Resultado da Terceira Etapa
do Processo Seletivo do PPGM-2019
Caros candidatos da seleção do PPGM 2019,

Segue abaixo o resultado da terceira etapa de nossa seleção.
A nota final desta etapa é a soma da prova de inglês e da avaliação de curriculum vitae.
NOME

Luiz
Gustavo
Moscoso da
Veiga
Pessoa
Erivelton
Nunes
Barbosa
Abraão de
Barros
Marreira
Ikaro Lima
Cavalcante

EDUCAÇÃO
Guitarra superior: uma
análise do ensino de
Guitarra na UFPE e no
IFPE
A formação do professor
de instrumento no curso
de licenciatura em música
da UFPE
Profissionalismo docente
em música: um estudo a
partir dos licenciados
egressos da UFPE
Educação musical no
ensino fundamental II da
rede pública municipal de
Recife: analisando as
práticas docentes de
professores licenciados
em música

Nome:

CULTURA

Katarina
Menezes de
Lourenço

A memória do rádio em
Recife, de 1940 a 1955:
as transformações
culturais e gênero a partir
das ondas sonoras

Roberto
Rodrigues
de Sales

Música litúrgica e
sociedade: influência dos
contextos socioculturais
nos modelos précomposicionais da música
sacra no Brasil a partir do

CPF

Prova de
Inglês

Avaliação Nota da ETAPA 3:
de CV
Inglês + CV/2

047.200.47432

8,3

0,93

4,6

078.861.054060

7,9

1,67

4,7

588.771.50491

8,1

2,04

5,0

082.725.99481

8,4

0,89

4,64

CPF:

Prova de
Inglês

428.341.714-91

8,1

2,61

5,3

07757374-51

8,8

2,08

5,44

Avaliação Nota da ETAPA 3:
de CV
Inglês + CV/2

Dutra

Concílio Vaticano II

Eudes
Vieira da
Silva

Na batida da zabumba: a
assimilação de ritmos
populares como expressão
da fé evangélica no
agreste pernambucano:
um estudo de caso sobr o
grupo musical Sal da
Terra

921951484-20

6,1

1,85

3,97

Gustavo
Carvalho
Rosas

A música do coco de roda
de Mestra Ana Lúcia do
bairro do Amaro Branco:
origens, influências,
resistência
cultural transformação
social

034355944-70

7,0

3,43

5,2

Caso queiram recorrer do resultado, observem as normas do edital.
As notas de avaliação de CV ficaram especialmente baixas, o que acarretou uma nota da
etapa também baixa. Mas isto é normal, visto que o padrão de avaliação de CV da
UFPE (Anexo VIII) é feito para análise curricular de doutores. Como vocês estão
começando a vida na pós-graduação, a nota tende a ser baixa mesmo. Como diz o edital,
esta fase não é eliminatória, logo todos estão aprovados nesta etapa.
Seja como for, todos que chegaram até esta etapa estão aprovados na seleção do
PPGM. O que nos resta é publicar a classificação geral no dia 10 deste mês, como
consta no edital. Aguardem!
Bem-vindos ao PPGM!

Recife, 03 de julho de 2019.

