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11--AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  
 
Desde o ano de 2003 o Diretório de pesquisa Resgate da Canção Brasileira da 

Universidade Federal de Minas Gerais vem promovendo estudos, coordenando projetos e 
organizando eventos voltados para a difusão da canção de câmara brasileira. A fim de ampliar 
suas ações, implementou em 2003 o I Seminário da Canção de Brasileira da EMUFMG. Se esse 
primeiro seminário foi voltado para a comunidade local, as edições seguintes passaram a ter 
alcance nacional. 

Na edição atual, o IV SCB, busca-se debater os rumos da canção de câmara no Brasil sob 
as perspectivas do intérprete, do compositor e do público. As temáticas em discussão 
abrangem questões relacionadas à performance, à criação e recriação no gênero, pesquisa, 
análise, edição e gravação da canção, voltando-se também para estudos da canção que revelem 
suas interfaces com outros gêneros e mídias. Espera-se receber alunos e professores de todo o 
Brasil, atuantes na graduação e pós-graduação em música e áreas afins.  

A programação do IV SCB inclui sessões de comunicação de pesquisa, palestras, mesas-
redondas e workshops, concertos e mini-concertos, com a participação de compositores e 
intérpretes como Willy Corrêa de Oliveira, João Guilherme Ripper, Martha Herr, Marília Álvares, 
Yuka Almeida-Prado e Marcus Medeiros.  O IV Seminário da Canção Brasileira da EMUFMG 
presta ainda em suas atividades homenagem a Alberto Nepomuceno (1864-1920), no 
sesquicentenário de seu nascimento, com apresentações de artistas que se dedicaram à obra 
deste importante compositor, como Dante Pignatari, Flavio Carvalho, Poliana Alves, Luciana 
Monteiro de Castro e Guida Borghoff.  

A participação no evento concederá certificado aos ouvintes inscritos que estiverem 
presentes em pelo menos 60% das atividades propostas. Haverá submissão de trabalhos para 
apresentação de comunicação oral, sendo os trabalhos selecionados publicados em anais 
eletrônicos.  

 
22--CCOOMMIISSSSÃÃOO  OORRGGAANNIIZZAADDOORRAA  

 

Luciana Monteiro de Castro (UFMG) 
Mônica Pedrosa de Pádua (UFMG) 
Margarida Maria Borghoff (UFMG) 

Mauro Chantal (UFMG) 
Patrícia Cardoso Chaves (UFOP) 

  

33--CCOOMMIISSSSÃÃOO  CCIIEENNTTÍÍTTIICCAA  
 

Marcus Vinicius Medeiros Pereira (UFJF) – Presidente 
Luciana Monteiro de Castro (UFMG) 

Pareceristas ad-hoc 
Contato: seminariodacancaobrasileira@gmail.com  

 
44--CCOONNTTAATTOOSS  

 

UFMG - 031 3409 47 00 (Geral) 
UFMG - 031 3409 47 15 (Cenex) 

UFMG - 031 3409 47 19 (Coordenação geral - Laboratório da canção) 
 

 
 
 



 
 
 

55--IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  
 

 Podem inscrever-se como ouvintes no IV SCB pessoas interessadas no tema canção 
brasileira de câmara, sendo concedidos certificados aos que tiverem comprovadas suas 
presenças em pelo menos 60% das atividades do evento. Ouvintes sem interesse em 
certificado não precisam inscrever-se, podendo assistir gratuitamente às sessões, concertos e 
demais atividades do IV SCB. 
 As inscrições podem ser feitas de 28 de agosto a 11 de novembro de 2014. 
 Deverão inscrever-se para apresentação de comunicação oral autores (e co-autores) que 
tiverem seus trabalhos escritos selecionados.  
 A submissão de trabalhos escritos será feita mediante o envio dos trabalhos para o 
endereço ivscb@musica.ufmg.br. 
 As normas para elaboração dos trabalhos se encontram em Normas para 
publicação, sendo necessária a utilização do Template. 
 O período para o envio dos trabalhos escritos vai de 28 de agosto a 17 de outubro de 2014. 
 O resultado da seleção de trabalhos escritos será divulgado até o dia 27 de outubro de 
2014. 
 O pagamento das inscrições será efetuado através do site  www.cursoseeventos.ufmg.br. 
 Os valores das inscrições são: R$ 20,00 (vinte reais) para participação como ouvinte e R$ 
40,00 (quarenta reais) para autores de trabalhos selecionados para comunicação oral. 
 

