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ESTRUTURA 
PEDAGÓGICA E 
ADMINISTRATIVA  
DO PPGMUS

Coordenação pedagógica
Viviane Beineke 
Thiago Bratti Schmidt (Técnico de apoio)

Secretaria Acadêmica de  
Pós-Graduação do CEART
Rodrigo Moreira da Silva
Célia Maria da Silva

Colegiado do PPGMUS (2017 a 2019)
Viviane Beineke (Presidente)
Regina Finck Schambeck (Vice-coordenadora do PPGMUS) 
Guilherme Sauerbronn de Barros
Luiz Henrique Fiaminghi
Marcos Holler
Teresa Mateiro (Suplente)
Thiago Bratti Schmidt (Representante dos técnicos)
Ivan Gonçalves Nabuco (Representante dos estudantes)
Yves Tanuri Santos Correia (Suplente dos estudantes)

Acesse a previsão do cronograma de atividades do  
PPGMUS em udesc.br/ceart/ppgmus/horarios

http://udesc.br/ceart/ppgmus/horarios
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SOBRE O PPGMUS
O Programa de Pós-Graduação em Música – PPGMUS 
oferece os cursos de Mestrado e Doutorado em Música, 
reconhecidos pela CAPES com conceito 4. O Curso de 
Mestrado está em funcionamento desde 2007 e o Curso 
de Doutorado inicia em 2019.

O PPGMUS tem como objetivo principal produzir 
conhecimento no campo da música por meio dos 
processos de pesquisa e reflexão sobre música em seus 
fundamentos socioculturais, históricos, educacionais, 
composicionais e interpretativos, formando profissionais 
qualificados para intervir na geração e difusão de 
conhecimentos e para atuar profissionalmente no ensino, 
na pesquisa e na prática artística em música e áreas 
afins. Aprofundando os estudos do mestrado, o Curso de 
Doutorado visa a formação de pesquisadores capazes 
de propor e conduzir, de forma autônoma, pesquisas 
originais no campo da música. ●
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ÁREA DE 
CONCENTRAÇÃO  
E LINHAS DE PESQUISA

O projeto pedagógico dos Cursos de Mestrado e Doutorado 
do PPGMUS é estruturado em uma única área de 
concentração e três linhas de pesquisa, construídas a partir 
de estudos sobre as especificidades que caracterizam os 
projetos de pesquisa dos docentes do corpo permanente, 
buscando potencializar a produção de conhecimentos no 
Programa e a transversalidade entre as linhas.

A produção intelectual das duas primeiras linhas 
(Educação musical; Teoria e história) caracteriza-se, 
prioritariamente, como teórico-crítica e conceitual e 
a terceira (Processos criativos) articula a produção 
artística à produção de conhecimento teórico-musical. 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: MÚSICA

A área de música integra trabalhos que se desenvolvem 
nos campos da educação musical, musicologia, teoria 
e análise, em suas interfaces com processos de criação 
e interpretação musical, valorizando esse perfil que 
se caracteriza pela articulação entre campos do 
conhecimento musical e entre a produção acadêmica e 
artística em música. 
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LINHAS DE PESQUISA

Educação musical
Investiga processos e práticas pedagógico-musicais, em 
suas diferentes dimensões, na educação básica, no ensino 
superior e em outros contextos socioculturais. Inclui 
pesquisas sobre a formação docente, práticas criativas, 
desafios educacionais na era digital, currículo, políticas 
educacionais, educação inclusiva e estudos transculturais.

Teoria e história
A linha abarca pesquisas de caráter histórico e teórico 
fundamentadas em documentação textual, musical e/
ou sonora. Inclui a pesquisa histórico-musicológica a 
partir de acervos documentais e abordagens históricas e 
teóricas da música popular.

