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PPGMUS!

Programa de Pós-Graduação 
em Música  

Mestrado Acadêmico  

Este manual apresenta informações 
básicas sobre o Programa de Pós-
Graduação em Música – Mestrado  

As informações aqui contidas poderão 
ser complementadas através de con-
sulta à Secretaria de Pós-Graduação 
do Centro de Artes da UDESC, assim 

como à Secretaria ou à Coordenação do 
Programa (http://www.ceart.udesc.br/

ppgmus).

CONTATOS
Técnica Administrativa do PPGMUS
Lucinda Rosária de Carvalho Lapolli
E-mail: ppgmus.udesc@gmail.com 
48 36648335
(de 2ª a 6ª, das 8h às 13h30)

Secretaria Acadêmica da Pós-Graduação
do CEART:
Edson Adriano de Souza – 48 36648394
Célia Maria da Silva – 48 36648378
Rodrigo Moreira da Silva - 48 36648363
(de 2ª a 6ª, das 8h às 19h)

Coordenadora: 
Viviane Beineke 
vivibk@gmail.com
Vice-coordenadora: 
Regina Finck Schambeck 

Representantes dos professores no Colegiado:
Viviane Beineke (coordenadora)
Regina Finck Schambeck (vice-coordenadora)
Marcos Tadeu Holler
Luiz Henrique Fiaminghi
Guilherme Antonio Sauerbronn de Barros
Teresa Mateiro (suplente)

Atendimento da Coordenação:
Horários de atendimento deverão ser agendados 
previamente (no mínimo com 24 horas de ante-
cedência) na Secretaria do PPGMUS ou através 
do e-mail ppgmus.udesc@gmail.com.



uniVersiDaDe Do estaDo De santa catarina
uDesc

centro De artes
ceart

DePartamento De mÚsica
Dmu

ProGrama De Pós-GraDuação em mÚsica
PPGmus

2017

rua maDre benVenuta, 1907
itacorubi, sc

ceP 88035-001
tel. 48 36648335

sobre o PPGmus

O PPGMUS é um programa de pós-graduação reconhecido pela CAPES e 
está em funcionamento desde 2007. Tem como proposta central pro-
mover o desenvolvimento político-educacional da sociedade brasileira, 
constituindo-se num espaço de reflexão, ensino e produção científica na 
área de música. 

áreas De concentração e linhas De Pesquisa

EDUCAÇÃO MUSICAL: PROCESSOS E PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO MUSICAL 

Investigação de processos e práticas pedagógico-musicais, em suas 
diferentes dimensões, na educação básica, no ensino superior e em 
outros contextos socioculturais.

MUSICOLOGIA-ETNOMUSICOLOGIA: MÚSICA E SOCIEDADE 
A música no contexto histórico e sociocultural; estudos em musicologia 
e etnomusicologia; teoria e análise musical aplicadas à musicologia e 
etnomusicologia.

INTERPRETAÇÃO E CRIAÇÃO MUSICAL: PROCESSOS CRIATIVOS EM 
INTERPRETAÇÃO E COMPOSIÇÃO MUSICAL 
Teoria e análise aplicadas às práticas interpretativas e à composição. 
Ação instrumental e interdisciplinaridade.  Estética e filosofia da música.



estrutura Do curso

O curso de Mestrado Acadêmico em Música tem a duração de 24 meses 
(4 semestres) e o currículo está organizado em disciplinas obrigatórias e 

eletivas, além de outras atividades que complementam a formação 
oferecida e cumprem os requisitos obrigatórios estabelecidos pela 

legislação vigente – CAPES e UDESC.

DisciPlinas obriGatórias

A disciplina “Pesquisa em Música” (4 créditos) é a única disciplina 
obrigatória para as áreas de concentração e deve ser cursada no primeiro 

semestre do curso. 
Cada área de concentração possui outras disciplinas obrigatórias, 
somando 6 créditos, que devem ser cursadas nos dois primeiros 

semestres do curso, excetuando-se Instrumento III e IV ou Composição 
III e IV, que são disciplinas exclusivas da área de Interpretação 

e Criação Musical. 

