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RESUMO DAS ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS 
 

Para conclusão do curso, os alunos deverão cumprir uma carga horária mínima total de 27h/a, 
em 18 créditos distribuídos em disciplinas obrigatórias, optativas, orientações, e atividades 
obrigatórias descritas a seguir: 
 

Aprovação do anteprojeto Prazo: 12 meses 

O orientando, com anuência do orientador, deverá apresentar a versão final de suas pretensões 
de pesquisa, informando todos os dados básicos da pesquisa a ser efetivamente realizada. 
Espera-se que o anteprojeto represente a evolução do pensamento científico dos orientandos 
ao longo do tempo cursado, conhecimento suficiente dos procedimentos metodológicos, 
bibliografia, e clareza de objetivos. Seu pedido de apreciação deverá ser solicitado pelo 
orientador. Caso reprovado será necessário apresentar uma nova versão para apreciação. 
 

Docência assistida Semestre previsto: 3º 

Trata-se de período no qual os orientandos do curso deverão passar pela experiência docente 
em curso de nível superior ou para pessoal graduado. Deseja-se que as disciplinas ministradas 
tenham conexão com a pesquisa ou a experiência pregressa do orientando. Nunca deverá o 
orientando assumir a regência integral de disciplinas oficiais, mas sua carga horária e atividades 
deverão ser suficientes para uma experiência sólida e proveitosa: 20h. O orientando deverá ser 
assistido pelo orientador ou professor titular da matéria, e deverá apresentar relatório desta 
atividade. Está prevista para o 3º semestre, mas poderá ser realizada nos demais semestres se 
conveniente, ou mesmo em outras instituições que não a UFSJ. 
 

Publicação Prazo: 24 meses 

Todos os orientandos deverão publicar pelo menos uma vez ao longo do curso, ainda que seja 
recomendável que se publique sempre que possível. Deve-se preferencialmente publicar em 
periódicos Qualis, mas admite-se publicação em anais de eventos de instituições reconhecidas 
na área da Música ou de áreas afins, ou livro. É praxe do curso que toda publicação tenha 
como co-autor o professor orientando e que este faça a supervisão dos textos e colaboração 
necessária. O texto final da dissertação não é publicação para os fins desta atividade. 
 

Participação em eventos Prazo: 24 meses 

Todos os orientandos deverão participar de pelo menos um evento de caráter científico na área 
da música ou de áreas afins, apresentando comunicação, palestra ou atividades equivalentes. 
Recomenda-se que o orientando participe de mais eventos do que o mínimo exigido, e são 
válidos tanto os formatos presenciais quanto os virtuais. Havendo disponibilidade de recursos, 
cada discente poderá solicitar ajuda de custo, situação na qual deverá posteriormente 
apresentar a prestação de contas ou comprovação da participação. 
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Recital ou palestra Semestre previsto: 4º 

Os orientandos poderão optar pela apresentação de um recital, palestra, ou recital/palestra, que 
seja referenciado em sua pesquisa. O tipo escolhido será definido com a anuência do 
respectivo orientador. Deverá ser público e associado às atividades correntes do Programa, 
com duração de 50 minutos. 
 

Exame de Qualificação Prazo: 18 meses 

Trata-se de apresentação com duração de 30 minutos de parte substancial da Dissertação, na 
qual o orientando realizará defesa pública do seu trabalho para uma banca aprovada pelo 
Colegiado. A banca será composta pelo respectivo orientador, um professor doutor externo ao 
PPGMUSI e um professor doutor da instituição. Mais exaustiva, na qualificação o discente 
deverá apresentar grande domínio dos temas de sua pesquisa e ter elaborado textos que 
indiquem solidamente o progresso do trabalho. Seu pedido de realização precisa da anuência 
do orientador. Após sua aprovação, o docente assume o status de Pesquisador. 
 

Defesa Prazo: 24 meses 

Ato final do curso: consta de defesa pública da Dissertação de Mestrado, com duração de 40 
minutos, trabalho completo no qual serão apresentados os resultados e conclusões da pesquisa. 
Deverá ser defendida mediante uma banca altamente capacitada composta pelo respectivo 
orientador, um professor doutor externo à UFSJ e um professor doutor da instituição. O texto 
final deverá ser enviado para os membros da banca com antecedência mínima de 30 dias e seu 
pedido de realização precisa da anuência do orientador. Caso aprovado, o discente deverá 
apresentar no prazo de 90 dias desde a defesa, a versão final da Dissertação com as alterações 
exigidas pela banca e revisadas pelo orientador. Após seu cumprimento, ao docente será 
concedido o grau de Mestre. 
 

Proficiência em Língua Inglesa Prazo: 12 meses 

Os alunos selecionados que não realizaram prova de língua estrangeira em sua admissão, nem 
apresentaram Certificado de Proficiência deverão apresentar um dos documentos exigidos no 
Edital, ítem 8.4.1, dentro do prazo estabelecido, sob pena de não poderem realizar a 
Qualificação. Como consequência, poderão ser desligados do curso por descumprimento das 
atividades. 
 
 


