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Programa de Pós-graduação em Música (PPGMUS) 

 

Roteiro para Depósito do Exame de Qualificação 

 

1. No ato da inscrição para o exame de qualificação, o aluno deverá depositar o 

relatório de qualificação em 3 (três) cópias impressas e (2) duas em formato PDF 

em suporte digital (CDs, DVDs, pen drive), redigido em português, acompanhado 

de formulário próprio, preenchido e assinado pelo orientador, com sugestão de 

nomes para a comissão examinadora (3 titulares e 2 suplentes com titulação mínima 

de doutor) a ser aprovada pela CCP. 

 

2. Os alunos da linha de pesquisa em performance deverão anexar ao relatório escrito, 

05 (cinco) cópias das partituras das obras que serão apresentadas durante a 

qualificação. 

 

3. O relatório de qualificação deverá ser estruturado da seguinte forma: 

 

Parte I – Atividades realizadas durante o curso: 

Dados pessoais do aluno; 

Histórico escolar; 

Outras atividades (publicações, congressos, produção artística, etc). 

 

Parte II – Projeto da dissertação/tese: 

Título (mesmo que provisório); 

Objeto da pesquisa: questões, justificativa, objetivos; 

Pesquisa bibliográfica: construção do quadro teórico de referência, hipóteses (no caso 

de doutorado); 

Metodologia: métodos e procedimentos, amostragem, instrumentos de pesquisa; 

Dificuldades encontradas; 

Como pretende continuar; 

Referências bibliográficas (obras utilizadas no trabalho); 

http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/form/ata/pos/sugest%C3%A3o_banca_qualifica%C3%A7%C3%A3o-2014.pdf
http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/form/ata/pos/cadastro_docente-formulario1.pdf
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Plano de Pesquisa (sumário provisório, estrutura dos capítulos); 

Cronograma até o depósito da dissertação/tese. 

 

Parte III – Apresentação do texto: 

O aluno deverá apresentar texto parcial ou capítulo(s) da dissertação ou tese diante de 

comissão examinadora previamente constituída. 

 

Parte IV – Recital (somente para os alunos da linha de pesquisa em performance): 

O aluno de mestrado deverá apresentar um recital de aproximadamente 20 (vinte) 

minutos e o de doutorado um recital de aproximadamente 40 (quarenta) minutos com o 

repertório (ou parte dele) que serve de base para a pesquisa que está sendo 

desenvolvida. 

 

Consulte o item VIII do Regulamento do PPGMUS, Resolução CoPGr 6080, de 

30/07/2014. 
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