma do 
Regimento Geral dos Cursos de Mestrado e Doutorado da UFPR e das normas complementares 
estabelecidas por este regimento. 
 
Artigo 20° – O processo seletivo para ingresso no programa será feito por uma comissão de 
avaliadores, composta por docentes representantes das linhas de pesquisa. A comissão de 
seleção será designada pelo colegiado do programa, guardando absoluto sigilo sobre os 
procedimentos e as avaliações dos candidatos, que serão tornadas públicas apenas ao final do 
processo seletivo, de acordo com calendário divulgado previamente. 
 
Artigo 21° – A comissão de avaliadores terá plenos poderes para estabelecer os critérios de 
seleção e etapas eliminatórias e classificatórias do processo seletivo.  
 
Artigo 22° – Poderão inscrever-se como candidatos ao PPGMúsica os portadores de curso 
superior devidamente reconhecido na forma da lei, ou aqueles que comprovarem que estarão 
graduados até a data de matrícula no curso, tal como estabelecido pelo edital de seleção. 
 
Artigo 23º - Serão destinadas 5% de vagas para servidores da UFPR que obtenham nota mínima 
de aprovação. 
 
 
Seção III – Suficiência em língua estrangeira 
 



Artigo 24º – 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.  
 
Artigo 25º – Os testes de suficiência em língua estrangeira moderna serão registrados no 
histórico escolar do aluno. 
 
§ 1º Entende-se por teste de suficiência em língua estrangeira moderna o exame realizado com o 
objetivo específico de verificar se o aluno é suficiente em leitura e interpretação de textos 
provenientes de revistas científicas. 
 
§ 2º Os candidatos que possuam certificados de suficiência ou proficiência na(s) língua(s) 
estrangeira(s) moderna(s) emitidos por outras instituições poderão ser dispensados dos testes 
previstos neste artigo, desde que emitidos há menos de cinco anos. 
 
 
Seção IV – Matrículas 
 
Artigo 26° – Para inscrever-se no PPGMúsica, o aluno deverá satisfazer os seguintes pré 
requisitos: 
- Ser graduado em curso superior reconhecido pelo MEC (diplomas obtidos no exterior serão 
avaliados pelo colegiado); 
- ser selecionado mediante processo seletivo instituído pelo colegiado do programa e previsto 
neste regimento.  
 
§ 1° – Alunos originários de convênios institucionais serão avaliados caso a caso pelo colegiado 
do programa. 
 
Artigo 27° – A matrícula do aluno no PPGMúsica UFPR deverá ser feita conforme 
procedimentos estabelecidos em edital. 
 
§ único – A não realização da matrícula no prazo implicarrá na perda da vaga e na convocação 
de outro eventual candidato aprovado, obedecida a ordem de classificação. 
 
Artigo 28° – As matrículas em disciplinas do aluno no PPGMúsica UFPR deverão ser feitas por 
meio da plataforma de gestão acadêmica da pós-graduação da UFPR, nos prazos fixados pelo 
edital de seleção ou colegiado, em data pré-estabelecida.  
 
Artigo 29° – Poderá ser aceita como ouvinte ou aluno especial qualquer pessoa interessada no 
conteúdo de uma disciplina específica, desde que com o aval do professor responsável. 
 
Artigo 30° – O aluno regularmente matriculado deverá requerer inscrição em disciplinas de 
acordo com conhecimento do seu orientador. 
 
Artigo 31° – O aluno poderá solicitar cancelamento de sua inscrição em uma ou mais 
disciplinas durante a primeira metade de sua programação, apresentando justificativa e 
concordância do professor orientador.  
 
Artigo 32° - O aluno poderá requerer afastamento do curso de acordo com o artigo 28 da 
Resolução 32/17 do CEPE/UFPR.  
 
 
Seção V – Bolsas  
  
Artigo 33° – Uma comissão de gerência de bolsas será designada pelo colegiado, composta por, 



no mínimo, quatro membros: o coordenador do programa, dois professores do colegiado do 
curso e um representante discente.  
 
§ único – Os membros docentes e o representante discente da comissão terão mandato de 01 
(ano) ano, podendo ter recondução imediata. 
 
Artigo 34° – A comissão elaborará os critérios para a distribuição das bolsas e julgará as 
situações de pendência, se necessário, recorrendo ao colegiado. 
 
Artigo 35° – Para concessão de bolsa de estudo a alunos do PPGMúsica será exigido o 
cumprimento dos requisitos das agências financiadoras e da comissão de gerência de bolsas do 
programa. 
 
Artigo 36° – A comissão de bolsas terá poder decisório para deliberar casos omissos. 
 
Artigo 37° – Para os pedidos de prorrogação de bolsa, além dos documentos exigidos pelas 
agências financiadoras, a comissão de bolsas avaliará o candidato mediante os relatórios anuais 
de atividades apresentados. 
  
