
MODALIDADES DE INSCRIÇÃO 
 

 Presencial, na Secretaria do Departamento de 
Música; 
 Através dos Correios, via Sedex, sendo 
considerado o registro da data de postagem.  
 

 
CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 

 

Inscrição na seleção (com entrega 
de documentação, memorial e 
proposta de pesquisa) 

25/11/2019 a 
14/02/2020 

Divulgação das inscrições 
homologadas  

17/02/2020 

Divulgação do resultado da  
seleção 

19/02/2020 

 
MATRÍCULA 

 

 Será realizada entre os dias 2 e 3 de março de 
2020, na Secretaria do Departamento de Música.  
 

INÍCIO DAS AULAS 
 

  O curso será iniciado em 3 de março de 2020. 
 
 

PROGRAMAÇÃO DA RECEPÇÃO  
AOS PÓS-GRADUANDOS DO MUSINTER 

 

 Terça-feira, dia 3 de março: Apresentação do 
curso aos novos estudantes, palestra proferida por 
professor convidado, lançamento de livros e 
realização de bancas de defesa pública do Trabalho 
de Conclusão de Curso de discentes-pesquisadores 
do Musinter em 2019. 
 Quarta-feira, dia 4 de março: realização das 
bancas de defesa pública do Trabalho de Conclusão 
de Curso de discentes-pesquisadores do Musinter 
em 2019. 
 

VAGAS PARA A TURMA DE 2020 
 

  Estão sendo ofertadas 14 vagas, cabendo à 
Comissão de Seleção alterar tal número, em função 
dos resultados no exame de seleção. 
 

 O preenchimento das vagas do Curso será 
promovido mediante processo seletivo. O curso só 
será realizado se for atingido um número mínimo de 
participantes. 

 
 

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO NA SELEÇÃO 
 

 Formulário (Anexo 1 do Edital de Seleção); 

 1 fotografia recente 3x4;  

 Fotocópia da certidão de nascimento ou de 

casamento ou da carteira de identidade; 

 Fotocópia de prova de estar em dia com suas 

obrigações militares e eleitorais, no caso de ser 

candidato brasileiro; 

 Fotocópia do comprovante de residência; 

Fotocópia do comprovante da conclusão de 

Graduação ou documento que indique estar o 

candidato em condições de finalizá-la antes de iniciar 

o Curso de Especialização; 

Fotocópia do histórico escolar do curso de 

Graduação; 

 Memorial (Anexo 3 do Edital de Seleção);  

 Proposta de pesquisa (Anexo 2 do Edital de 

Seleção). 

 
 

LOCAL E HORÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

 Secretaria do Departamento de Música (Demus) 
da UFOP: Campus Morro do Cruzeiro – Bairro 
Bauxita – Ouro Preto-MG – CEP: 35.400-000. 
 De 2ª. à 6ª. feira, de 8h30 às 16h50. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
INSTITUTO DE FILOSOFIA, ARTE E CULTURA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  
LATO SENSU EM MÚSICA 

 
 

Aberta a seleção para o Curso de Especialização 
“Música e Interdisciplinaridade” – MUSINTER 

 
 

O MUSINTER 
 

Grande área: Ciências Humanas 
Área: Artes  
Subárea: Música  
Forma da oferta: Presencial  
 

 Seu próposito é aprofundar o conhecimento 
musical em diálogo com distintos saberes-fazeres 
das ciências humanas, das artes e da filosofia, 
favorecendo uma formação interdisciplinar. 
 

 Terá duração de 1 ano, com carga horária de 450 
horas. 
 

 Será oferecido de 16h às 21h40, às terças e 
quartas-feiras, nas dependências do Departamento 
de Música da UFOP. 
 

 O curso é gratuito, assim como a inscrição para o 
processo seletivo. 
 

 
 

PÚBLICO-ALVO 
 

 O MUSINTER destina-se, preferencialmente, a 
graduados da área de Música, assim como provindos 
de licenciaturas e bacharelados nas diversas 
disciplinas das ciências humanas e das letras e artes. 
 
