Abre

inscrições

para

processo

de

seleção

a

distância de candidatos(as) para os cursos de
Mestrado Acadêmico e Doutorado Acadêmico do
Programa

de

Pós-Graduação

em

Música

(PPGMUS), com ingresso no segundo semestre
letivo de 2021.

A Diretora Geral do Centro de Artes – CEART/UDESC, no uso de suas atribuições, considerando
o disposto no Estatuto da UDESC, aprovado pelo Decreto Nº 4.184/06, de 06 de abril de 2006,
bem como o previsto no Regimento Geral da UDESC, aprovado pela Resolução Nº
044/2007/CONSUNI, de 01/06/2007, torna pública as seguintes alterações no Edital Nº
001/2021/CEART, mantendo inalterados os demais itens e subitens do referido Edital:

ITEM DO EDITAL:
4.2 ETAPA 2 – PARA CANDIDATOS/AS AO MESTRADO
ONDE SE LÊ:
4.2.1 Prova Dissertativa: consiste em prova específica das linhas de pesquisa do
PPGMUS, sem consulta, com questões elaboradas com base na bibliografia sugerida e
orientações disponibilizadas na página do PPGMUS. A prova dissertativa visa avaliar o
conhecimento do/a candidato/a no campo disciplinar, a capacidade de argumentação e
articulação reflexões à bibliografia, pelo pensamento autônomo e crítico, bem como pela
clareza e consistência na escrita acadêmica. A prova poderá ser respondida em português ou
em espanhol.
Esta prova será realizada por sistema virtual remoto, no dia 18 de maio de 2021, terçafeira, das 9h às 12h00, através da plataforma Moodle da UDESC. Durante a realização da
Prova Dissertativa, através de câmera de vídeo e do aplicativo BigBlueButton (BBB / Moodle)
os candidatos devem compartilhar sua imagem respondendo as questões, em tempo real, com
a banca de professores que, a distância, acompanhará todos os candidatos redigindo suas
provas. Poderá ser adotada outra plataforma de videoconferência equivalente em caso de
eventuais problemas técnicos.
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considerarem pertinentes. Contudo, devem indicar formalmente as fontes das informações
citadas, levando em consideração o fato de que Provas Dissertativas poderão ser submetidas à
software verificador de plágios.
A Prova Dissertativa tem a duração de duas horas e trinta minutos. Dentro do tempo de
duração da prova, os candidatos devem enviar aos professores do PPGMUS o arquivo (Word ou
PDF) através do link “Envio da Prova Dissertativa (Respondida)” do Moodle. As instruções
específicas para a realização das provas serão comunicadas aos candidatos aprovados na
Etapa 1 via e-mail.
LEIA-SE:
4.2.1 Prova Dissertativa: consiste em prova específica das linhas de pesquisa do
PPGMUS, com questões elaboradas com base na bibliografia sugerida e orientações
disponibilizadas na página do PPGMUS. A prova dissertativa visa avaliar o conhecimento do/a
candidato/a no campo disciplinar, a capacidade de argumentação e articulação reflexões à
bibliografia, pelo pensamento autônomo e crítico, bem como pela clareza e consistência na
escrita acadêmica. A prova poderá ser respondida em português ou em espanhol.
Esta prova será realizada por sistema virtual remoto, no dia 18 de maio de 2021, terçafeira, das 9h às 12h00, através da plataforma Moodle da UDESC. Durante a realização da
Prova Dissertativa, através de câmera de vídeo e do aplicativo BigBlueButton (BBB / Moodle)
os candidatos devem compartilhar sua imagem respondendo as questões, em tempo real, com
a banca de professores que, a distância, acompanhará todos os candidatos redigindo suas
provas. Poderá ser adotada outra plataforma de videoconferência equivalente em caso de
eventuais problemas técnicos.
Os candidatos poderão realizar as consultas (em livros, revistas, sites etc.) que
considerarem pertinentes. Contudo, devem indicar formalmente as fontes das informações
citadas, levando em consideração o fato de que Provas Dissertativas poderão ser submetidas à
software verificador de plágios.
A Prova Dissertativa tem a duração de três horas. Dentro do tempo de duração da
prova, os candidatos devem enviar aos professores do PPGMUS o arquivo (Word ou PDF)
através do link “Envio da Prova Dissertativa (Respondida)” do Moodle. As instruções
específicas para a realização das provas serão comunicadas aos candidatos aprovados na
Etapa 1 via e-mail.
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ONDE SE LÊ:
4.3.1 Prova Dissertativa: consiste em prova específica das linhas de pesquisa do
PPGMUS, sem consulta, com questões elaboradas com base na bibliografia sugerida e
orientações disponibilizadas na página do PPGMUS. A prova dissertativa visa avaliar o
conhecimento do(a) candidato(a) no campo disciplinar, a capacidade de argumentação e
articulação reflexões à bibliografia, pelo pensamento autônomo e crítico, bem como pela
clareza e consistência na escrita acadêmica. A prova poderá ser respondida em português ou
em espanhol.
Esta prova será realizada por sistema virtual remoto, no dia 25 de maio, terça-feira,
das 9h às 12h00 (DOUTORADO), através da plataforma Moodle da UDESC. Durante a
realização da Prova Dissertativa, através de câmera de vídeo e do aplicativo BigBlueButton
(BBB / Moodle) os candidatos devem compartilhar sua imagem respondendo as questões, em
tempo real, com a banca de professores que, a distância, acompanhará todos os candidatos
redigindo suas provas. Poderá ser adotada outra plataforma de videoconferência equivalente
em caso de eventuais problemas técnicos.
Os candidatos poderão realizar as consultas (em livros, revistas, sites etc.) que
considerarem pertinentes. Contudo, devem indicar formalmente as fontes das informações
citadas, levando em consideração o fato de que Provas Dissertativas poderão ser submetidas à
software verificador de plágios.
A Prova Dissertativa tem a duração de duas horas e trinta minutos. Dentro do tempo de
duração da prova, os candidatos devem enviar aos professores do PPGMUS o arquivo (Word ou
PDF) através do link “Envio da Prova Dissertativa (Respondida)” do Moodle. As instruções
específicas para a realização das provas serão comunicadas aos candidatos aprovados na
Etapa 1 via e-mail.

