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1. Introdução
Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa, que se
encontra em fase final, que investigou sobre as transformações
operadas na estrutura do Plano de Pedagógico do Curso (PPC)
de Graduação em Música: Licenciatura, da Universidade
Estadual do Rio Grande do Sul, bem como suas relações com os
conhecimentos resultantes do desenvolvimento do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). A partir de
2014, mediante o Edital n.º 061/2013/CAPES (BRASIL, 2013),
iniciaram-se as atividades do Subprojeto Pibid/CAPES/Música –
UERGS, as quais ocorreram até o ano de 2018, quando findou
este edital propiciando uma aproximação do ambiente
universitário ao do ensino básico. Paralelamente às atividades
desenvolvidas no Subprojeto Pibid/CAPES/Música – UERGS,
neste período ocorreram discussões para a reelaboração do
PPC no colegiado do curso.
2. Questionamentos
Qual a contribuição do Pibid para a reelaboração do PPC de
Graduação em Música: Licenciatura, da UERGS?
3. Metodologia

A Educação Musical de forma sólida como campo
científico associado a formação dos licenciandos;
Maior peso para conteúdos direcionados à Educação
Musical;
Contexto do texto político que incorpora diversas
práticas e também outros textos políticos, reestruturando o
documento na relação com as políticas educacionais
vigentes.
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