
 

 

 
 

Colegiado

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

Componente Curricular: Pesquisa

Unidade Operante: IARTE

Código: IARTE 31602 Per

Carga Horária: 15 h. 

Teórica: 15h. Prática: 0h.

Professor: Silvano Fernandes

 
 
 
2. EMENTA 
 
Elaboração de projeto de pesquisa
 
3. JUSTIFICATIVA 
 
A disciplina é componente
orientação é fundamental 
pesquisa na área de Música,
ser o Trabalho de Conclusã
 
4. OBJETIVO 
 
Construir um projeto de pesquisa
como, uma vez definido o projeto,
 
5. PROGRAMA  
 
As partes do projeto de pesquisa
do problema, questão de pesquisa
metodológicos; cronograma
 
6. METODOLOGIA 
 
Orientações individuais semanais,
relativos à pesquisa e ao desenvolvimento
 
 

SERVIÇO PÚBLICO 
FEDERAL 

MINISTÉRIO DA 

Instituto de Artes 
Colegiado do Curso de Música 

Plano de Ensino 2021.2 

Pesquisa em Música 1 

IARTE 

Período: 6º Turma: Daniel Coltro

Natureza:  

0h. Total: 15h. Obrigatória ( X ) Optativa

Fernandes Baia  

pesquisa ou plano de trabalho na área de 

componente obrigatório do currículo do curso de M
 para auxiliar o aluno na elaboração de

sica, bem como acompanhar o início da pesquisa
ão de Curso (TCC). 

pesquisa na área de Música e um plano 
projeto, dar início à pesquisa.  

pesquisa ou plano de trabalho:escolha do tema
pesquisa e objetivos; revisão de literatura

cronograma de trabalho; referências.  

semanais, nas quais serão abordados todos
desenvolvimento da redação do projeto. 

Coltro Belzer 

Optativa ( ) 

 música.  

Música (2018). A 
de um projeto de 

pesquisa que virá a 

 de trabalho, bem 

tema, delimitação 
literatura; procedimentos 

todos os aspectos 



 

 

 
 
7. AVALIAÇÃO 
 
Apresentação do projeto de
versão (podendo esta já ser
versão final (ou relatório final,
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9. APROVAÇÃO 
 
Aprovado em reunião do Colegiado
 
Coordenação do Curso de Gradua

SERVIÇO PÚBLICO 
FEDERAL 

MINISTÉRIO DA 

SERVIÇO PÚBLICO 
FEDERAL 

MINISTÉRIO DA 

de pesquisa:50 pontos na apresentação 
ser a versão definitiva), de meio de curso,

final, caso a pesquisa já esteja em andamento.

GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com
3. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 

Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo
França Lopes. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

LINCOLN, Yvonna S. (Orgs.). O planejamento
abordagens. 2. ed. Tradução de: Sandra Regina

Colegiado realizada em: ______/______/________

Graduação em: 

 de uma primeira 
curso, e 50 pontos na 

andamento. 

 texto, imagem e 

quantitativo e misto. 
2010. 

planejamento da pesquisa 
Regina Netz. Porto 

______/______/________ 