Artigo 38° – O bolsista poderá solicitar afastamento de suas atividades no curso para 
desenvolvimento de pesquisa ou programa acadêmico em outra instituição.  
 
§ único – Nestes casos, o afastamento do curso deverá ser justificado mediante plano de 
trabalho, aquiescência do professor orientador ou do comitê de orientação e parecer final do 
colegiado do programa. 
 
 
Seção VI – Atividades Discentes 
 
Artigo 39° – Compete ao pós-graduando na modalidade strictu sensu do PPGMúsica da 
Universidade Federal do Paraná:  
- Completar o número de créditos exigidos pelo programa; 
- realizar o(s) exame(s) de suficiência em língua(s) estrangeira(s) moderna(s) ou apresentar 
comprovantes; 
- apresentar um relatório anual de atividades à critério do orientador; 
- ser aprovado em exame de qualificação;  
- ser aprovado na defesa de sua dissertação ou tese, conforme normas estabelecidas neste 
regimento; 
- contribuir para a divulgação da produtividade científica do programa; 
- prezar pelo bom relacionamento pessoal e profissional com o seu orientador, colegas e com a 
coordenação do PPGMúsica;  
- participar do Grupo de Pesquisa indicado pelo orientador, seguindo as normas de cada grupo. 
 
§ Único: O aluno que não cumprir os itens presentes neste artigo está sujeitos à avaliação de 
conduta pelo colegiado do PPGMúsica em qualquer momento do curso, podendo ser desligado 
do programa. 
 
 
Seção VI – Créditos em Disciplinas 
 
Artigo 40° – Os Cursos de mestrado e doutorado em música obedecerão ao regime de créditos, 
sendo a unidade de crédito equivalente a 15 horas de aulas teóricas ou práticas, prevista para a 
realização das disciplinas. Cada disciplina possui um total de 03 créditos (45 horas). 
 
Artigo 41° – O aluno de mestrado deverá integralizar 21 créditos (sete disciplinas) e elaborar  



dissertação de mestrado.  
 
Artigo 42° – O aluno de doutorado deverá integralizar 24 créditos (oito disciplinas) e elaborar 
tese de doutorado.  
 
 

Seção VII – Prática de Docência 
 
Artigo 43° – A prática de docência constituirá disciplina obrigatória do currículo dos cursos de 
mestrado e de doutorado.  
 
§ 1° – A prática de docência seguirá a regulamentação estabelecida pela Resolução 32/17 do 
CEPE/UFPR; 
 
§ 2° – A disciplina Prática de Docência em Ensino Superior prevê a atuação de pós-graduandos 
em disciplinas dos cursos de Graduação. 
 
 
Seção VIII– Desempenho Acadêmico  
 
Artigo 44° – O aproveitamento dos créditos em disciplinas dos alunos será avaliado pelo 
professor ministrante da disciplina e será expresso de acordo com os seguintes conceitos para 
aprovação e efeito acadêmico:  

“A” = Excelente (nota entre 9,0 e 10,0 - nota máxima) 
“B” = Muito Bom (nota entre 8,0 e 8,9)   
“C” = Bom (nota entre 7,0 e 7,9)  
“D” = Insuficiente (nota inferior a 7,0) 
 

§ 1° – Será considerado aprovado nas disciplinas o aluno que obtiver conceito A, B ou C e que 
tenha tido frequência mínima de 75%, conforme definido no Artigo 34 da Resolução 32/17 do 
CEPE/UFPR.  
 
§ 2° – O docente responsável pela disciplina terá prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, 
contados da conclusão da disciplina, para comunicar os conceitos obtidos pelos alunos, sob pena 
de instauração de processo disciplinar. 
 
§ 3° – Todos os conceitos obtidos pelo aluno deverão constar em seu histórico escolar. 
 
§ 4° – O aluno poderá requerer revisão da avaliação no prazo de 5 (cinco) dias corridos após a 
publicação dos conceitos obtidos pelos alunos. 
 
§ 5° – O aluno bolsista que for reprovado em disciplina ou que obtiver dois conceitos C num 
mesmo semestre perderá a sua bolsa de estudos. 
 
§ 6° – O aluno poderá ter até 1 (um) conceito D em seu histórico escolar, desde que em 
disciplina não obrigatória. Se o limite indicado for ultrapassado, sua matrícula no curso estará 
automaticamente cancelada. 
 
Artigo 45° – A frequência mínima exigida nas disciplinas é de 75 (setenta e cinco) por cento.  
 
§ 1° - Caso o limite de faltas seja ultrapassado, o aluno estará reprovado na disciplina. Para 
efeito do disposto no artigo anterior, será atribuído conceito D ao discente. 
 