LEIA-SE:
4.3.1 Prova Dissertativa: consiste em prova específica das linhas de pesquisa do
PPGMUS, sem consulta, com questões elaboradas com base na bibliografia sugerida e
orientações disponibilizadas na página do PPGMUS. A prova dissertativa visa avaliar o
conhecimento do(a) candidato(a) no campo disciplinar, a capacidade de argumentação e
articulação reflexões à bibliografia, pelo pensamento autônomo e crítico, bem como pela
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em espanhol.
Esta prova será realizada por sistema virtual remoto, no dia 25 de maio, terça-feira,
das 9h às 12h00 (DOUTORADO), através da plataforma Moodle da UDESC. Durante a
realização da Prova Dissertativa, através de câmera de vídeo e do aplicativo BigBlueButton
(BBB / Moodle) os candidatos devem compartilhar sua imagem respondendo as questões, em
tempo real, com a banca de professores que, a distância, acompanhará todos os candidatos
redigindo suas provas. Poderá ser adotada outra plataforma de videoconferência equivalente
em caso de eventuais problemas técnicos.
Os candidatos poderão realizar as consultas (em livros, revistas, sites etc.) que
considerarem pertinentes. Contudo, devem indicar formalmente as fontes das informações
citadas, levando em consideração o fato de que Provas Dissertativas poderão ser submetidas à
software verificador de plágios.
A Prova Dissertativa tem a duração de duas horas e trinta minutos. Dentro do tempo de
duração da prova, os candidatos devem enviar aos professores do PPGMUS o arquivo (Word ou
PDF) através do link “Envio da Prova Dissertativa (Respondida)” do Moodle. As instruções
específicas para a realização das provas serão comunicadas aos candidatos aprovados na
Etapa 1 via e-mail.

Florianópolis, 24 de fevereiro de 2021.

Profa. Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva
Diretora Geral do Centro de Artes | UDESC
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