
 

 
 

CHAMADA PARA INSCRIÇÕES DE TRABALHO E COMO OUVINTE 

 

É com grande satisfação que a Associação de Musicoterapia do Distrito Federal (AMT-DF) 
organizará um evento inédito, o I Encontro Internacional de Práticas em Musicoterapia, 
concomitantemente com o VI Fórum de Musicoterapia da AMT-DF. O evento acontecerá na 

cidade de Brasília, nos dias 15, 16 e 17 de Abril de 2016.  

Desde o seu início, a musicoterapia germinou rapidamente e abriu um campo fértil de 
possibilidades que refletem nas diversas áreas científicas que trabalham para o desenvolvimento 
e bem estar do ser humano. Envolvidas pelo ambiente sonoro-musical, a sociedade, a educação, 
a cultura e a saúde ganham uma potente fonte de transformação caracterizada pela atuação  
integrativa que permite tratar, cuidar, olhar e escutar a pessoa como um todo e não um ser 
dissecado. 

A evolução da musicoterapia é impulsionada pelos próprios instrumentos que utiliza, som e 
música, que levam a manter sempre em movimento a roda dos saberes e conhecimentos 
científicos da área, impedindo que se estagne e crie dogmas arraigados.  

Considerando o aspecto cultural onde as práticas são desenvolvidas, esse campo torna-se mais 
complexo e estimula as mentes inquietas diante do fazer musicoterapêutico. Reflexões, 
comparações, questionamentos e adaptações são imprescindíveis. 

Diante desse panorama estimulante nasceu o desejo de criar o I Encontro Internacional de 
Práticas em Musicoterapia.  

 

OBJETIVO DO EVENTO 

O I Encontro Internacional de Práticas em Musicoterapia e V Fórum de Musicoterapia da AMT-
DF tem o objetivo de proporcionar um maior espaço para a discussão e a reflexão aprofundadas 
sobre a prática musicoterapêutica. A partir dessa prática, tem o intuito de propiciar elementos 
para a (re)construção de pressupostos teóricos de métodos, técnicas e procedimentos e 
apresentar novas evidências para a investigação científica ou potencializá-la. 

Assim como acolhemos os clientes para que possam demonstrar o seu potencial, pretendemos 
criar o mesmo ambiente, propiciando um tempo maior e aconchegante para a escuta e 
discussão dos trabalhos apresentados. O ideal é que a partir dessa escuta atenta, as 
intervenções sejam realizadas. 

Se você deseja aprofundar o seu conhecimento e contribuir para o desenvolvimento da 
musicoterapia, não perca a oportunidade de participar do prelúdio desse movimento. Venha 
compartilhar o seu conhecimento, as suas experiências, trocar idéias e discutir.  

Público-alvo: Musicoterapeutas, estudantes de Musicoterapia da graduação e estudantes da 
especialização (Somente para sócios de associações de Musicoterapia em dia). Profissionais de 
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outras áreas, interessados no assunto ou que apresentem algum envolvimento ou trabalho 
desenvolvido com a Musicoterapia.  

Vagas limitadas. 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

Interessados em participar do evento como apresentadores de trabalhos, deverão 

encaminhar, por e-mail: amt.df.musicoterapia@gmail.com - colocando em “Assunto: Inscrição 

Apresentador”, em documento anexo (no formato Word, extensão .doc ou .docx) a Proposta de 

Apresentação Oral. As normas e informes para trabalhos na categoria pôster serão comunicadas 

em breve. 
 

As propostas na categoria de apresentação oral deverão ser encaminhadas até o dia 15 de 

Março de 2016. Estas serão avaliadas pelo Comitê Científico do Evento e o resultado será divulgado 

por e-mail ao proponente a partir do dia 20 de março de 2016.  

Ao receber o aceite, o proponente deverá realizar o pagamento da taxa de inscrição até o 

dia 22 de março de 2016, conforme os dados e valores dispostos no tópico Pagamento de Taxa de 

Inscrição. 

Em casos de coautoria, todos os autores deverão encaminhar a  Ficha de Inscrição por e-

mail, realizar o pagamento da taxa de inscrição e deverão encaminhar o mesmo resumo na ficha. 

Interessados em participar como Ouvintes, deverão realizar o pagamento da taxa de 

inscrição conforme Datas e Prazos, preencher a Ficha de Inscrição, e enviar juntamente com o 

comprovante de pagamento da taxa de inscrição escaneado para e-mail: 

amt.df.musicoterapia@gmail.com  - colocando em “Assunto: Inscrição Ouvinte”, em documento 

anexo (no formato Word, extensão .doc ou .docx). 

As inscrições como ouvinte poderão ser realizadas até o dia 15 de Abril de 2016. 

Para o recebimento do Certificado no dia do evento, todos os inscritos deverão já ter 

encaminhado a Ficha de Inscrição com os dados indicados de forma clara. 

