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Descrição: A temática proposta para esta pesquisa está relacionada com o impacto da pós-

graduação e o estudo sobre e com egressos. Estudos dessa natureza têm sido cada vez mais 

frequentes e necessários para que sejam produzidas informações que atendam a diversas 

demandas dos órgãos de fomento e da pesquisa e da pós-graduação. Ao mesmo tempo, o 

acompanhamento de egressos pode trazer um conjunto de elementos que conduzam a 

reflexões do corpo docente de uma instituição ou programa para a revisão de seus projetos 

curriculares. O objetivo central da pesquisa é refletir sobre o impacto da pós-graduação nos 

egressos do Programa de Pós-graduação em Música – PPGMUS, da UnB, de 2006 a 2020. Os 

objetivos específicos podem ser assim estabelecidos: a) analisar a produção bibliográfica dos 

egressos durante e após o curso de mestrado; b) discutir a produção artística dos egressos; c) 

evidenciar a produção técnica dos egressos; d) verificar a atuação profissional dos egressos. 

Os referenciais teóricos a serem adotados para o desenvolvimento desta pesquisa incluem 

autores que discutem a produção acadêmica e a formação para a pesquisa. Parte-se do 

pressuposto que os indivíduos que frequentam um curso de pós-graduação stricto-sensu 

recebem algum tipo de preparação para serem pesquisadores e, consequentemente, 

desenvolverem autonomia para a produção de conhecimento. (Freitas; Souza, 2018; Oliveira; 

Fernandes, 2017; Leon, 2017; Del Ben, 2010). Outro conjunto de autores que dá suporte 

teórico a esta pesquisa refere-se à inserção profissional de egressos no mercado de trabalho, 

analisando relações entre formação e atuação profissional (Gomes, 2016; Rocha de Oliveira, 

2012; Akkari; Tardif, 2011; Alves, 2003). A atuação profissional dos egressos de um curso de 

mestrado em música pode estar ligada a diversos fatores que incluem a formação na pós-

graduação, os interesses pessoais e a disponibilidade de vagas em diferentes setores da 

sociedade, dentre outros. A metodologia definida para a pesquisa é do tipo quali-quanti, ou 

seja, envolve elementos de natureza quantitativa e qualitativa (Creswell, 2010). A pesquisa 

será desenvolvida em duas grandes etapas, sendo a primeira quantitativa e a segunda 

qualitativa. A primeira etapa, que se refere à coleta e análise de dados quantitativos, inclui a 

preparação e administração de diversas ferramentas, valendo-se de recursos tecnológicos 

disponíveis e acessíveis. Questionários online serão utilizados para a coleta de informações 

da totalidade de egressos do PPGMUS da UnB, assim como poderão ser obtidas informações 



sobre os egressos na Plataforma Lattes e em outros bancos de dados eletrônicos, incluindo o 

próprio website do PPPGMUS-UnB com as publicações das dissertações. A segunda etapa da 

pesquisa, que inclui a coleta e produção de dados qualitativos será desenvolvida a partir de 

entrevistas com egressos, em formato individual ou valendo-se da técnica da entrevista do 

tipo grupo focal. Os resultados da pesquisa serão divulgados em relatório específico como 

parte das atividades previstas para o Professor Visitante da Pós-Graduação da UnB. Análises 

de pontos específicos poderão ser apresentados em eventos e publicações acadêmicas, 

compartilhando os resultados da pesquisa com e sobre egressos do PPGMUS da UnB. 

 


