
 

 

III Simpósio de Pesquisa em Música da Especialização em Educação Musical do 

FLADEM/CBM-CeU 

 

“Música, Ética e Contemporaneidade:  

perspectivas e abordagens no campo da pesquisa” 

 

7/12/2019 

Conservatório Brasileiro de Música 

 

Com a temática “Música, Ética e Contemporaneidade: perspectivas e abordagens no campo da 

pesquisa”, a seção nacional do FLADEM e o Conservatório Brasileiro de Música, por meio da 

Especialização em Educação Musical, realizará no dia 7/12/2019, o III Simpósio de Pesquisa em 

Música, com o objetivo de debater, dialogar e refletir sobre as questões entrono do campo da 

pesquisa na área. Convidamos você para estar conosco nessa ação e participar ativamente do III 

Simpósio que ocorrerá nas instalações do Conservatório Brasileiro de Música.  

 

  

Modalidade de Apresentação de Trabalho 

 

Comunicação Oral  

O objetivo desses espaços de intercâmbio é motivar a reflexão sobre os resultados obtidos ou a 
serem obtidos a partir de diferentes tipos de pesquisa relacionados à Educação Musical, com 
base nos dois Grupos de Trabalho propostos a este simpósio. As intervenções são resultado de 
formulações teóricas e de experiências práticas dos proponentes. Abordam-se estudos empíricos 
ou projetos vinculados a realidades concretas, bem como propostas teóricas, conceitualizações, 
entre outros. Nesse espaço o(s) proponentes(s) terão 15 minutos para expor sua pesquisa ou 
relato de experiência e momento para responder questões advindas dos participantes do 
simpósio. As comunicações orais poderão ser apresentadas nos seguintes formatos: 



 

 

Comunicação de pesquisa em andamento, comunicação de pesquisa concluída, relato de 
experiência. 

Você poderá submeter seu trabalho para dois grupos de trabalho: 

GT 1: Educação Musical, Contemporaneidade e Pesquisa e Música 

GT 2: Ética e Estética – Educação Musical e Formação Humana 

 

Comunicação de Pesquisa em Andamento 

Os trabalhos inscritos nessa modalidade deverão abordar uma questão de pesquisa em Educação 
Musical explicitando os objetivos da investigação, os pressupostos teóricos e os procedimentos 
metodológicos previstos e/ou utilizados. A proposta deverá destacar ainda a contribuição que a 
pesquisa oferecerá para a área de Educação Musical e para a produção científica em geral. 

Comunicação de Pesquisa Concluída 

Nessa modalidade as propostas deverão consistir em trabalhos originados de pesquisas 
concluídas, explicitando os objetivos da investigação, bem como os pressupostos teóricos e os 
procedimentos metodológicos que foram utilizados. Os trabalhos devem destacar os resultados 
e as conclusões obtidas a partir do processo investigativo. 

Relatos de Experiências 

Os trabalhos enviados para essa modalidade deverão descrever uma experiência em Educação 
Musical já realizada ou em desenvolvimento, explicitando os fundamentos teóricos e práticos 
que alicerçaram a proposta. 

  

Normas de participação III Simpósio 

 

As inscrições para o III Simpósio serão realizadas somente pela página virtual do evento na 
internet por meio do endereço www.fladembrasil.com.br. Os interessados devem observar as 
demandas de informações e efetuar a inscrição. Destacamos que o pagamento deverá ser 
realizado no ato do credenciamento no dia 7/12/2019, em dinheiro. 

http://www.fladembrasil.com.br/


 

 

Os participantes podem se inscrever como ouvintes ou com apresentação de trabalho. Tanto um 
quanto outro terão direito a participar das atividades programadas ao evento. Os participantes 
interessados em submeter trabalhos devem estar atentos às seguintes condições: 

• Todos os autores e coautores de trabalho submetidos devem estar em dia com a anuidade 
do Fladem Brasil e efetuar a inscrição no evento; 

• O (s) trabalho(s) que tenham mais de um autor devem ser submetidos uma única vez por 
um dos autores.  

• As propostas submetidas devem ser em formato de resumo expandido (mínimo de 500 e 
máximo de 1000 palavras). 

• As propostas devem ser submetidas em um arquivo WORD, conforme orientações do 
template e normas. 

• Espera-se que todas as propostas de participação com trabalhos se adequem e sejam 
também consoantes à temática do III Simpósio de Pesquisa em Música da Especialização 
em Educação Musical do FLADEM/CBM-CeU. 

• Os trabalhos devem ser, de preferência inéditos e preparados especificamente para do III 
Simpósio, uma vez que se busca gerar e promover o pensamento pedagógico musical 
latino-americano.        

• O Comitê Científico levará em conta a inclusão de trabalhos os quais não se evidencie 
uma relação direta e relevante com a temática do evento. Nesse sentido, o Comitê poderá 
sugerir alterações nos mesmos, visando propiciar seu êxito máximo de participação e 
profundo diálogo. 

• É de extrema importância que o(s) autor(es) se certifique(m) que, ao submeter seu 
trabalho a um determinado GT, ele deverá acompanhar todas as discussões bem como as 
apresentações de trabalhos até o final do Seminário. 

 

DATAS IMPORTANTES 

 

Lançamento da Convocatória – 20/11/2019  

Submissão de trabalho – 21 até 25/11/2019 

Avaliação da Comissão Científica – 25 até 30/11/2019 

Informação dos trabalhos aprovados – 1/12/2019  

Período de Inscrição – 20/11/2019 até 7/12/2019  

Realização do III Simpósio – 7/12/2019 



 

 

 

Programação 

 

9h – Credenciamento 

9h30 – Abertura com Adriana Rodrigues e Apresentação Musical 

10h – Conferência com Luís Ricardo Silva Queiroz – “Música, Ética e Contemporaneidade: 

perspectivas e abordagens no campo da pesquisa” – Mediação Glauber Resende 

12h – Almoço  

14h: Sessão de Comunicação com Ativações 

GT 1: Educação Musical, Contemporaneidade e Pesquisa e Música – Ativações com: Ana Laura; 

Clarice Maciel e Fernando Guilhon – Mediação Monique Desiderio 

GT 2: Ética e Estética – Educação Musical e Formação Humana – Ativações com: Arthur de Paula, 

Luciano Coelho e Lídia Jordão – Mediação Noemi Góes 

16h – Lanche com Roda de Conversa com o GEPEM: “A questão humanização como centro do 

processo de pesquisa em Educação Musical” – Mediação Leonardo Moraes  

17h– Encerramento com Adriana Rodrigues  

 

 

Valores das Inscrições 

 

R$50,00 - Para associados ao FLADEM e Alunos do CBM-CeU; 

R$100,00 - Para não associados ao FLADEM Brasil e não Alunos do CBM-CeU. 

 

 

 