Processos criativos 
A linha de pesquisa focaliza estudos musicais nas 
interfaces entre processos analíticos, musicológicos, 
composicionais e de interpretação musical. Inclui 
pesquisas sobre poéticas musicais, investigação artística, 
performance, modelos teóricos, analíticos e abordagens 
etnomusicológicas em repertórios de diferentes 
contextos socioculturais. ●

DOCENTES
Regina Finck Schambeck
Sérgio Figueiredo

DOCENTES
Márcia Ramos de Oliveira 
Marcos Holler

DOCENTES
Acácio Piedade 
Guilherme Sauerbronn de Barros 
Luigi Irlandini

Teresa Mateiro
Viviane Beineke

Sérgio Paulo Ribeiro de Freitas

Luiz Henrique Fiaminghi
Bernardete Castelán Póvoas
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ESTRUTURA DOS 
CURSOS

O currículo de ambos os cursos é composto por uma 
única disciplina obrigatória e um elenco de disciplinas 
eletivas.  Além das disciplinas, os estudantes deverão 
cumprir atividades relacionadas ao ensino e à pesquisa, 
além da redação da dissertação ou tese. 

DISCIPLINAS

Todas as disciplinas oferecidas pelo PPGMUS são comuns 
aos cursos de mestrado e doutorado, com exceção da 
disciplina “Epistemologia da Música”, que é exclusiva do 
Curso de Doutorado. 

Disciplinas Obrigatórias
Mestrado: Pesquisa em Música (4 créditos) 
Doutorado: Epistemologia da Música (4 créditos)

Acesse o elenco de disciplinas e respectivas ementas em 
udesc.br/ceart/ppgmus/sobre/disciplinas

Disciplinas Eletivas
As disciplinas eletivas estão agrupadas em dois 
conjuntos de disciplinas:

(1) as disciplinas eletivas específicas de cada linha 
de pesquisa que compõe o curso de mestrado e de 
doutorado e
(2) as disciplinas eletivas transversais às linhas de pesquisa.

Dentre as disciplinas eletivas ofertadas no semestre, 
os(as) discentes deverão eleger a(s) disciplina(s) que 
irão cursar, com aval do(a) orientador(a).

24 MESES 
4 SEMESTRES

DURAÇÃO DO 
CURSO DE 

MESTRADO

48 MESES 
8 SEMESTRES

DURAÇÃO DO 
CURSO DE 

DOUTORADO 

15 HORAS-AULA 
EQUIVALEM A  
UM CRÉDITO

http://udesc.br/ceart/ppgmus/sobre/disciplinas
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Disciplinas cursadas em outros Programas  
de Pós-Graduação
No Curso de Mestrado poderão ser computados até 12 
créditos em disciplinas cursadas em outros programas de 
pós-graduação reconhecidos pela CAPES ou no exterior, 
bem como créditos cursados em disciplinas do PPGMUS, 
com a anuência do Colegiado.  

No Curso de Doutorado poderão ser computados até 24 
créditos em disciplinas cursadas em outros programas de 
pós-graduação reconhecidos pela CAPES ou no exterior, 
bem como créditos cursados em disciplinas do PPGMUS, 
com a anuência do Colegiado.  

O Colegiado do PPGMUS será responsável pela validação 
das disciplinas cursadas em Programas de Pós-
Graduação da UDESC e em instituições externas à  
UDESC (nacionais e estrangeiras).
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ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA

Além das disciplinas, o percurso curricular dos cursos de 
mestrado e doutorado inclui um conjunto de atividades 
relacionadas ao ensino e à pesquisa: Núcleos de Pesquisa, 
Estágio Docente, Atividades Complementares, Redação da 
Dissertação ou Redação da Tese e Orientação (somente 
para o Doutorado).

Núcleos de Pesquisa
Os Núcleos de Pesquisa consistem em atividades regulares 
e sistemáticas de pesquisa, organizadas pelos docentes 
permanentes do PPGMUS. Estas atividades são organizadas 
pelo(a) professor(a) orientador(a), tendo como centro:

(1) o projeto de pesquisa por ele(a) coordenado ou
(2) o grupo de pesquisa do qual ele(a) participa.

As atividades desenvolvidas nos núcleos de pesquisa podem 
ser voltadas à produção artística ou teórico-conceitual, tendo 
como eixo a aderência das pesquisas dos(as) estudantes com 
a pesquisa desenvolvida pelo(a) professor(a) orientador(a).

“Núcleo de 
Pesquisa I" e 

“Núcleo de  
Pesquisa II” 

são atividades 
obrigatórias para 
ambos os cursos

Poderão participar dos Núcleos de Pesquisa estudantes de graduação 
que estejam realizando Trabalho de Conclusão de Curso, bolsistas de 
iniciação científica, mestrandos, doutorandos e demais participantes 
do(s) projeto de pesquisa coordenado pelo(a) orientador(a).

