
XI Fórum Baiano de Musicoterapia 

Musicoterapia: Aquilo que (nos) toca: Reflexões e Imersões nas práticas 

musicoterapêuticas. 

 

O XI Fórum Baiano de Musicoterapia enseja reunir musicoterapeutas, pesquisadores e profissionais 

de outras áreas que vêm se dedicando tanto à prática clínica, como a intervenções nas áreas social-

comunitária, organizacional, educacional e artístico-cultural. Serão aceitos trabalhos de 

musicoterapeutas e estudantes de musicoterapia, sob orientação de um musicoterapeuta, ou trabalhos 

com temáticas afins apresentados por profissionais de outras áreas, sabendo que a musicoterapia é um 

campo de ciência e aplicação, por definição, interdisciplinar. Como finalidade mais ampla, 

pretendemos ampliar as fronteiras dos nossos debates e formar uma rede transdisciplinar que mantenha 

diálogo sobre o poder transformador da música, e atue em questões políticas e sociais acerca dos usos 

e funções da música na contemporaneidade. Os trabalhos serão aceitos nas formas de apresentação 

abaixo descritas: 

1 - FORMAS DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS: 

a) Apresentação oral: 

 mesa redonda (20 minutos para cada expositor + 30 minutos para debate) 

 palestra (30 minutos), 

 painel (10 minutos para cada apresentador + 20 minutos para debate) 

b) Vídeo (15 minutos + 10 para debate). 

c) Pôster (haverá na programação períodos reservados para que o(s) autor(es) possa(m) apresentar 

esclarecimentos sobre seu trabalho ao público interessado e para a avaliação que visa a premiação 

dos melhores pôsteres). 

d) Oficina (50 minutos) 

e) Mini-curso (duração a combinar) 

f) Performance Artística (10 minutos) 

2 - NORMAS PARA ENVIO 

O Resumo do Trabalho deve conter os itens abaixo descritos, separados por duas linhas: 

a) Título (máximo de 20 palavras) 

b) Sinopse (mínimo de 20 e máximo de 40 palavras) 

• A Sinopse servirá de chamada do trabalho no site e no programa do evento. Trata-se de um 

“resumo do resumo descritivo”. 

c) Resumo descritivo (mínimo de 300 e máximo de 600 palavras) – A literatura/autores utilizados 

como referência devem ser citados no corpo do próprio texto. 

d) Palavras-chave (máximo de quatro). 



6) Especificar Forma de Apresentação (Item 1 acima) e Categoria de Trabalho (Item 3 abaixo) 

3 - RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS RESUMOS, POR CATEGORIA DE 

TRABALHO: 

 

I - Pesquisa - deve contemplar: a) Fundamentação epistemológica; b) Objetivos/ problemas; c) 

Dimensões e delineamento-metodologia da pesquisa - Ex.: qualitativa, quantitativa ou mista; campo, 

laboratório ou documental; básica ou aplicada; longitudinal ou transversal; tipo: descritiva (estudo de 

caso, série de casos, etnografia), exploratória (transversais, coorte, caso controle), experimental e 

quase-experimental, revisão sistemática, pesquisa bibliográfica, meta-análise; outros aspectos 

metodológicos (amostragem, randomização, coleta, organização e interpretação dos dados); d) 

Resultados e conclusões. 

II - Tema Teórico - as dimensões de análise, os conceitos e a fundamentação devem ser claramente 

localizados, bem como apresentar as conclusões do autor. 

III - Resenha - deverá constar a referência completa da obra original, incluindo edição. 

IV - Pôster – deve ser confeccionado nas seguintes dimensões: 90 cm de largura por 120 cm de altura 

e estarem acoplados a cordão ou fio de nylon para serem pendurados. É importante o cuidado com a 

apresentação visual, na intercalação de texto e imagem, facilitando a leitura tanto de informações 

essenciais (título, autores, filiação, referências bibliográficas), bem como do conteúdo textual 

propriamente dito (por exemplo, no caso de trabalho de pesquisa: Introdução, objetivo, 

desenvolvimento, resultado, conclusão). 

V - Oficina e Mini-Curso – deve constar, além da fundamentação epistemológica, uma descrição da 

metodologia / plano de curso e os resultados esperados. 

VI - Apresentação de Caso Clínico, com discussão de debatedor convidado – é necessário que o autor 

indique: 1) questões sobre o caso clínico a serem discutidas (dúvidas diagnósticas ou sobre a estratégia 

de tratamento, técnicas, impasses na transferência/resistência); 2) em que abordagem terapêutica 

sustenta seu trabalho. Com base nestas informações, a Comissão Científica elegerá um debatedor que 

tenha afinidade e experiência com a área clínica, tema e/ou abordagem. Obs.: O autor pode também, 

na submissão de trabalho, sugerir um debatedor que tenha disponibilidade e um currículo apropriado. 

VII - Painel – O painel contempla um debate entre pelo menos três participantes, sendo um deles o 

coordenador da proposta. O coordenador-proponente deverá submeter o título e sinopse da proposta 

temática do painel, bem como os títulos e resumos descritivos de cada uma das três apresentações. O 

painel deverá versar sobre um tema relevante para o campo da musicoterapia e de acordo com a 

temática geral do simpósio. Sugere-se diversidade teórico-metodológica bem como a diversidade 

institucional ou geográfica entre os palestrantes, ou seja, eles devem estar sediados em, no mínimo 

duas instituições ou em duas regiões diferentes (dois municípios, estados ou países). 

VIII - Performance: o resumo pode ser feito sob a forma de um release, enfatizando a 

originalidade/autoria do trabalho, bem como inovações ao modo de interação linguagem 

artística/público. Serão aceitas também propostas de apresentações de grupos/corais terapêuticos, 

envolvendo música, dança e teatro. 

 