área De concentração

eDucação musical

 
área De concentração

musicoloGia-
etnomusicoloGia

área De concentração

interPretação e 
criação musical

DisciPlinas

Fundamentos da Educação Musical I 
(4 créditos – 1º semestre)  
Fundamentos da Educação Musical II 
(4 créditos – 2º semestre).

DisciPlinas

Fundamentos Teóricos e História da 
Musicologia e Etnomusicologia
(4 créditos – 1º semestre) 
Perspectivas teóricas recentes em Musicologia 
e Etnomusicologia (4 créditos – 2º semestre)

DisciPlinas

Fundamentos da Interpretação e Composição 
Musical (2 créditos – 1º semestre)
Laboratório de Instrumento e composição (2 
créditos – 2º semestre)
Instrumento ou Composição I, II, III e IV (1 
crédito cada disciplina – 1º, 2º, 3º e 4º semes-
tres). Os estudantes vinculados a esta área de 
concentração optam por Instrumento I, II, III e 
IV ou Composição I, II, III e IV.



DisciPlinas eletiVas

Para a integralização das disciplinas do Mestrado em Música, os(as) 
estudantes devem cursar no mínimo 10 créditos em disciplinas eletivas, 

preferencialmente nos 3 primeiros semestres do curso. 

Os(As) professores(as) orientadores(as) devem ser consultados na 
ocasião da matrícula, analisando conjuntamente as possibilidades de 

escolha de disciplinas, o melhor momento para realizar o estágio docente 
e acompanhamento das atividades complementares,  considerando as 

temáticas relacionadas à formação e o tempo exigido por cada atividade. 
A listagem de disciplinas eletivas poderá ser consultada no site do PPGMUS.

As disciplinas obrigatórias de uma área de concentração poderão 
ser cursadas por estudantes de outras áreas de concentração, 

sendo os créditos computados como disciplinas eletivas.

Todos os processos de validação de disciplinas externos ao 
PPGMUS serão analisados pelo Colegiado do PPGMUS.

aPresentação PÚblica Do Projeto 
De Dissertação

Todos os alunos e alunas do PPGMUS deverão apresentar 
publicamente seus projetos de dissertação no início do terceiro 
semestre. Professores(as) do próprio programa ou externos serão 
convidados para esta apresentação pública, apresentando comentários 
para o aprimoramento do processo da pesquisa que resultará na 
dissertação de mestrado.

estáGio Docente

A realização de estágio docente em disciplina(s) dos cursos de 
graduação da UDESC é parte das atividades obrigatórias para a 
integralização do curso de mestrado. O(A) professor(a) orientador(a), 
a partir do contato com professores(as) da graduação em música, 
estabelecerá cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo(a) 
aluno(a) de mestrado. É exigida carga horária de 30 horas para esta 
atividade. Ao final do estágio deverá ser preenchido formulário específico 
para cadastramento da atividade no histórico escolar.

Os(As) alunos(as) que possuem experiência como docentes universitários(as) 
em período recente poderão solicitar dispensa do estágio docente, 
apresentando solicitação formal e apresentando documentação comprobatória 
da atuação como docente no ensino superior.

outras atiViDaDes obriGatórias



exame De qualificação

Até o final do 3º semestre, todos os(as) alunos(as) deverão realizar o 
exame de qualificação, segundo normas estabelecidas em resolução 
específica. O trabalho realizado será apresentado para uma banca 
composta pelo(a) orientador(a) e outros professores – do PPGMUS e de 
outras instituições. Os(As) convidados(as) externos(as) poderão 
participar de bancas presencialmente ou através de videoconferência.

Publicação De artiGo acaDêmico

Os alunos e alunas do PPGMUS deverão comprovar a submissão de 
artigo acadêmico para publicação em periódico com Qualis, em revista 
relacionada à área de concentração. A comprovação de envio do artigo 
deverá ser apresentada antes da solicitação de defesa da dissertação, 
sendo este comprovante analisado pelo Colegiado.

atiViDaDes comPlementares
As Atividades Complementares compreendem a participação dos 
acadêmicos em eventos, cursos, festivais, além de produção técnica, 
bibliográfica e artística, e podem ser realizadas ao longo do curso, sendo 
obrigatório o cumprimento de 30 horas de atividades equivalentes a 2 
créditos. 