MESTRADO
“Núcleo de Pesquisa III" e “Núcleo de Pesquisa IV” são opcionais e poderão 
computadas como atividades complementares.

DOUTORADO
“Núcleo de Pesquisa III" e “Núcleo de Pesquisa IV” são opcionais e poderão 
ser computadas como créditos em disciplina eletiva de livre escolha.
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Estágio Docente
O Estágio Docente consiste na atividade docente a 
ser realizada pelos(as) discentes do Mestrado e do 
Doutorado em disciplinas dos cursos superiores da 
UDESC, sob a supervisão de um(a) docente da UDESC.

Os(As) alunos(as) que possuem experiência como docentes 
universitários(as) em período recente poderão solicitar 
dispensa do estágio docente, conforme normas vigentes.

Atividades Complementares
As Atividades Complementares compreendem a 
participação dos(as) acadêmicos(as) em eventos, 
cursos, festivais, além de produção técnica, bibliográfica 
e artística. Devem ser realizadas ao longo do curso.  
Os(As) acadêmicos(as) devem apresentar Relatório das 
Atividades Complementares antes da solicitação de 
defesa de dissertação ou tese, conforme normativa em 
vigor na data da solicitação.

Atividades de Orientação (somente Doutorado)
As atividades “Orientação I”, “Orientação II” e “Orientação 
III”, cada uma com 2 créditos, destinam-se ao cômputo 
de carga horária para a orientação da tese.  

MESTRADO
O(a) estudante deverá cursar “Estágio Docente I”, de 2 créditos.

DOUTORADO
O(a) estudante deverá cursar “Estágio Docente I” e “Estágio Docente II”, 
cada uma com 2 créditos.

Normas, 
formulários e 
tramitação de 
solicitações 
discentes estão 
disponíveis em 
udesc.br/ceart/
ppgmus_normas/
discentes
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CRÉDITOS ESPECIAIS 

A juízo do Colegiado, as produções bibliográficas e/
ou artísticas desenvolvidas pelos estudantes poderão 
ser computadas no total de créditos exigidos em 
disciplinas. Para fins de atribuição de créditos especiais, 
as produções deverão ser exercidas e comprovadas 
no período em que ele(a) estiver regularmente 
matriculado(a) no curso. Tais créditos somente serão 
considerados quando o(a) aluno(a) for o(a) autor(a) e o 
tema for pertinente ao projeto de dissertação ou tese. 
Produções artísticas e/ou bibliográficas classificadas em 
extratos superiores pela CAPES poderão ser apresentadas 
para equivalência a Ensaio, quando cumprirem um dos 
seguintes quesitos:

1. quando o(a) discente apresentar artigo inédito, 
publicado durante o doutorado, em periódico com 
Qualis de extrato superior (A1, A2 ou B1); ou
2. quando o(a) discente apresentar produção artística, 
durante o doutorado, que atenda aos quesitos para 
atribuição de Qualis de extrato superior (A1, A2 ou B1).
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A comprovação da produção bibliográfica e/ou artística 
deverá ser submetida ao Colegiado do PPGMUS para análise e 
aprovação, que irá encaminhar a solicitação de cômputo dos 
créditos à Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação.

Créditos Especiais no Curso de Mestrado (até 4 
créditos)
No Curso de Mestrado o(a) estudante poderá solicitar 
créditos especiais através da matrícula em “Ensaio”, de 
4 créditos, caso cumpra os requisitos necessários e a 
solicitação for aprovada pelo Colegiado. 

Créditos Especiais no Curso de Doutorado (até 
12 créditos)
No Curso de Doutorado o(a) estudante poderá solicitar 
créditos especiais através da matrícula em “Ensaio I”, 
“Ensaio II” e/ou “Ensaio III“, de 4 créditos cada, caso 
cumpra os requisitos necessários e a solicitação for 
aprovada pelo Colegiado. ●
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PERCURSO 
CURRICULAR 
MESTRADO
udesc.br/ceart/ppgmus/sobre/percursomestrado

