Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música

XXVIII CONGRESSO DA ANPPOM
Manaus, 27 a 31 de agosto de 2018

CHAMADA PARA PROPOSTAS DE SIMPÓSIOS TEMÁTICOS
A Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música convida pesquisadores(as) e
docentes da área de música para submeterem propostas de simpósios temáticos para o
XXVIII Congresso da ANPPOM, conforme as especificações desta chamada. A seleção dos
simpósios será realizada por uma comissão designada pela Direção da ANPPOM e será
baseada na pertinência do tema simpósio à área da Associação, e sua relevância para o
congresso.

SUBMISSÃO DE PROPOSTAS
As propostas deverão ser apresentadas por 2 ou 3 coordenadores, sendo que pelo menos
um deles deve ter a titulação de doutor.
A temática deverá necessariamente ser relacionada à área da Associação.
Cada simpósio deverá ter no mínimo 5 e no máximo 18 trabalhos aprovados; caso o número
mínimo não seja atingido, os trabalhos submetidos serão encaminhados a outras subáreas
do congresso. Os simpósios serão constituídos de uma, duas ou três sessões, dependendo
do número de trabalhos aprovados. Em cada sessão serão apresentados trabalhos com
duração máxima de 15 minutos por apresentação, seguidos de outros 60 minutos de
discussão conduzida pelos coordenadores do simpósio.
Os coordenadores dos simpósios ficarão responsáveis por designar pareceristas e coordenar
o processo de avaliação das submissões, por meio do sistema do Congresso (OCS).
As propostas devem ser submetidas por meio do formulário disponível no seguinte link:
http://goo.gl/ft9q85.
A data limite para as propostas é o dia 15 de dezembro de 2017; os resultados serão
divulgados no site na associação até o dia 22 de dezembro.
Caso o simpósio seja aprovado, os coordenadores deverão ser sócios da ANPPOM e estar em
dia com a anuidade no momento da inscrição no Congresso.
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