SIMPÓSIO ACADÊMICO DE VIOLÃO DA EMBAP
CHAMADA 2012
Objetivo: Fomentar a pesquisa, a troca de informações e o debate entre os violonistas,
outros artistas, educadores e a comunidade acadêmica em geral.
Participantes: as inscrições serão abertas a docentes e discentes de qualquer instituição
de ensino de arte, artistas, pesquisadores, historiadores, sociólogos, antropólogos e
demais interessados.
Inscrições: enviar 01 (uma) cópia do trabalho em formato PDF, juntamente com a ficha
de
inscrição
em
formato
DOC
ou
DOCX
para
o
e-mail
inscricaopos@embap.pr.gov.br.
Prazos: inscrição e envio dos trabalhos para seleção até 12 de outubro de 2012.
Divulgação dos trabalhos selecionados e da programação do evento em 27 de outubro
de 2012. A critério da Comissão de Seleção poderá ser estabelecido prazo para que o
autor efetue revisão do texto (correções de erros de referência, citações, redação, etc.)
para a publicação do trabalho. O não cumprimento do prazo e/ou a inadequação da
revisão implicarão na não aceitação do trabalho para publicação.
Os autores dos trabalhos selecionados serão informados sobre data, horário, tempo
disponível e demais diretrizes para apresentação da comunicação.
Serão conferidos certificados de participação a todos os autores dos trabalhos
selecionados, desde que não faltem à apresentação no dia e horário designados pela
Comissão de Seleção. O autor/comunicador deve estar presente no local da apresentação
no mínimo 30 minutos antes do horário marcado para iniciar sua comunicação, para
evitar percalços na realização dos trabalhos.

Critérios de Avaliação: Os trabalhos serão avaliados em seu conteúdo, adequação ao
tema, relevância, clareza da proposta e da redação em conformidade com normas de
apresentação.

VI SIMPÓSIO ACADÊMICO DE VIOLÃO DA EMBAP
04 a 11 de novembro de 2012
Ficha de Inscrição para Comunicação
Nome:________________________________________________
Endereço:_____________________________________________
Telefones: _____________________________________________

E-mail:________________________________________________
Título do Trabalho:_____________________________________

Titulação: ( ) Doutorado; ( ) Mestrado; ( ) Especialização; ( ) Graduação;
Instituição à qual tem vínculo:________________________________________
Cargo ou função:_____________________________________________________
Material de apoio necessário para a apresentação de seu trabalho:
( ) Retroprojetor; ( ) Aparelho de Som – CD; ( ) Data Show; ( ) Computador
Está ficha de inscrição deverá ser enviada, juntamente uma (01) cópia em formato PDF
do trabalho, para o seguinte e-mail: inscricaopos@embap.pr.gov.br. Serão recebidos
somente os trabalhos que estiverem em conformidade com as normas de formatação do
VI Simpósio Acadêmico de Violão da Embap, que se encontram abaixo.

Declaro conhecer e aceitar as normas para participar como comunicador do VI
Simpósio Acadêmico de Violão da Embap.

________________,_______/______/2012
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