O Curso de Mestrado em Música é composto de uma 
disciplina obrigatória a todas as linhas de pesquisa; um 
elenco de disciplinas eletivas; atividades relacionadas ao 
ensino e à pesquisa; e a redação da dissertação. 
Para a integralização do Curso de Mestrado os(as) estudantes 
deverão cursar a disciplina obrigatória e disciplinas eletivas, 
sendo obrigatoriamente 4 créditos de disciplinas eletivas 
específicas da linha de pesquisa a qual pertencem e 8 
créditos de disciplinas eletivas de livre escolha.
Além disso, deverão cumprir as atividades de estágio 
docente, núcleo de pesquisa, atividades complementares 
e dissertação. O número mínimo de créditos a completar 
para a conclusão do Curso de Mestrado é de 30 créditos.

Os(As) estudantes do PPGMUS deverão comprovar 
produção bibliográfica durante o curso, conforme 
resolução vigente.
udesc.br/ceart/ppgmus_normas/discentes/producao

24 MESES 
4 SEMESTRES 
DE DURAÇÃO

CRÉDITOS

4

12

2

2 

2 

2

6

30

DISCIPLINAS, ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA E DISSERTAÇÃO

Disciplina obrigatória (Pesquisa em música)

Disciplinas eletivas

Estágio Docente

Núcleo de Pesquisa I

Núcleo de Pesquisa II

Atividades Complementares

Dissertação

Total

http://udesc.br/ceart/ppgmus/sobre/percursomestrado
http://udesc.br/ceart/ppgmus_normas/discentes/producao
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SÍNTESE DOS REQUISITOS 
NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO 
DO GRAU DE MESTRE EM MÚSICA

Para obtenção do grau de Mestre, faz-se necessário 
atender aos requisitos a seguir apresentados, além 
daqueles estabelecidos nas Resoluções do Programa.

I. Cumprir 30 créditos em disciplinas e em 
atividades de ensino e pesquisa, conforme 
detalhado ao lado.

II. Ser aprovado em Exame de Qualificação.
Realizado no campo de conhecimento em que se insere 
a dissertação. Deverá incluir a apresentação e a defesa 
de parte da dissertação perante uma comissão de três 
professores, incluindo o(a) orientador(a), designada 
pelo Colegiado do Programa. Em caso de reprovação, o 
mestrando poderá se inscrever para repeti-lo apenas uma 
vez e persistindo a reprovação o aluno será desligado do 
Programa e receberá declaração das disciplinas cursadas. 

III. Ter aprovada a Dissertação de Mestrado.
Como requisito final para obtenção do título de 
Mestre em Música, o discente deverá ter aprovada sua 
dissertação de mestrado, de acordo com os critérios 
vigentes no Programa. ●

Também é obrigatória a apresentação de certificado de 
proficiência em inglês, conforme normas disponíveis.
udesc.br/ceart/ppgmus_normas/discentes/proficiencia

http://udesc.br/ceart/ppgmus_normas/discentes/proficiencia
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CRÉDITOS

4

24

2 + 2

2 + 2 

2 + 2 + 2 

6

12

60

DISCIPLINAS, ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA E REDAÇÃO DA TESE

Disciplina obrigatória (Epistemologia da música)

Disciplinas eletivas

Estágio Docente I e II

Núcleo de Pesquisa I e II

Orientação I, II e III

Atividades Complementares

Redação de Tese

Total

PERCURSO 
CURRICULAR 
DOUTORADO
udesc.br/ceart/ppgmus/sobre/percursodoutorado

O Curso de Doutorado em Música é composto de uma 
disciplina obrigatória a todas as linhas de pesquisa; um 
elenco de disciplinas eletivas; atividades relacionadas ao 
ensino e à pesquisa; e a redação da tese. 

Para a integralização do Curso de Doutorado os(as) 
estudantes deverão cursar a disciplina obrigatória e 
disciplinas eletivas, sendo obrigatoriamente 8 créditos 
de disciplinas eletivas específicas da linha de pesquisa 
a qual pertencem e 16 créditos de disciplinas eletivas de 
livre escolha.
Além disso, deverão cumprir as atividades de estágio docente, 
atividades de orientação, atividades complementares e tese. O 
número mínimo de créditos a completar para a conclusão do 
Curso de Doutorado é de 60 créditos.