66--DDAATTAASS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS  
 

 Realização do evento: 12 a 14 de novembro de 2014 
 Período de inscrições (ouvintes): 28 de agosto a 11 de novembro de 2014 
 Período para envio de trabalhos escritos: 28 de agosto a 17 de outubro de 2014 
 Prazo para divulgação de trabalhos selecionados: até 27 de outubro de 2014 
 Período de inscrições (trabalhos aprovados): 28 de outubro a 11 de novembro de 2014 
 Prazo para envio de trabalhos revisados para publicação: 17 a 24 de novembro de 2014 
 

Endereço para inscrições (ouvintes e trabalhos aprovados): www.cursoseeventos.ufmg.br 
Endereço para envio de trabalhos escritos: ivscb@musica.ufmg.br 

  
  

77--OOUUTTRRAASS  IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  
 

As atividades do IV Seminário da Canção Brasileira da EMUFMG (ver PROGRAMAÇÃO) 
ocorrerão nos seguintes endereços: 
 

  Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais (Salas e auditório) 
Campus Pampulha, Av. Antônio Carlos, 6.627 
Pampulha, Belo Horizonte, MG 
Telefone: 031 3409 47 00 
 Conservatório UFMG 
Av. Afonso Pena, 1.534 (Salas e auditório) 
Centro, Belo Horizonte, MG 
Telefone: 031 3409 83 00 
 Departamento de Música da Universidade Federal de Ouro Preto (Auditório) 
DEMUS – Campus - Morro do Cruzeiro,  
Bauxita, Ouro Preto, MG 
Telefone: 031 3559 14 06 
 



 
 
 
 

88--NNOORRMMAASS  PPAARRAA  PPUUBBLLIICCAAÇÇÃÃOO  
 
CHAMADA DE TRABALHOS 

O Grupo de Pesquisa Resgate da Canção Brasileira e o Programa de Extensão “Selo 
Minas de Som” da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, convidam 
pesquisadores(as), docentes, discentes e profissionais, em geral, para submeterem propostas 
de trabalhos para o IV Seminário da Canção Brasileira, conforme as especificações desta 
chamada.  
 
SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
 

1. Informações Gerais 
Os trabalhos completos serão publicados em Anais online (com ISSN), após a realização do 

evento. O texto deve ser inédito (não publicado, em processo de publicação, não apresentado 
em outros eventos).  

A aprovação dos trabalhos é de inteira responsabilidade da Comissão Científica, ouvidos 
os consultores ad-hoc. Após divulgação de trabalhos aprovados, até 26 de outubro, autores e 
co-autores devem se inscrever no evento até 11 de novembro de 2014. 

O texto submetido deverá consistir em trabalho originado de pesquisa, produção artística 
ou experiência, relacionados à canção de brasileira, na área da música ou em outras áreas do 
conhecimento em que a canção esteja presente, considerando-se a multiplicidade de 
elementos interdisciplinares que esse gênero abrange. 

O texto deverá explicitar problema, objetivos, pressupostos teóricos e procedimentos 
utilizados, além de destacar os resultados finais (trabalho concluído) ou análise preliminar 
consistente, e as conclusões obtidas. 

O texto de cada comunicação oral deve ser formatado de acordo com as especificações do 
TEMPLATE neste documento. Os textos que não forem formatados a partir deste 
documento não serão considerados para avaliação. Cada arquivo não deve ultrapassar a 
dimensão de 10 MB. 

O texto das comunicações deverá ser estruturado com base nas seguintes normas: 
- A página deve ser configurada em tamanho A4, margens esquerda, direita, superior e 
inferior de 2,5 cm, fonte Times New Roman, sem espaçamento entre os parágrafos. O arquivo 
não deve ultrapassar 10 MB. 
- Título do trabalho, com apenas a primeira inicial maiúscula, sendo o subtítulo, se houver, 
iniciado em letra minúscula (tamanho 14, espaço simples, negrito, centralizado); 
- Nome do(a) autor(a) do trabalho (tamanho 12, espaço simples, itálico, alinhamento à 
direita), instituição de vínculo e e-mail (tamanho 10, espaço simples, itálico, alinhamento à 
direita; seguido por uma linha em branco). Esses dados devem ser retirados no envio da 
submissão (sendo substituídos por “XXX”) e incluídos apenas na versão final do trabalho, caso 
aprovado; 
- Resumo do trabalho com cerca de 6 linhas (tamanho 10, espaço simples, 2 centímetros de 
indentação na margem esquerda, justificado); 
- Três a cinco palavras-chave, separadas por ponto, com apenas a inicial de cada uma delas 
em letra maiúscula (tamanho 10, espaço simples, 2 centímetros de indentação na margem 
esquerda, justificado; seguidos por uma linha em branco); 
 
