
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

Missão: 

• Fomentar o conhecimento acadêmico e artístico através da reflexão, da prática e 

criação musical, e de seus desdobramentos para o ensino da música, de modo a 

formar profissionais mais competentes em suas áreas de especialização com postura 

crítica e transformadora no âmbito social. 

 
Princípios e valores  

• � Fomentar um ambiente de liberdade intelectual; 

• � Preservar a diversidade de pensamento; 

• � Conduta ética nas relações humanas dentro do Programa e em suas relações com a 

universidade e a comunidade externa;  

• � Inserção do programa na comunidade visando à visibilidade a aplicabilidade de 

resultados no ambiente social;  

• � Preservação da autonomia intelectual;  

• Busca por atividades interdisciplinares, fomentando o diálogo entre as diversas áreas 

atuantes no programa e fora dele;  

• Criação de um ambiente rico, inovador e inspirador para a produção intelectual e 

artística;  

• � Busca de agilidade nas ações, clareza e transparência na administração, numa 

prática democrática baseada em valores humanísticos, sempre com uma postura 

crítica; 

• Comprometimento institucional com a sociedade e sua qualidade de vida;  

• Estimular a preservação ambiental;  

• Exercitar a criatividade e a capacidade de inovação;  

• Otimizar o uso dos recursos;  

• Manter o ensino e produção de e sobre a arte, de forma não contaminadas pelas leis 

de mercado, preservando sua qualidade e autonomia;  

• Visão da verticalidade nas ações: organicidade entre Pós-graduação – graduação e 

extensão;  

• Criação e fomento de grupos e projetos de pesquisa integrados, com profissionais de 

diferentes áreas do saber;  

• Possibilidades de formação contínua entre os docentes com programas de curta 

duração ou Pós-doc em centros de reconhecida excelência;  

•  Busca pela divulgação do programa nos níveis nacionais e internacionais e por 

reconhecimento do programa junto à CAPES;  

• Criação do curso de doutorado, e melhor avaliação do programa;   

• Criação de novos Laboratórios e incentivo aos que já estão em funcionamento. 

 

Pontos Fortes do Programa: 

• Produção acadêmica e artística de excelência, com inserção internacional; 

• Crescimento qualitativo e quantitativo da pesquisa;  

• Produção discente crescente: artigos, livros, participação intensa em Congressos, 

produção artística de ponta;  

• Participação de membros externos da comunidade acadêmica/artística nacional e 

internacional;  

• Visibilidade do Programa através da produção artística e acadêmica;  

• Graças à produção dos especialistas em diversas áreas, o “recrutamento” de 



candidatos para os exames de seleção anuais no país e exterior tem sido bastante 

efetiva, chamando a atenção de talentosos pesquisadores para o programa;  

• Participação do corpo docente em outros programas no país e no exterior; 

• Equipamentos de qualidade para os laboratórios; 

Pontos a melhorar:  

• Contratação de docentes;  

•  Instalações e infra-estrutura (melhoria em número e qualidade nos equipamentos 

dos laboratórios  e melhoria do espaço físico (instalação dos laboratórios em espaços 

apropriados);  

• � Fomento aos projetos de pesquisa interdisciplinares;   

• � Maior incentivo à pesquisa;  

• � Cursos de certificação para funcionários;  

• � Divulgação da produção docente e discente no site e distribuição da revista do 

Programa 

 Recursos técnicos: 

• � Melhores condições de trabalho e de estudo (gabinetes para os professores e salas 

de estudo para os discentes);  

• � Participação institucional 

� Desafio estratégico: 

• Tornar-se um centro de referência na formação especializada de profissionais e  

na produção científica e artística em Música  do país; 

• Contribuir para o estabelecimento do Setor de Artes, Comunicação e Design com alto nível 

de excelência; 

• Tornar-se referência em pós-graduação (mestrado e doutorado) em Música nos níveis 

locais, nacionais e internacionais em suas áreas de excelência; 

 

Políticas: 

• Política Principal: elevar a qualidade das atividades de ensino e pesquisa e ainda aliar-se à 

extensão por meio de melhorias nas instalações físicas, da ampliação de laboratórios para 

pesquisa e criação e agregação de recursos humanos; 

• Aprimorar continuamente as condições de trabalho para os alunos, professores e pessoal 

técnico ou administrativo; 

• Utilizar inovação tecnológica e o aparelhamento dos ambientes de trabalho (laboratórios, 

salas de estudo; salas de concerto e ensaios, etc.) como meio de atingir melhor qualidade e  

produtividade em todas as suas atividades, quer técnicas, quer de ensino, pesquisa e 

extensão, quer administrativas, quer artísticas; 

• Buscar inserção internacional, como forma de elevar os padrões de qualidade e promover a 

atualização e troca de conhecimentos e experiências entre alunos, docentes e técnicos; 

• Incrementar de maneira significativa o atual acervo bibliográfico na área de atuação do PPG 

Música. 

 