 

MAIORES INFORMAÇÕES: 
https://musica.ifac.ufop.br/musinter 

(31) 3559-1408 



CORPO DOCENTE 
 
 

 

Dr. Bernardo 
Vescovi Fabris 
 

http://lattes.cnpq.br/4
871676278874278 

 

Dr. Cesar Maia 
Buscacio 
 

 http://lattes.cnpq.br/
9972548539105465 

 

Dr. Edilson 
Vicente de Lima 
 

http://lattes.cnpq.br/2
140728709593982 

 

Dr. Guilherme 
Paoliello 
 

 http://lattes.cnpq.br/
3026713672149272 

 

Drª. Maria Tereza 
Mendes de 
Castro 

http://lattes.cnpq.br/0
895815129312664 

 

Drª. Nair 
Aparecida 
Rodrigues Pires 

http://lattes.cnpq.br/1
875747121165449 

 

Dr. Victor Melo 
Vale 
 

http://lattes.cnpq.br/7
575426315267255 

 

Drª. Virgínia A. 
de Castro 
Buarque 
 

 http://lattes.cnpq.br/
8261322099289186 

 

SECRETARIA 

 

 

Barbara Luiza 
Alves Pereira  
 

 http://lattes.cnpq.br/

7793067013957884 

 

MATRIZ CURRICULAR 
 

Disciplinas do 1º semestre: 
 

MUS 
1001 

Metodologia de 
Pesquisa e 
Interdisciplinaridade 

45h 3 créditos 

MUS 
1002 

Música, Filosofia e 
Estética 

45h 3 créditos 

MUS 
1003 

Música e Ensino-
Aprendizagens  

45h 3 créditos 

MUS 
1004 

Música e Arte 45h 3 créditos 

 
 

Disciplinas do 2º semestre: 
 

MUS 
1005 

Música e 
Profissionalização 
Docente 

45h 3 créditos 

MUS 
1006 

Música e Ciências 
Humanas 

45h 3 créditos 

MUS 
1007 

Música e Poéticas da 
Persuasão 

45h 3 créditos 

MUS 
1008 

Música e Sociedade 45h 3 créditos 

 
 

Atividades de pesquisa do 1º semestre: 
 

MUS 
1009 

Trabalho de 
Conclusão de Curso I 

45h 3 créditos 

 
 

Atividades de pesquisa do 2º semestre: 
 

MUS 
1010 

Trabalho de Conclusão 
de Curso II 

45h 3 
créditos 

 
 

GRUPO DE PESQUISA 
 
 Bricolagens sonoras: intenta proceder a uma 
abordagem interdisciplinar acerca das sonoridades e 
da produção e práticas musicais.  

 
LABORATÓRIOS 

 

 Laboratório de Práticas Pedagógicas (LAPes): 
pesquisa ações musicalizadoras, utilizando 
instrumentos musicais simples como mediadores. 
 

 Laboratório de Pesquisa em Sopros – (LaPSo): 
fomenta pesquisas na área dos instrumentos de 
sopro, em articulação com a musicologia.   
 

 Laboratório de Ensino, Pesquisa e Práticas 
Pianísticas (Lepp): articula formação, reflexão e 
vivências socioculturais vinculadas ao piano. 
 

GRUPOS DE ESTUDO 
 

 Grupo de Estudos em Música Contemporânea 
(GEMC): problematiza a música de vanguarda em 
diferentes contextos e geografias. 
 
 

EGRESSOS 
 

 O futuro pós-graduando poderá manter vínculos 
com o MUSINTER através dos grupos de estudo e 
dos laboratórios. 
 

 O Musinter viabiliza um estreito diálogo entre a 
prática musical e a atividade de pesquisa, 
favorecendo a continuidade da formação em âmbito 
de pós-graduação stricto sensu (Mestrado e 
Doutorado). 
 
 

 


