
   

 
 

 

 

 

III FÓRUM INTERINSTITUCIONAL DO CURSO DE MÚSICA EaD DA UEMA 

 

TEMA:  

Música Maranhense e Cultura Corporal: interfaces e desafios da Música e Educação Física 

 

 

EDITAL 001/2021 CMUSICAEAD/UEMANET 

 

 

Objetivo: Fomentar a pesquisa, a troca de informações e o debate entre educadores, artistas, 

gestores, comunidade acadêmica e comunidade em geral sobre a música maranhense e a cultura 

corporal sob a égide da Educação Física. 

 

Metodologia: O evento se constituirá em 40 horas de atividades distribuídas da seguinte forma: 

08 h para credenciamento no dia 29 de junho/2021, das 08:00 h às 12:00 h e das 14:00 h às 18:00, 

dias, 30/06 a 02/07/2021 teremos abertura oficial, Palestras, apresentações de trabalhos, oficinas, 

mesas redondas e apresentações artísticas com cantores e músicos locais. Todo o evento será 

virtual e ocorrerá pela plataforma: eventos.uemanet.net e será transmitida pela plataforma: 

eventos.uemanet.net e Youtube da Uemanet. 

 

Dúvidas e informações: musica.ead@uemanet.uema.br 

 

 

Chamada de trabalhos 

 

Temas: Os trabalhos devem estar relacionados a um dos temas abaixo, no que diz respeito ao 

fazer, pensar, fruir, ensinar e pesquisar sobre Ensino, Aprendizagem e Desafios no contexto das 

licenciaturas. 

 

• Formação docente nas licenciaturas no Maranhão 

• Educação Musical e/ou Cultura Corporal no contexto maranhense 

• Música, Educação e Interdisciplinaridade: Música e Educação Física 

• Performance e Educação dos profissionais de Música e Educação Física. 
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Participantes: as inscrições serão abertas a docentes e discentes de qualquer instituição de ensino 

de arte, artistas, licenciados, pesquisadores, criadores, historiadores, sociólogos, antropólogos e 

demais interessados. 

 

Prazo para Inscrição dos Trabalhos: As inscrições para trabalhos estarão abertas a partir do dia 

08 de junho de 2021 e se encerrarão no dia 17 de junho/2021 para quem irá apresentar trabalho e 

no período 08 a 28 de junho/ 2021 para participantes ouvintes. As inscrições serão realizadas pelo 

link: https://eventos.uemanet.net e será gratuita. 

 

Certificados: Terão direito a certificado os autores que tiverem seus trabalhos aprovados, desde 

que não faltem à apresentação no dia e horário designados pela comissão de seleção. 

 

Critérios de Avaliação: Os trabalhos serão avaliados pela Comissão Científica do III Fórum 

Interinstitucional de Música da UEMA. Os trabalhos serão avaliados em seu conteúdo, adequação 

ao tema, relevância, clareza da proposta e da redação em conformidade com as seguintes normas 

de apresentação: 

 

Resumos Expandidos 

Deverá ser um resumo de relato de experiência extensionista. Deve descrever, ainda que de forma 

resumida, uma dada experiência que possa contribuir, de forma relevante, para a produção de 

práticas extensionistas. Essa modalidade de texto traz as motivações ou metodologias para as 

ações tomadas na situação e as considerações/impressões que a vivência trouxe àquele que a 

viveu.  

Devem constar:  

1.       fundamentação teórica que caracterize o problema e fundamente a proposta de ação;  

2.       o problema a ser trabalhado;  

3.       os objetivos a serem alcançados a ação;  

4.       descrição das ações desenvolvidas  

5.       a quem e quantos são os envolvidos na ação;  

6.       o período de realização da ação;  
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7.       como foi o processo de desenvolvimento/etapas da ação relatada;  

8.       quais os desdobramentos não previstos, mas constatados durante a ação;  

9.       quais as aprendizagens observadas durante o desenvolvimento da ação;  

10.    quais as repercussões da ação na comunidade; e  

11.    quais as repercussões da ação para os discentes nela envolvidos.  

 

Devem conter: Título (em português), Palavras-chave, Introdução, Metodologia, Resultados e 

Discussão, Conclusão ou Considerações Finais, Agradecimentos (opcional) e Referências (apenas 

as citadas no texto e de acordo com a normatização atualizada ABNT).  

O resumo expandido deve ter entre quatro e seis páginas. 

Obs: O trabalho aprovado devera ser apresentado em slide padrão do evento. 

Comitê Ético avaliador: Dr Daniel Lemos e Dr. Renato Moreira Varoni de Castro 

  

 

 

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS 

 

1. Tem por finalidade fomentar a performance como objeto de pesquisa. A chamada está aberta a 

solistas e grupos. 

2. As propostas submetidas devem consistir em apresentação artística (recital, concerto, show, 

performance, etc.) dentro de uma perspectiva acadêmica enfatizando a reflexão do fazer 

artístico como processo científico. 

3. Cada proposta de apresentação deve ter duração de 25 minutos, sendo 10 minutos destinados à 

apresentação de resumo oral. 

4. A proposta deve ser inscrita pelo coordenador da apresentação. Todos os participantes (no caso 

de grupos) deverão estar inscritos no evento. 

5. Os proponentes e/ou os grupos selecionados deverão arcar com todas as providências de 

internet, acessibilidade e instalações necessárias para a realização da apresentação. Qualquer 

instrumento musical utilizado ficará a cargo dos proponentes. 

 

 



   

 
 

 

6. A proposta deverá ser enviada para o e-mail musica.ead@uemanet.uema.br identificando o 

Assunto como “Apresentação Artística”. A proposta deverá seguir as mesmas normas 

observadas para a inscrição de artigos, observando as seguintes especificidades: 

1.1. Apresentar de 3 a 5 páginas, excluindo a bibliografia e a folha de rosto. 

1.2. Os três elementos mínimos essenciais a serem apresentados são: problematização, 

objetivo e metodologia. 

1.3. A nota de programa e as partituras (se houver) devem ser inseridas como apêndices.  

1.4. Enviar em arquivo anexo, uma gravação em áudio (formato .mp3) de aproximadamente 

10 minutos com obras do repertório, ou links que remetam a vídeos (com boa qualidade 

de áudio e vídeo) do artista ou grupo. 

1.5. Comitê ético avaliador: Prof. Me. Ciro de Castro e Prof. Me. Heitor Marangoni 

 

CALENDÁRIO 

DATA DESCRICÃO 

08 de junho a 17 de junho/2021 Período de inscrição para envio de trabalhos pelos autores 

08 de junho a 28 de junho/2021 Período de inscrição para ouvintes 

17 a 24 junho/2021 Avaliação dos trabalhos pela Comissão 

25 de junho/2021 Divulgação dos trabalhos aprovados 

29 de junho/2021 Credenciamento e ajustes de inscrição 

30 de junho a 02 de julho/2021 Desenvolvimento das atividades do evento 

 

 


