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Programa de Pós-graduação em Música (PPGMUS) 

Requisitos, valores de bolsas e procedimentos para solicitação de bolsas de estudos 

 

Quem pode concorrer? 

Todos os alunos ingressantes e regularmente matriculados nos cursos de pós-

graduação, com exceção dos alunos que foram selecionados pelo Programa PEC-PG. 

 

Alguns requisitos exigidos pela CAPES (Portaria 76, de 14.04.2010): 

• dedicação integral às atividades acadêmicas de seu programa de pós-graduação; 

• quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades profissionais 

e sem percepção de vencimentos; 

• fixação de residência na localidade onde se realiza o curso; 

• não acumular bolsa de outro programa, ou de outra agência de fomento e de 

organismos nacionais e internacionais; 

• não ser funcionário ou servidor, docente, pesquisador ou técnico, da instituição 

onde se realiza a pós-graduação; 

• não se encontrar aposentado ou em situação equiparada; 

• contar, no momento da concessão da bolsa, com, pelo menos, 20 anos, no caso 

de bolsa de mestrado, ou 24 anos, no caso de bolsa de doutorado, para 

integralizar o tempo legalmente fixado para obtenção de sua aposentadoria por 

tempo de serviço. 

• realizar estágio de docência de acordo com o estabelecido no Artigo 18º da 

Portaria Nº 76, de 14.04.2010 da CAPES: 

  

Duração das Bolsas 

A bolsa é concedida pelo prazo de um ano, ficando sua manutenção condicionada à 

avaliação do desempenho acadêmico do pós-graduando. 

 

A duração máxima da bolsa de doutorado é de 48 (quarenta e oito) meses e a de 

mestrado, tem a duração máxima de 24 (vinte quatro) meses, improrrogáveis. 

  

 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_076_RegulamentoDS.pdf
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Valor da Bolsa Capes: 

Atualmente o valor da mensalidade é: 

MESTRADO: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

DOUTORADO: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) 

Mais informações: Valores de Bolsas Capes 

 

Agências de Fomento 

Os alunos da pós-graduação podem obter bolsas para mestrado ou doutorado 

diretamente nas agências de fomento. 

Mais informações em: 

Fapesp - Bolsas para Mestrado 

Fapesp - Bolsas para Doutorado 

Fapesp - Bolsas para Doutorado Direto 

Fapesp - Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE) 

Fapesp- Valores de Bolsas e Diárias 

 

https://www.capes.gov.br/bolsas/valores-de-bolsas
http://www.fapesp.br/259
http://www.fapesp.br/261
http://www.fapesp.br/278
http://www.fapesp.br/bolsas/bepe/
http://www.fapesp.br/1106
http://www.fapesp.br/1106