Os(As) estudantes do PPGMUS deverão comprovar 
produção bibliográfica durante o curso, conforme 
resolução vigente.
udesc.br/ceart/ppgmus_normas/discentes/producao

48 MESES 
8 SEMESTRES 
DE DURAÇÃO

http://udesc.br/ceart/ppgmus/sobre/percursodoutorado
http://udesc.br/ceart/ppgmus_normas/discentes/producao
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SÍNTESE DOS REQUISITOS 
NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO 
DO GRAU DE DOUTOR EM MÚSICA

Para obtenção do grau de doutor, faz-se necessário 
atender aos requisitos a seguir apresentados, além dos 
estabelecidos nas Resoluções do Programa.

I. Cumprir 60 créditos em disciplinas e em 
atividades de ensino e pesquisa, conforme 
detalhado ao lado.
 
II. Ser aprovado em Exame de Qualificação
Realizado no campo de conhecimento em que se insere a 
tese. Deverá incluir a apresentação e a defesa do projeto 
de tese perante uma comissão de três professores, 
designada pelo Colegiado do Programa. 

III. Ter aprovada a Tese de Doutorado
Como requisito final para obtenção do título de Doutor 
em Música, o discente deverá ter aprovada sua tese de 
de doutorado, de acordo com os critérios vigentes no 
Programa. ●

Também é obrigatória a apresentação de certificados de 
proficiência em inglês e em segunda língua estrangeira, 
conforme normas disponíveis.
udesc.br/ceart/ppgmus_normas/discentes/proficiencia

http://udesc.br/ceart/ppgmus_normas/discentes/proficiencia
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BOLSAS DE ESTUDO
udesc.br/ceart/ppgmus/bolsas

O PPGMUS dispõe de bolsas de mestrado e de doutorado provenientes da 
UDESC e da CAPES. As bolsas têm a duração de 12 meses, podendo ser 
prorrogada por mais 12 meses, totalizando, no máximo, 24 meses para o 
Mestrado e 48 meses para o Doutorado, tempo de integralização dos cursos.

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, 
sem percepção de vencimentos para capacitação em nível de 
mestrado ou doutorado);
● dedicar 40 horas semanais ao curso.

As atribuições e compromissos do bolsista incluem o desenvolvimento 
de atividades acadêmicas no âmbito da pesquisa, ensino e em 
colaboração com os 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. ●

http://udesc.br/ceart/ppgmus/bolsas 
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AVALIAÇÃO DO PPGMUS
A CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Ensino Superior) 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 5 anos, a partir da conclusão do mestrado ou 
de doutorado, a produção das egressas e egressos é 
incluída na avaliação do curso como um dos indicadores 
de qualidade, considerando tal produção como parte do 
impacto e da relevância social do curso realizado.
Por essas 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 cinco anos). ●

Para saber mais 
capes.gov.br

http://capes.gov.br
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OUTRAS INFORMAÇÕES
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 um acervo contendo diversos títulos de interesse para as 
linhas de pesquisa do Programa.

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.

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 
ao(à) técnico(a) de apoio do Programa.

Para utilizar Laboratórios e para acessar os acervos das 
bibliotecas, os(as) alunos(as) 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. ●
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CORPO DOCENTE 
PERMANENTE
udesc.br/ceart/ppgmus/docentes

Acesse a página de cada professora ou professor 
para conhecer seu currículo, projeto(s) de pesquisa e 
principais produções intelectuais.

Dr. Acácio Tadeu de Camargo Piedade
PROCESSOS CRIATIVOS
udesc.br/ceart/ppgmus/docentes/piedade

Dr. Guilherme Antonio Sauerbronn de Barros
PROCESSOS CRIATIVOS
udesc.br/ceart/ppgmus/docentes/barros

Dr. Luigi Antonio Monteiro Lobato Irlandini
PROCESSOS CRIATIVOS
udesc.br/ceart/ppgmus/docentes/irlandini

Dr. Luiz Henrique Fiaminghi
PROCESSOS CRIATIVOS
udesc.br/ceart/ppgmus/docentes/fiaminghi

Dra. Maria Bernardete Castelan Póvoas
PROCESSOS CRIATIVOS
udesc.br/ceart/ppgmus/docentes/povoas