O link para acessar a Ficha de Inscrição: http://goo.gl/forms/WA3YYYMXzu 

 

Datas e Prazos 

      15 de Março de 2016 Prazo final para envio de proposta de trabalho 

20 de Março de 2016 Prazo de divulgação das propostas aceitas 

+22 de Março de 2016 Prazo final para pagamento da taxa para apresentadores de 
trabalhos (valor com desconto)  

15 de Março de 2016 Prazo final para pagamento com desconto 

15 de Abril de 2016 Prazo final inscrição como ouvinte (sujeito a vaga disponível) 

 
 

mailto:amt.df.musicoterapia@gmail.com
mailto:amt.df.musicoterapia@gmail.com
http://goo.gl/forms/WA3YYYMXzu
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Valores das inscrições 
 

Musicoterapeutas associados e estudantes, em dia com a anuidade 
 Até o dia 20 de Março 170,00 

De 21 de Março a 05 de Abril 240,00 

De 06 de Abril em diante 300,00 

  

Outros profissionais  

Sujeito a vaga disponível 300,00 

 
 

Pagamento de Taxa de Inscrição 

A taxa de inscrição deverá ser paga mediante depósito bancário, em conta corrente da 

AMT-DF, conforme informações abaixo: 

Banco do Brasil  – 001 

Agência: 3477-0 

Conta Corrente: 46.842-8 

Titular: Associação de Musicoterapia do Distrito Federal (AMT-DF) 

CNPJ no.: 11.735.526/0001-36 
 

                      

Cancelamentos 

Em caso de desistência e cancelamento da inscrição no Evento: 

Até  30 de março de 2016 Devolução de 50% do valor pago 

A partir de 01 de Abril de 2016 Não haverá devolução do valor pago 

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  

Normas específicas 

a) Apresentação Oral  

        O trabalho deve apresentar uma prática musicoterapêutica de no mínimo dois anos de 

duração contínua com a mesma clientela (não necessariamente as mesmas pessoas), onde 

possa demonstrar claramente o processo e o seu desenvolvimento, incluindo: avaliação 

diagnóstica musicoterapêutica, planejamento do processo, Início dos atendimentos, 

desenvolvimento e fim (resultados). 

         Recomendações para explicitar o ciclo: Quando e em que momento foi possível ou não 

estabelecer o vínculo sonoro-musical. Quando a música atuou como terapia e na terapia. 

Quando e por quanto tempo não houve vínculo com o sonoro-musical e qual foi o outro meio 
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(por ex: o verbal ou outra expressão). Procedimentos que identificou semelhante ou diferente 

de trabalhos, desenvolvidos por outros musicoterapeutas , com a mesma clientela. 

Devem ser apresentados vídeos ou mídias sonoras, que demonstrem objetivamente as 

intervenções e os procedimentos sonoros-musicais. Também, serão aceitos pesquisas que 

apresentem técnicas, modelos inéditos.  

Tempo para apresentação no I Encontro Internacional de Práticas em Musicoterapia:  

50 minutos para apresentação, dos quais cinco minutos para exposição sobre a clientela atendida. 

O foco deve ser o processo musicoterapêutico em si. 10 minutos para questões. 

Tempo para apresentação no VI Fórum de Musicoterapia:  

30 minutos para apresentação. 10 minutos para questões. 

 
 

Normas de Formatação dos Trabalhos  

Considerações gerais relativas à formatação:  

1) O resumo poderá ter no máximo 1200 palavras, em formato A4, considerando as 

seguintes definições: margens superior e esquerda de 3 cm, margens inferior e direita de 2 cm. 

2) O resumo deverá utilizar a fonte “Times New Roman”.  

3) O título deverá ter, no máximo, 15 palavras, com a fonte em tamanho 14pt, em negrito 

e centralizado.  

4) A autoria poderá ser constituída de no máximo cinco nomes e estes deverão estar 

alinhados à margem direita, com a formatação SOBRENOME, Nome. Estes nomes deverão ser 

seguidos de uma nota de rodapé que deverá conter os seguintes itens: titulação, cidade e estado, e-

mail para contato.  

5) O corpo do texto deverá ter paragrafação de 1,5 de espacejamento entrelinhas, com 

recuo de 1,5 cm na primeira linha.  

6) O trabalho poderá ser dividido pelos seguintes tópicos (não numerados): Introdução, 

objetivos, metodologia, resultados e discussão, considerações finais e referências. 

 

 

Considerações gerais relativas à submissão:  

1) Será permitido dois textos por autor principal. 

2) Os trabalhos serão remetidos ao Comitê Científico para uma avaliação e este poderá 

entrar em contato para esclarecimentos, caso seja necessário. 

3) Membros do Comitê Científico – informaremos  em breve, após confirmação de todos 

os convites. 
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Atenciosamente, 

AMT-DF 

 

Comissão Organizadora: 

 Mt Erci Kimiko Inokuchi 

 Mt Isabella Cristina Coelho Campos da Paz 

 Mt Valéria Costa Silva de Souza 

 Mt José Gatto 

 Mt Valéria Pereira Pacheco de Alencar Magalhães 

 Mt Cynthia Lemos C. de A. Denti 

 Mt Célio de Oliveira Lima 

 Mt Clarisse Prestes 

 Mt Fernanda Valentim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


