
 

 

 
CHAMADA DE TRABALHOS 

 

XXI Fórum Paranaense de Musicoterapia 

V Seminário Paranaense de Pesquisa em Musicoterapia 

Dias: 27 e 28 de junho de 2020 

Local: Hotel San Juan Executive (Curitiba-PR) 

 

Métodos, técnicas e abordagens em Musicoterapia 

 
 
 
Normas de Envio 

 

Os trabalhos para o XXI Fórum Paranaense de Musicoterapia poderão ser 

submetidos na modalidade de comunicação oral até o dia 20 de maio de 2020. 

Os/as autores/as receberão o resultado do parecer até dia 31 de maio de 2020. 

Para apresentação no evento é necessário que o/a autor/a esteja inscrito/a no 

mesmo até dia 10 de junho de 2020. No caso de coautoria será necessário que 

pelo menos um/a dos/as autores/as faça a inscrição e pagamento, no entanto só 

poderão participar da apresentação e receber o certificado os/as autores/as e 

coautores/as que estiverem inscritos/as no evento. Cada trabalho poderá ter no 

máximo quatro autores/as. Após aprovação, se houver necessidade de ajustes 

ou correções, a versão final deverá ser enviada até dia 10 de junho de 2020. 

Cada autor/coautor pode enviar até dois trabalhos. 
 

Os trabalhos de comunicação oral devem ter relação com o tema do 

evento (Métodos, técnicas e abordagens em Musicoterapia) e estar em uma das 

categorias a seguir: 

 
a) Resumos expandidos com estudos teóricos/ensaios: análise de temas 

e questões fundamentadas e argumentadas teoricamente, levando à 

contribuições teóricas e/ou práticas na área. Os resumos expandidos 



 

 

nesta modalidade devem ser estruturados em: introdução, 

desenvolvimento, considerações finais e referências. 

 
b) Resumos expandidos baseados em pesquisa: investigações baseadas 

em dados empíricos, recorrendo à metodologia da pesquisa, em que 

devem ser explicitados a introdução, metodologia, resultados, discussão, 

conclusão e referências, além da filiação acadêmica e órgão financiador 

(quando houver). No caso de pesquisas envolvendo seres humanos 

solicitamos que o(s) autor (es) referenciem o número do registro no 

CONEP/SISNEP no artigo, como nota de rodapé. 

 
Os resumos expandidos devem ser enviados para o correio eletrônico 

depcientificoamtpr@gmail.com sob o título de e-mail “submissão de trabalho”, 

em dois arquivos: um no formato ‘DOC’ ou ‘DOCX’ com identificação dos/as 

autores/as e outro no formato ‘PDF’, sem identificação dos/as autores/as. O título 

de cada arquivo eletrônico deve referir o título do trabalho submetido. Os/as 

autores/as devem manter seu arquivo original para as eventuais modificações 

sugeridas pela comissão científica. Os/as autores/as devem enviar os trabalhos 

já com a devida revisão ortográfica e sintática. ATENÇÃO: no arquivo com a 

identificação dos autores deverão ser citados a filiação acadêmica (ou 

profissional), formação, endereço eletrônico para correspondência e o método, 

técnica ou abordagem da Musicoterapia presente no texto.  

Os/as autores/as residentes fora do Brasil devem observar as mesmas 

regras de submissão. Os resumos podem ser escritos em língua portuguesa, 

espanhola ou inglesa.  

 

 

Normas de formatação: 
 

 Os textos devem ser apresentados em documento com letra Arial, papel 

de tamanho A4, corpo 12, espaço entrelinhas 1.5, margens direita e 

esquerda de 3,0 cm, margens superior e inferior com 2,5 cm, alinhamento 

justificado;  

 Nome do/a autor/a e coautores/as completos (e por extenso); nota de 

rodapé com mini currículo (formação, identificação da Instituição, local de 

trabalho, o endereço eletrônico para acesso no Currículo Lattes e/ou e-

mail);  



 

 

 O resumo expandido deve ter entre 3 a 5 páginas, com espaçamento 1,5, 

incluídas as notas de rodapé, as referências e os quadros ou tabelas 

porventura existentes. 

 As citações e referências bibliográficas devem estar dentro das normas da 

ABNT. 

 
 
Normas para apresentação oral dos trabalhos enviados e aprovados 
 
 

 

 Cada participante terá até 20 (vinte) minutos para apresentação e 10 

minutos para responder perguntas;  

 Os/as apresentadores/as receberão mensagem via e-mail informando 

local, data e horário da apresentação;  

 Será disponibilizado um projetor multimídia, um laptop com Windows 

XP Professional e Office 2007, e áudio. 

 
 
Comissão Científica: 
 
 
Ms. Mariana Lacerda Arruda 
 
Dra. Andressa Dias Arndt 
 
 
ASSOCIAÇÃO DE MUSICOTERAPIA DO PARANÁ 