§ 2° – Em hipótese alguma o aluno poderá ser reprovado por faltas em mais de duas disciplinas.  
 



 
Seção IX – Auxílios Financeiros 
 
Artigo 46° – A aplicação dos recursos destinados ao programa será definida pelo colegiado;  
 
Artigo 47° – Os pedidos de auxílio financeiro de docentes e discentes deverão ser feitos à 
coordenação do programa e serão avaliados pelo colegiado do programa; 
 
 
Seção X – Prazos 
 
Artigo 48° – Os prazos de duração dos cursos de mestrado e doutorado não deverão exceder 24 
(vinte e quatro) e 48 (quarenta e oito) meses, respectivamente, incluídos o cumprimento de 
créditos e a submissão e defesa de dissertação ou tese; 
 
§ 1° – O prazo para a conclusão dos cursos acima mencionados poderá ser prorrogado pelo 
colegiado por, no máximo, 6 (seis) meses, com justificativa apresentada pelo aluno, aprovada 
pelo orientador ou comitê orientador e pelo colegiado do PPGMúsica; 
 
§ 2° – as prorrogações mencionadas no parágrafo anterior não poderão ser aplicadas nos casos 
de alunos que tiveram pedido de afastamento.  
 
§ 3° – o descumprimento dos limites de prazos definidos no presente artigo implicará no 
desligamento do aluno, por ato do colegiado. 
 
§ 4° – os casos omissos serão avaliados pelo colegiado do programa. 
 
 
Seção XII – Exame de Qualificação 
 
Artigo 49o – No curso de mestrado e de doutorado, o exame de qualificação deverá avaliar a 
maturidade científica do aluno para realizar a investigação proposta, mediante defesa pública, 
perante comissão examinadora.  
 
Artigo 50o - A banca de qualificação para o mestrado será constituída por três (3) professores , 
doutores, um dos quais será necessariamente o professor orientador, na qualidade de presidente, 
e um (1) professor externo ao programa; a banca de qualificação para o doutorado será 
constituída de quatro (4) professores doutores um dos quais será necessariamente o professor 
orientador, na qualidade de presidente, e dois (2) professores externos ao programa, sendo um 
externo à universidade.  
 
Artigo 51o – No curso de mestrado o aluno deverá realizar o exame de qualificação em até 18 
meses, a contar do início de sua matrícula no programa.  
 
Artigo 52o – No curso de doutorado, o aluno deverá realizar o exame de qualificação em até 30 
(trinta) meses, a contar do início de sua matrícula no programa. 
 
Artigo 53o – A inscrição no exame de qualificação será condicionada à integralização dos 
créditos em disciplinas e será solicitada pelo discente com anuência do orientador. 
 
Artigo 54o – A sessão pública referente ao exame de qualificação consistirá na apresentação do 
trabalho pelo candidato, seguida da arguição pela banca examinadora. O candidato terá até 30 
(trinta) minutos para sua apresentação. 
 
Artigo 55o – O aluno que for reprovado no exame de qualificação poderá repeti-lo apenas uma 



vez, em prazo não superior a 90 (noventa) dias contados a partir da data de realização do 
primeiro exame.  
 
Artigo 56o – O segundo exame de qualificação será realizado de acordo com as mesmas regras 
do exame anterior. 
 
Artigo 57o – Casos omissos serão avaliados pelo colegiado do programa. 
 
 
Seção XIII – Desligamento do Aluno 
 
Artigo 58° – O descumprimento dos limites dos prazos definidos pelo Colegiado implicará no 
desligamento do discente, por ato do Colegiado. 
 
§ único – Os desligamentos serão avaliados pelo Colegiado do Programa.  
 
 
Seção XIV – Defesa Da Dissertação / Tese 
 
Artigo 59o – Na defesa da dissertação de mestrado ou da tese de doutorado, o candidato deverá 
demonstrar domínio do tema escolhido, rigor metodológico, capacidade de sistematização, 
desenvolvimento e comunicação de sua pesquisa, conforme exigências concernentes a cada um 
dos níveis acima mencionados. 
 
Artigo 60o – A inscrição na banca de defesa será solicitada ao colegiado do programa, pelo 
orientador, e informada à secretaria do programa para providências da documentação, incluindo: 
título do trabalho, nomes dos membros constituintes da banca e data e horário da banca. 
 
§ único – a documentação referente à defesa da dissertação ou tese deverá ser encaminhada à 
secretaria do PPGMúsica com, no mínimo, um mês e meio de antecedência à data do exame. 
 
Artigo 61o – A banca de defesa  de mestrado será constituída por três (03) professores doutores, 
um dos quais será necessariamente o professor orientador, na qualidade de presidente, e um (01) 
professor externo à UFPR; a banca de defesa para o doutorado será constituída de 04 (quatro) 
professores doutores, um dos quais será necessariamente o professor orientador, na qualidade de 
presidente, e dois (02) professores externos ao programa, sendo um deles externo à UFPR.   
 