 
 
 



 
 
 
 
- Título, resumo e palavras-chave do trabalho traduzidos (tamanho 10, espaço simples, 2  
centímetros de indentação na margem esquerda, justificado; seguidos por uma linha em 
branco): o título, o resumo e as palavras-chave devem ser apresentados no início do texto na  
língua utilizada no trabalho. Para os trabalhos em português ou espanhol, após esses itens, 
deve-se incluir a tradução dos mesmos para o inglês (todos os termos do title e todas as  
keywords devem ser iniciados com letra maiúscula); para os trabalhos em inglês, esses itens 
devem ser traduzidos para o português; 
- O corpo do texto deve ser escrito em fonte tamanho 12, espaçamento 1,5, sem indentação, 
alinhamento justificado e com recuo de primeira linha de parágrafo de 2 cm. 
- Caso o texto subdivida-se em seções, os títulos das mesmas deverão ser em negrito, fonte 
tamanho 12, espaçamento 1,5, justificado. 
- Cada trabalho deverá ter extensão de até 8 páginas (incluindo título, resumo, palavras-chave 
e respectivas traduções, notas e referências), sendo possível o acréscimo de até 2 páginas 
com imagens (ilustrações, exemplos musicais, figuras, tabelas etc.). Textos que excedam o 
tamanho máximo de 8 páginas, acrescidas de até 2 páginas com imagens, não serão aceitos 
pela Comissão Científica para avaliação. 
- Exemplos musicais (Ex.), figuras (Fig.), tabelas (Tab.) etc. devem ser inseridos no texto como 
figura, em gradações de preto (formato “.tif” ou “.jpg” em 300 dpi), numerados e 
acompanhados de legenda sucinta e elucidativa de no máximo 3 linhas (tamanho 10, espaço 
simples, centralizado, inserida sob a ilustração).  
- As iniciais dos nomes das notas musicais deverão vir sempre em maiúsculas (Dó, Ré, Mi 
etc.). Para símbolos específicos como sustenido, bemol e bequadro poderá ser utilizada a 
fonte BACH. O download da fonte pode ser feito na seguinte URL: 
http://www.mu.qub.ac.uk/tomita/bachfont 
- As notas devem ser incluídas apenas para informações complementares e comentários, em 
fonte tamanho 10, com espaçamento simples, justificado, como nota de fim. 
- Citações com até três linhas devem ser inseridas no corpo do texto (entre aspas, em fonte 
tamanho 12). As citações com mais de três linhas devem vir separadas como parágrafo e com 
endentação de 4 cm à esquerda (sem aspas, fonte tamanho 10, espaço simples, alinhamento 
justificado, sem itálico). Ambas devem ser seguidas por (AUTOR, ano: número de página). 
- Auto-citações devem ser omitidas no corpo do texto e nas referências na versão de 
submissão para garantir avaliação em caráter anônimo, sendo substituídas por “XXX” na 
submissão e restabelecidas na versão definitiva do trabalho, caso aprovado. 
- Para a formatação das referências, ver o Template, disponível no menu de links deste site. 
- A exatidão das referências constantes na listagem ao final dos trabalhos bem como a correta 
citação ao longo do texto são de responsabilidade do(a) autor(a) ou autores(as) do trabalho. 
- As normas de formatação que não estiverem previstas acima devem estar de acordo com as 
normas vigentes da ABNT. 
Cada comunicação terá a duração de 25 minutos, sendo 20 minutos para a apresentação do 
trabalho, seguidos de 5 minutos de discussão. 
 

2. Procedimentos de submissão 
As propostas devem ser enviadas exclusivamente para o e-mail: ivscb@musica.ufmg.br 

entre os dias 28 de agosto e 17 de outubro de 2014. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

3. Procedimentos e parâmetros de avaliação dos trabalhos 
Cada trabalho será avaliado por, pelo menos, dois pareceristas, com base nos quatro 

parâmetros abaixo indicados. Cada parâmetro receberá pontuação de 1 a 5, em que: 
1 = Insatisfatório; 2 = Razoável; 3 = Satisfatório; 4 = Muito bom; 5 = Excelente 
Serão aprovados os trabalhos que obtiverem pontuação igual ou superior a 12 pontos. 
 

a. Importância do trabalho 
Aspectos a serem considerados: atualidade do trabalho; relevância do assunto; 

contribuições trazidas pelo trabalho para a pesquisa sobre a canção nacional. 
 