Antes da solicitação de defesa de dissertação, o(a) mestrando(a) deverá 

apresentar Relatório das Atividades Complementares. Resolução 
específica do PPGMUS normatiza as Atividades Complementares, com 
os indicadores referentes à pontuação.

recital
O recital é obrigatório para os(as) alunos(as) da área de concentração 
Interpretação e Criação Musical e deve ser realizado antes da defesa da 
dissertação. O recital será avaliado por banca examinadora, composta 
por professores(as) do PPGMUS e convidados(as) externos(as).

Defesa De Dissertação
Após o cumprimento de todos os créditos referentes a disciplinas 
obrigatórias e eletivas, apresentação de projeto de dissertação, estágio 
docente, exame de qualificação, atividades complementares e recital 
(para os alunos e alunas da área de Interpretação e Criação Musical), o(a) 
mestrando poderá solicitar a defesa, com a anuência do(a) professor(a) 
orientador(a). A solicitação deve apresentar a data defesa e a banca 
examinadora que avaliará o trabalho, em formulário específico disponível 
na página do PPGMUS. 

As defesas de dissertação deverão acontecer no prazo máximo de 24 
meses. Em situações excepcionais, o(a) aluno(a), com a anuência do(a) 
professor(a) orientador(a), poderá solicitar prorrogação do prazo para a 
defesa, sendo tal excepcionalidade analisada pelo Colegiado do 
PPGMUS, sempre respeitando a legislação vigente na UDESC.



aValiação Do PPGmus
A CAPES é o órgão do Ministério da Educação responsável pela 
pós-graduação no Brasil, sendo esta agência a responsável pelo 
reconhecimento e avaliação dos cursos de mestrado e doutorado no país. 

Diversos elementos fazem parte da avaliação continuada realizada pela 
CAPES junto aos programas de pós-graduação, dentre eles, a produção 
docente e discente. Todos os(as) professores(as) e alunos(as) de 
pós-graduação devem demonstrar produtividade acadêmica, que inclui a 
produção bibliográfica, técnica e artística.

A produção dos(as) estudantes é componente da avaliação durante e 
após a conclusão do curso. Por um prazo de 3 anos, a partir da 
conclusão do mestrado, a produção do ex-aluno é incluída na avaliação 
do curso como um dos indicadores de qualidade, considerando tal 
produção como parte dos efeitos do curso realizado.
Por estas razões, a produção docente e discente no PPGMUS é 
estimulada e verificada constantemente, tornando-se ponto da mais 
alta relevância para o crescimento do curso em termos dos parâmetros 
nacionais estabelecidos pela CAPES. 
Por tais motivos, é compromisso do(a) aluno(a) manter o Lattes 
atualizado durante a permanência no Programa e também depois da sua 
conclusão (no mínimo três anos).

bolsas De estuDo
O PPGMUS dispõe de bolsas provenientes da UDESC e da CAPES, ambas 
com o mesmo valor financeiro. A bolsa tem a duração de 12 meses, 
podendo ser prorrogada para mais 12 meses, totalizando, no máximo, 24 
meses, tempo de integralização do mestrado.

Para ser bolsista do programa é preciso participar da chamada para 
ranqueamento de bolsistas do PPGMUS, que avalia a produção 
intelectual e o desempenho acadêmico  dos(as) candidatos(as) à bolsa. 
É necessário atender, também, aos seguintes critérios:

- ser aluno(a) regularmente matriculado no PPGMUS;
- não possuir vínculo empregatício (ou estar oficialmente licenciado para 
capacitação em nível de mestrado);
- dedicar 40 horas semanais ao curso de mestrado.

As atribuições e compromissos do bolsista incluem o desenvolvimento 
de atividades acadêmicas no âmbito da pesquisa, ensino e colaboração 
aos professores e professoras do Programa.

O não atendimento aos critérios estabelecidos pelo PPGMUS, em 
consonância com as normas da CAPES e da UDESC, implica na 
impossibilidade de implementação de bolsa, ou na sua suspensão em 
qualquer tempo.

Cabe à Comissão de Bolsas do PPGMUS a decisão sobre todos os 
assuntos referentes à concessão, manutenção, cancelamento ou 
transferência de bolsas do programa.



