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ATENÇÃO - Prazo para Submissão dos Trabalhos: de 2 a 15 de setembro 2019 -

De 03 a 04 de outubro de 2019 acontece a quinta edição do Simpósio Acadêmico de Flauta Doce
da Embap. O objetivo geral consiste em proporcionar ao público interessado a participação na
prática instrumental com a flauta doce e promover reflexões sobre temas ligados aos aspectos
estilísticos, composicionais, de ensino e pesquisa. Estão previstas diferentes atividades, que
abrangem apresentações musicais, comunicações de pesquisa, palestras, mesa redonda, oficina
coletiva de flauta doce e mostra comentada de performance. (Veja Programação abaixo.) O público
alvo são professores de música que lecionam no ensino fundamental, em escola de música ou na
graduação, alunos do instrumento em escolas de música, estudantes de graduação, performers,
pesquisadores e compositores. Período de inscrição: de 23 de setembro a 02 de outubro
CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS ATENÇÃO: prazo para submissão dos trabalhos
vai de 2 a 15 de setembro
Serão aceitos para submissão artigos que abordam investigações em andamento e/ou
investigações concluídas a respeito da performance, musicologia e ensino da flauta doce. Normas
para Submissão dos Trabalhos (clique para baixar)
Email para inscrição, informações e submissão de
trabalhos: simposioflautadoce2019@unespar.edu.br

*

Prazos importantes para envio e submissão de artigos para o Simpósio
Período para envio e submissão de trabalhos
02 de
setembro a 15 de setembro
Avaliação pelo comitê científico
16 de setembro a 22 de setembro
Divulgação dos trabalhos aprovados
23 de setembro
Revisão, pelos autores, dos trabalhos aprovados
23 de
setembro a 29 de setembro
Envio da versão final para
publicação nos anais do evento
30 de setembro
Prazo final para inscrição no evento dos autores com trabalhos aprovados
02 de outubro
Programação do Simpósio
Formulário para Inscrições (SERÁ PUBLICADO EM BREVE)
Formulário para Inscrições na Mostra Comentada de Flauta Doce - Coordenação Dra. Noara
Paoliello (SERÁ PUBLICADO EM BREVE)
Equipe Organizadora e Comitê Científico
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