
 

 

 

UBAM - Comissão de Formação 

Critérios de Recomendação de Cursos de Pós-graduação em Musicoterapia 

Elaborado por: Mt. Dra Lia Rejane Barcellos; Mt. Esp. Luisiana Passarini; Mt. Dr. 

Marco Antônio Santos; Mt. Dr. Renato Tocantins; Mt. Esp. Rita Dultra. 

Coordenado por: Mt. Dr. Marcello Santos e Mt. Ms. Nathalya Avelino 

 

1. Público Alvo 1.0 

Graduados (bacharel, licenciado e tecnólogo - 3 anos) preferencialmente nas áreas 

de artes, saúde e humanidades com habilidade (teórica e prática) musical. 

 

2. Processo Seletivo 1.0 

O processo seletivo deve ocorrer através de Entrevista, Análise de Currículo, 

Habilidade especifica musical e Prova escrita dissertativa. 

 

3. Disciplinas ou áreas bases 3.0 

 

 Área de abrangência: Musicoterapia 

Fundamentos de Musicoterapia: (Musicoterapia como campo de conhecimento, 
musicoterapia como profissão (e carreira profissional), breve história da 
musicoterapia no Brasil e no mundo, princípios e fundamentos da prática 
musicoterapêutica (relação terapêutica, ética terapêutica, etapas do processo 
clínicos musicoterapêutico, intervenções em musicoterapia, tipos de experiência 
musical em musicoterapia), panorama dos principais teorias, modelos e métodos 
em musicoterapia, diferença e semelhanças da educação musical e da 
musicoterapia). 
História da Musicoterapia, Bioética e mecanismos de atuação em Musicoterapia. 

Teorias, Técnicas e Métodos: Usando a terminologia do Bruscia: principais 
experiências musicais, modelos clínicos, métodos, procedimentos e técnicas: 

Princípios dos principais modelos internacionais e nacionais: GIM, Nordoff-
Robbins, Comportamental, Benenzon, Músico-verbal (Milleco), Plurimodal  



 

 

 

(Schapira), Mt Neurológica (Thaut e cols.), CMT, Tomatis, Claus Bang, Vibro-
acustic, Analytical Music Therapy, Diane Austin, entre outros. 

Principais técnicas utilizadas em Musicoterapia (audição, re-criação; improvisação, 
composição, provocativa musical; músico verbal, voz –canto, vibração, associação 
livre cantada e técnicas não musicoterápica). 

Princípios, estratégias, limites, especificidades etc. dos atendimentos 
musicoterapêuticos com populações diversas: Musicoterapia em Deficiência 
Intelectual, Musicoterapia em Reabilitação, Musicoterapia em Saúde Mental 
(adultos e crianças), Musicoterapia na Saúde Materno-Infantil, Musicoterapia e 
Deficiência Visual, Musicoterapia em Neurose, Musicoterapia em Gerontologia e 
Geriatria, Musicoterapia Centrada na Cultura, Musicoterapia em Saúde Pública. 

Terminologias específicas: conceituações 
Princípio de ISO, Identidade Sonora, diferentes ISOS e suas conceituações 
Etapas do Processo Musicoterápico: teoria e prática 
O “setting”: reflexões sobre os diferentes tipos –ilustrações 
Instrumentos de Avaliação 
Avaliação Diagnóstica 
. 

 Área de abrangência: Música 

Música em Musicoterapia, Música Popular 
Música em Musicoterapia na prática: noções “básicas” formais sobre música e seu 
uso na percussão, violão, teclado e flauta no atendimento em musicoterapia. 
Noções sobre autores e teorias da educação musical ativa. 
A Música como linguagem em Musicoterapia 
Musicologia 
Etnomusicologia 
Música como expressão (como linguagem): de aspectos do mundo interno, como 
narrativa, com sentido e significado; como metáfora. 
O Homem e sua relação com a Música 

 

 Área de abrangência: Psicologia 

Fundamentos sobre estrutura e funcionamento do aparelho psíquicos e dos 
processos psicológicos básicos (atenção, memória, tomada de decisão, empatia 
etc.) 
Teorias da personalidade e do desenvolvimento aplicadas à Musicoterapia. 



 

 
 
 
Como a experiência musical gera sentido? 
Música e emoção 
Música e tomada de decisão 
Música e expressão do Eu (self ou com pode ser chamada em várias teorias) 
Processamento neurológico da experiência musical 
Noções básicas sobre teorias e técnicas de psicoterapia. 
- Sobre o “ser terapeuta”, com noções de ética, postura e sigilo profissional. 
- Noções básicas sobre psicologia do desenvolvimento (sob a ótica dos principais 
autores representantes das diferentes correntes de pensamento, incluindo 
psicanálise) 
Principais Teorias da Psicologia da Música 
Psicologia da Percepção e suas relações interdisciplinares com a música e a 
psicologia da música. 
Psicologia Cognitiva da música 
Saúde Mental (infantil e adulto) 
Transtornos do Desenvolvimento (Autismo, Deficiências, Síndromes Genéticas 
etc.) 
 

 Área de abrangência: Medicina/Ciências da Saúde 

Princípios de anatomia e fisiologia humana: Anatomofisiologia 
Neurologia/Neurociências 
Desenvolvimento do ser humano no ciclo vital (da gestação ao envelhecimento e 
óbito) 
Fundamentos de psiquiatria e psicopatologia (adulto e infantil) 
Fundamentos de reabilitação (física, cognitiva e social) 
Patologias e lesões neurológicas: Paralisia Cerebral, Síndrome de Down 
AVC/AVE, Traumatismo Crânio Encefálico, Doença de Parkinson e Doença de 
Alzheimer. 
Trabalho “clínico” (por falta de outro termo melhor neste momento) com famílias e 
comunidades (que depois derivaria para musicoterapia ecológica e/ou social e para 
musicoterapia centrada na família) 
Políticas Públicas de Saúde 
Noções sobre Neurodesenvolvimento e funções cognitivas 
Neuroplasticidade 
O papel do feedbacke do feedforward 
 

 Área de abrangência: Pesquisa/Didática 

Planejamento e execução do trabalho de conclusão do curso 
Artigo Científico –características básicas 



 

 
 
 
Metodologia Científica 
Exemplificação em Musicoterapia. 
Princípios de pesquisa quantitativa e qualitativa em Musicoterapia 
Ética em pesquisa com seres humanos 
Importância da pesquisa de base para a prática clínica musicoterapêutica 
(pensando em uma prática baseada em evidências) 
Revisão de literatura: revisão integrativa, sistemática e metanálise (o que é cada 
uma delas e orientações gerais de como fazer) 
 
 

4. Estágio 3.0 

O estágio deve ser realizado com carga horária mínima de 60 horas de 

atendimento musicoterapêutico. 

A supervisão deve ser realizada com carga horária mínima de 20 horas, realizada 

obrigatoriamente, por um Musicoterapeuta. 

 

5. Conclusão de curso 2.0 

O Trabalho de Conclusão de Curso é obrigatório. 

 

Avaliação/Recomendação 

Para que um curso seja recomendado pela Comissão de Formação da UBAM é 

necessário que atinja a nota 8.0 de acordo com os critérios elaborados e cumpra 

os 5 requisitos principais: Público Alvo, Processo Seletivo, Conteúdos, Estagio, 

Supervisão e Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

 