Dra. Márcia Ramos de Oliveira
TEORIA E HISTÓRIA
udesc.br/ceart/ppgmus/docentes/ramos

http://udesc.br/ceart/ppgmus/docentes
http://lattes.cnpq.br/2562406335360502
http://udesc.br/ceart/ppgmus/docentes/piedade
http://lattes.cnpq.br/0928911541407685
http://udesc.br/ceart/ppgmus/docentes/barros
http://lattes.cnpq.br/4452078282569918
http://udesc.br/ceart/ppgmus/docentes/irlandini
http://lattes.cnpq.br/0139950052938367
http://udesc.br/ceart/ppgmus/docentes/fiaminghi
http://lattes.cnpq.br/1256377767989294
http://udesc.br/ceart/ppgmus/docentes/povoas
http://lattes.cnpq.br/5104473139206788
http://udesc.br/ceart/ppgmus/docentes/ramos
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Dr. Marcos Holler
TEORIA E HISTÓRIA
udesc.br/ceart/ppgmus/docentes/holler

Dra. Regina Finck Schambeck
EDUCAÇÃO MUSICAL
udesc.br/ceart/ppgmus/docentes/finck 

Dr. Sérgio Paulo Ribeiro de Freitas
TEORIA E HISTÓRIA
udesc.br/ceart/ppgmus/docentes/freitas

Dr. Sérgio Luiz Ferreira de Figueiredo
EDUCAÇÃO MUSICAL
udesc.br/ceart/ppgmus/docentes/figueiredo

Dra. Teresa Mateiro
EDUCAÇÃO MUSICAL
udesc.br/ceart/ppgmus/docentes/mateiro

Dra. Viviane Beineke
EDUCAÇÃO MUSICAL
udesc.br/ceart/ppgmus/docentes/beineke

http://lattes.cnpq.br/5455895659432446
http://udesc.br/ceart/ppgmus/docentes/holler
http://lattes.cnpq.br/3785236167176646
http://udesc.br/ceart/ppgmus/docentes/finck
http://lattes.cnpq.br/2347390919495199
http://udesc.br/ceart/ppgmus/docentes/freitas
http://lattes.cnpq.br/2933482701732191
http://udesc.br/ceart/ppgmus/docentes/figueiredo
http://lattes.cnpq.br/5855298976151490
http://udesc.br/ceart/ppgmus/docentes/mateiro
http://lattes.cnpq.br/9045119393767806
http://udesc.br/ceart/ppgmus/docentes/beineke
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https://www.udesc.br/ceart/ppgmus/bolsas/posdoutorado
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus/contato
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus/docentes
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus/corpo_discente
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus/dissertacoes
https://www.udesc.br/ceart
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus/
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus/agenda
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus/agenda/horarios
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus/agenda/escola_verao_2019
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus/bolsas
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus/bolsas/mestrado
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus/bolsas/doutorado
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus/eventos
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_eventos/rodadas2019
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_eventos/defesas_2018
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_eventos/seminario
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus/eventos/muse
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_eventos/leituras
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus/noticias
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https://www.udesc.br/ceart/ppgmus/sobre
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https://www.udesc.br/ceart/ppgmus/sobre/percursomestrado
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus/sobre/percursodoutorado
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus/sobre/disciplinas
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus/sobre/grupos_pesquisa
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https://www.udesc.br/ceart/ppgmus/processos_seletivos/selecao
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus/processos_seletivos/aluno_especial
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus/processos_seletivos/provas
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https://www.udesc.br/ceart/
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_eventos
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_eventos/defesas_2018
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_eventos/rodadas2019
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_eventos/rodadas2018
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_eventos/rodadas2017
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_eventos/leituras
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_eventos/seminario
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/certificados
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/defesa
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/regimento
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/discentes
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/discentes/atividades
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/discentes/bolsas
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/discentes/creditos_especiais
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/discentes/defesa
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/discentes/estagio
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/discentes/labppgmus
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/discentes/proficiencia
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/discentes/eventos
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/discentes/matricula
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/discentes/campo
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/discentes/pnpd
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/discentes/producao
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/discentes/qualificacao
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/discentes/validacao
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/docentes
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/politicas
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/docentes/credenciamento
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/docentes/recursos
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/docentes/capes
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PPGMUS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA - UDESC

UDESC.BR/CEART/PPGMUS

MESTRADO E DOUTORADO