Artigo 62o – A sessão pública de defesa de dissertação ou tese consistirá na apresentação do 
trabalho pelo candidato, seguida da argüição pela banca examinadora. A banca seguirá as 
orientações dispostas nos artigos 43 e 44 da Resolução 32/17 do CEPE/UFPR. O candidato terá 
até 30 (trinta) minutos para sua apresentação. 
 
Artigo 63o – Os examinadores avaliarão a dissertação ou a tese considerando a apresentação 
oral, o conteúdo, a forma, a redação e a defesa do trabalho. 
 
§ 1o – Os membros da banca examinadora farão individualmente a avaliação do resultado da 
defesa pública da dissertação ou da tese, em sessão secreta e emitirão ata e parecer conforme 
legislação vigente da UFPR; 
 
§ 2o – O resultado constante na Ata/Parecer será definido na forma de “aprovado” ou 
“reprovado”, sem atribuição de nota ou conceito;  
 
§ 3o – A Banca Examinadora poderá fazer constar, na ata/parecer, complemento escrito do 
resultado da defesa da dissertação, conforme desempenho do aluno, podendo atribuir “louvor”, 
“louvor e distinção” e “indicação para publicação”.  



 
Artigo 64o – A contar da aprovação da dissertação ou da tese pela banca examinadora, o aluno 
terá um prazo máximo de 90 (noventa) dias para entregar, na Secretaria do PPGMúsica, os 
exemplares definitivos do trabalho, sujeito às penalidades previstas na Resolução 32/17 do 
CEPE/UFPR, artigo 45, parágrafo 9. 
 
§ 1 o – O aluno deverá incorporar as modificações exigidas pela banca examinadora na versão 
definitiva de seu trabalho, sob a supervisão do orientador; 
 
§ 2 o – Será exigido o depósito de  exemplares definitivos da dissertação de mestrado e da tese 
de doutorado (impressos ou digitais, na versão PDF) de acordo com as orientações contidas no 
artigo 45 da Resolução 32/17 do CEPE/UFPR 
 
Artigo 65o - O aluno que for reprovado na defesa de sua dissertação ou tese poderá repeti-lo 
apenas uma vez, em prazo não superior a 90 (noventa) dias contados a partir da data de 
realização da primeira defesa, perante a mesma banca. 
 
Artigo 66o – A segunda defesa será realizada de acordo com as mesmas regras da defesa 
anterior. 
 
 
Seção XV  – Diplomas e Titulação 
 
Artigo 67o – Os alunos que concluírem o curso de mestrado receberão o título de Mestre em 
Música e os concluintes do Doutorado o título de Doutor em Música. 
 
Artigo 68o – Para a expedição de diploma de mestre e doutor, deverão ser cumpridas as 
exigências dos Artigos  49 e 50 da Resolução 32/17 do CEPE/UFPR. 
 
 
 

CAPÍTULO 5 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Artigo 69o –As decisões do Colegiado dos PPGMúsica serão suscetíveis de recurso ao Conselho 
Setorial, sendo os casos omissos resolvidos pela PRPPG.  
 
Artigo 70o -  Os recursos das decisões dos Conselhos Setoriais serão dirigidos ao CEPE. 

 
Artigo 71o – Os recursos referentes a qualquer processo de seleção de ingresso no programa, 
assunto administrativo ou estudantil deverão obedecer prazos definidos em edital e/ou pelo 
colegiado do programa.  
 
§ único – todos os recursos deverão ser encaminhados ao coordenador do programa, 
protocolado na secretaria do programa. 
 
Artigo 72o – As atividades do PPGMúsica serão regidas por este Regimento, pelo Estatuto e 
Regimento Geral da UFPR, pelo Regimento Geral dos Cursos de Mestrado e Doutorado da 
UFPR, pelas normas e resoluções do CEPE, pelos termos de Convênios ou Acordos específicos 
que venham a ser assinados com entidades públicas ou privadas, financiadoras de projetos e 
pela legislação federal em vigor. 
 
Artigo 73o – Os casos omissos, conflitantes e não previstos deverão ser encaminhados ao 
colegiado do PPGMúsica. 
 
Artigo 74o – Este regimento poderá ser revisto e reformado a qualquer tempo. As propostas de 



reforma e revisão do regimento deverão ser avaliadas e posteriormente aprovadas pelo 
colegiado do programa. 
 
Artigo 75o – Este Regimento Interno do PPGMúsica entrará em vigor a partir de sua publicação, 
ficando automaticamente anuladas todas as normas internas do PPGMúsica anteriores a ele. 
 

 
 

Curitiba, 15 de fevereiro de 2019. 

 