Perfil Do eGresso
O perfil do egresso do PPGMUS focaliza:

FORMAÇÃO EM PESQUISA

A formação de pesquisadores(as) capazes de atuar criticamente em alto 
nível de excelência nas áreas de Educação Musical, 
Musicologia-Etnomusicologia e Interpretação e Criação Musical, em 
diferentes setores da sociedade. A formação voltada ao desenvolvimento 
da capacidade de produzir conhecimento acadêmico na área de música.

FORMAÇÃO EM ENSINO

A preparação de professores para o ensino superior, capazes de 
contribuir em diferentes contextos universitários em cursos superiores 
de música no Brasil, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e 
extensão com elevado nível de qualidade. 
O aperfeiçoamento de professores para atuação na educação básica 
e outros espaços educativos, contribuindo para qualificar a formação 
musical oferecida nas escolas regulares, nas escolas especializadas e em 
projetos sociais diversos.

FORMAÇÃO EM EXTENSÃO

O aprimoramento musical e a excelência na participação em atividades 
artísticas que fazem parte do processo de formação e atuação do músico 
em geral, no trabalho como solista, camerista, junto a orquestras ou 
como pianista colaborador e orientador em escolas de música,
compositor, entre outras possibilidades de atuação.
A formação de profissionais capazes de promover a divulgação e acesso 
à música e à educação musical em diferentes setores da sociedade.

outras informações
O PPGMUS dispõe de Laboratório de Música - LabPPGMUS, com 
computadores e equipamentos para o desenvolvimento de trabalhos 
diversos. Além deste Laboratório, todos os estudantes do PPGMUS 
podem utilizar o Laboratório de Informática do CEART.

A UDESC dispõe de uma Biblioteca Central, localizada no Campus do 
Itacorubi, que também está aberta para os estudantes de pós-graduação. 
Além disso, o PPGMUS dispõe de uma biblioteca específica, contendo 
diversos títulos de interesse para as áreas de concentração do Programa.

As dependências do PPGMUS podem ser utilizadas por alunos(as) e 
professores(as) para atividades acadêmicas diversas, incluindo estudo 
individual ou em grupo. Para tanto, é necessário reservar estes espaços 
físicos junto à secretaria do PPGMUS.

Para a utilização dos Laboratórios, assim como acessar os acervos das 
bibliotecas, os alunos e alunas do PPGMUS devem solicitar comprovante 
de matrícula junto à Secretaria de Pós-Graduação, para que sejam 
realizados os procedimentos necessários para o uso regular destes 
espaços e acervos.

Outras informações pertinentes ao funcionamento do PPGMUS poderão 
ser acessadas na página do programa:

www.ceart.udesc.br/ppgmus.



corPo Docente

Mestrado e Doutorado em Antropologia Social pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Pós-doutorado em 

Musicologia na Université de Paris IV, Sorbonne.

Mestrado em Música em Instrumento Piano pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). Doutorado em Musicologia pela Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Mestrado em Música - Composição (M.F.A.) 
California Institute of the Arts. Doutorado em Música 

Composição - University of California. Pós-Doutorado em 
Música - Composição pela University of California.

Doutorado em música pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

Mestrado e Doutorado em Música pelo Programa de Pós-Graduação em 
Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Mestrado em Artes pela Universidade Estadual de Campinas. Doutorado em 
Música pela Universidade Estadual de Campinas. Pós-doutorado em 
Musicologia na Universidade Nova de Lisboa, UNL, Portugal e pela 

Friedrich-Schiller-Universität Jena / Hochsch. für Musik Franz Liszt Weimar, 
UNI-JENA / HFLW, Alemanha.

Mestrado e Doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul.

Mestrado em Artes pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (UNESP). Doutorado em Música pela Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP).

Mestrado em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Doutorado em Educação Musical pelo Royal Melbourne Institute of 
Technology - RMIT University, Austrália. Pós-doutorado no Instituto 

Politécnico do Porto, em Portugal.

Mestrado em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Doutorado em Educação Musical pela Universidad del País Vasco (Espanha). 

Pós-doutorado na Lund University (Suécia).

Mestrado em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas pela Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC).

Mestrado e Doutorado em Música pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). Pós-Doutorado na Ludwig-Maximilians 

Universität – München (Alemanha).