b. Conteúdo e estrutura do trabalho 
Aspectos a serem considerados: clareza do(s) objetivo(s); clareza na exposição de ideias; 

consistência da argumentação; consistência e rigor na abordagem teórico-metodológica; 
coerência entre os objetivos e os resultados e conclusões; fundamentação das conclusões; 
pertinência e qualidade técnica dos exemplos (se houver); adequação às normas 
estabelecidas nesta Chamada de Trabalhos. 

 
c. Referências 
Aspectos a serem considerados: interlocução com a produção da área/diálogo com outros 

autores; consistência, atualidade e/ou relevância dos trabalhos referenciados; adequação às 
normas estabelecidas nesta Chamada de Trabalhos. 

 
d. Elementos pré-textuais 
Aspectos a serem considerados: clareza do título; adequação das palavras-chave como 

indicadores de conteúdo; capacidade de o resumo sintetizar o conteúdo do texto; qualidade 
da tradução do resumo e das palavras chave. 
 
 

4. Datas importantes 
Atividades Datas/Prazos 

Envio de trabalhos 28/08 a 17/10/2014 
Avaliação pela comissão científica 18/10 até 25/10/2014 
Divulgação dos resultados Até 27/10/2014 
Prazo para inscrição no evento para 
autores e co-autores com trabalho 
aprovado 

28/10 a 11/11/2014 

Envio da versão final dos trabalhos 17/11 a 24/11/2014 
 
Para maiores informações, esclarecimentos e dúvidas em geral, entre em contato com a 
Comissão Científica do evento: seminariodacancaobrasileira@gmail.com  
Enviar trabalhos escritos para o ivscb@musica.ufmg.br 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                            99--PPRROOGGRRAAMMAAÇÇÃÃOO  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hor. 

 
12 de novembro 

Quarta-feira  

 
13 de novembro 

Quinta-feira 
 

 
14 de novembro 

Sexta-feira 

8:00 hs 
8:30 hs 
9:00 hs 
9:30 hs 

II Sessão de comunicação 
de Pesquisa - A e B 
(CONSERVATÓRIO) 

III Sessão de 
comunicação de 
Pesquisa - A e B 
(EMUFMG) 

10:00 hs 
10:30 hs 

Credenciamento  
(EMUFMG) 

11:00 hs Palestra de Abertura 
(EMUFMG) 

Mesa-redonda c/ 
convidados: 
Sobre os rumos da 
canção 
(CONSERVATÓRIO) 

11:30 hs I Mini-concerto 
(EMUFMG) 

III Mini-concerto 
(CONSERVATÓRIO) 

Workshop  - A e B 
(EMUFMG) 

12:00 hs 
12:30 hs 
13:00 hs 

Almoço Almoço Almoço 

13:30 hs II Mini-concerto 
(EMUFMG) 

IV Mini-concerto  
(CONSERVATÓRIO) 

14:00 hs 
14:30 hs 
15:00 hs h 
15:30 hs 
16:00 hs 
16:30 hs 

I Sessão de comunicação 
de Pesquisa  - A e B 
(EMUFMG) 

Mesa-redonda c/ 
convidados: 
Sobre a tabela  
normativa do português 
cantado 
(CONSERVATÓRIO) 

Deslocamento para Ouro 
Preto 

17:00 hs Café 
 

Café (OP) 

17:30 hs 

Café 

18:00 hs 
Palestra 
(EMUFMG) 

Ensaio  
(UFOP) 

18:30 hs 
Sessão de lançamento 
(CONSERVATÓRIO) 

19:00 hs 
19:30 hs 

Concerto de Abertura 
Obras de A. 
Nepomuceno(Orquestra) 
(EMUFMG) 

Concerto de 
Encerramento 
Intérpretes convidados 
(UFOP) 

20:00 hs 

Concerto de  
Lançamento 
(CONSERVATÓRIO) 

20:30 hs 
21:00 hs 
21:30 hs 

 
 
 
 

 
Jantar de 
confraternização (OP) 



 
 
 
 
 

1100--RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  
 
 
Universidade Federal de Minas Gerais  

 
 
Diretório de Pesquisa “Resgate da Canção Brasileira” 

              
Programa de Extensão “Selo Minas de Som” 

 
Escola de Música da UFMG 

                   
Conservatório UFMG 

              
Universidade Federal de Ouro Preto 

          
  
  

1111--AAPPOOIIOOSS  
 
FAPEMIG – Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais 

             
 
 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO DA UFMG – Programa de apoio a eventos/PAIE 

                                                                
 
 


