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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL PPG-MÚSICA 001/2018 REFERENTE AO 

PROCESSO SELETIVO 2018/2019 - INGRESSO NO DOUTORADO                                      

1° SEMESTRE DE 2019 

 

ONDE SE LÊ: 

Plano de trabalho e cronograma de execução 

demonstrando a viabilidade de execução do projeto no prazo previsto para a realização do mesmo (24 meses a 30 meses)  

 

LEIA-SE: 

Plano de trabalho e cronograma de execução 

demonstrando a viabilidade de execução do projeto no prazo previsto para a realização do mesmo (24 meses a 48 meses)  

 

 

 

ONDE SE LÊ: 

Art. 15. Primeira fase: será eliminatória e consistirá da avaliação dos candidatos por meio das 

documentações e materiais por eles submetidos, os quais serão apreciados por docentes do programa de 

linhas de pesquisa compatíveis com o projeto enviado pelo candidato. 

§1
o.
 - Avançarão à 2a fase todos os candidatos cuja média final simples das notas atribuídas pelos avaliadores 

resultar igual ou superior a 7,0. 

§2
o.
 - Serão acatados como critérios de avaliação nesta fase: 

I - Projeto de Pesquisa: Potencial de orientação do quadro docente (aderência entre o tema de pesquisa 

proposto e os projetos dos orientadores pretendidos); Relevância do tema para a área; Possibilidade de 

execução da pesquisa no prazo estipulado para o Mestrado; Clareza de objetivos; Metodologia prevista; 

Resultados esperados. 

 

LEIA-SE: 

Art. 15. Primeira fase: será eliminatória e consistirá da avaliação dos candidatos por meio das 

documentações e materiais por eles submetidos, os quais serão apreciados por docentes do programa de 

linhas de pesquisa compatíveis com o projeto enviado pelo candidato. 
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§1
o.
 - Avançarão à 2a fase todos os candidatos cuja média final simples das notas atribuídas pelos avaliadores 

resultar igual ou superior a 7,0. 

§2
o.
 - Serão acatados como critérios de avaliação nesta fase: 

I - Projeto de Pesquisa: Potencial de orientação do quadro docente (aderência entre o tema de pesquisa 

proposto e os projetos dos orientadores pretendidos); Relevância do tema para a área; Possibilidade de 

execução da pesquisa no prazo estipulado para o Doutorado; Clareza de objetivos; Metodologia prevista; 

Resultados esperados. 

 

 

Dúvidas: envie mensagem para selecaoposmusica@iar.unicamp.br 

 

 

Campinas, 03 de Agosto de 2018. 
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