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II Simpósio de Música e Pesquisa da Orquestra Sinfônica Nacional 
 
 

Chamada Pública OSN 01/2018 
 

 A Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense realiza a presente 
chamada pública para selecionar os trabalhos que serão apresentados na programação do II Simpósio de 
Música e Pesquisa da Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense. O evento 
objetiva dar visibilidade a novas metodologias, tecnologias e práticas pedagógicas que utilizem a música 
de concerto no processo de Ensino-Aprendizagem e/ou contribuam para o fomento da Democratização 
do Acesso à Cultura e/ou promoção de Inclusão, ou, ainda, a partir de práticas de sustentabilidade.  
 

1. OBJETO 

 A presente chamada pública tem por objetivo selecionar trabalhos de discentes, docentes e 
pesquisadores, de graduação e de pós-graduação de qualquer área do conhecimento, e/ou de músicos  
que realizem pesquisas sobre Práticas Interpretativas, Musicologia e Etnomusicologia da Música 
Orquestral empregadas com finalidades terapêuticas, pedagógicas e/ou inclusivas, neste caso, práticas 
sonoras no cenário sinfônico que promovam a democratização de acesso à cultura para público social ou 
economicamente vulnerável e/ou com deficiência (musicalização, concertos didáticos, medidas sócio-
inclusivas, tecnologia social, tecnologia assistiva, etc) ou ainda, apelo sustentável. Os trabalhos serão 
apresentados no II Simpósio de Música e Pesquisa da Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade 
Federal Fluminense que promoverá o diálogo entre performers, educadores e pesquisadores e será 
realizado no período de 02/04/2018 a 07/04/2018, das 9h às 12:30h, no Centro de Artes da UFF.	
	

2. INSCRIÇÕES 

2.1. O período de inscrições para o envio dos trabalhos será de 22/01/2018 a 02/03/2018. 

2.2. Cada autor (a) ou coautor (a) poderá submeter, no máximo, 3 (três) trabalhos para avaliação, 
independentemente da modalidade. 

2.3. Podem participar discentes, docentes e pesquisadores, de graduação e pós-graduação, educadores 
e/ou profissionais (de qualquer área do conhecimento), que utilizem a música de concerto em sua 
pesquisa ou prática profissional, interessados em apresentar seus trabalhos no II Simpósio Música e 
Pesquisa da Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense.	

	



	

2.4. A inscrição será realizada por meio de preenchimento de formulário eletrônico disponível no website 
do Centro de Artes da UFF, conforme orientações constantes no presente Edital e com as seguintes 
informações:  

2.4.1. Nome completo, e-mail, Currículo resumido, link do Currículo na Plataforma Lattes (caso 
possua) e indicação da modalidade da qual pretende participar (artigo, recital-conferência e 
apresentação artística).  
2.4.2. Indicação do material necessário para a apresentação do trabalho para que a Comissão 
Organizadora avalie a viabilidade da sua execução. 
2.4.3. Os Resumos deverão ser enviados em formato Word com no máximo 500 palavras e sua 
estrutura deverá conter, obrigatoriamente: 
a) problematização da pesquisa; objetivos; aporte teórico; procedimentos metodológicos; 
resultados parciais ou finais e conclusões;  
b) os nomes dos autores, a indicação da sua formação acadêmica e da instituição à qual está 
vinculada (profissional ou acadêmica, se houver); 
c) No máximo 5 palavras-chave. 
2.4.4. No caso de apresentação artística e recital conferência, um link público do Youtube 
relacionado com o trabalho submetido.	
	

2.5. Os trabalhos deverão consistir em propostas originadas de pesquisas, produção artística ou 
experiências (de ensino, produção cultural, divulgação científica ou relato de caso), devendo explicitar o 
problema, seus objetivos, seus pressupostos teóricos e procedimentos utilizados, além de destacar os 
resultados finais (trabalho concluído) ou análise preliminar e conclusões parciais. 

2.6. Os artigos devem ser inéditos.	
	
2.7. Não será analisada inscrição com informações incompletas. 

2.8. As inscrições deverão ser feitas obrigatoriamente via formulário eletrônico e no prazo definido. Não 
serão aceitas inscrições no local ou fora do prazo definido no presente Edital.	
	
2.9. O material deverá ser enviado observando também os procedimentos complementares de inscrição, 
conforme categoria escolhida pelo candidato.	
	
2.9.1. Serão aceitas inscrições de trabalhos para serem apresentados no Simpósio nas seguintes 
modalidades: Artigo, Recital-Conferência e Apresentação Artística.	
	
2.9.1.1. Artigo 
a) Os artigos serão apresentados em até 20 minutos. 
b) As apresentações serão organizadas em mesas, conforme definição da Comissão Organizadora. 
c) Deverá conter atualização bibliográfica; ser elaborado com objetividade e clareza. 
 
2.9.1.2. Recital-conferência: 
a) Cada recital-conferência terá a duração de 20 minutos, sendo 10 minutos destinados à conferência. 	
	
	
	



2.9.1.3. Apresentação artística: 
a) A proposta deverá consistir em apresentação artística (recital, concerto, show, etc), organizada e 
executada pelo(a) candidato(a). 
b) Cada apresentação terá a duração máxima de 20 minutos. 
c) A apresentação pode ser executada individualmente ou em grupo. 
d) Em caso de apresentac ̧a ̃o em grupo, a proposta deve ser encaminhada pelo responsável pelo grupo, 
mas todos(as) os(as) seus(suas) integrantes devera ̃o estar inscritos(as) e presentes no evento. 
e) As apresentações poderão ser SOLO ou MÚSICA DE CÂMARA ou IMPROVISAÇÃO LIVRE, devendo 
ser informado no material de inscrição a necessidade de equipamento de difusão eletrônica no caso de 
obras com tape ou live electronics. 
f) Caso o autor do trabalho necessite da participação de intérprete(s), este(s) deverá(rão) ser 
identificado(s) no formulário de inscrição através do envio dos seus dados (nome, e-mail, endereço) e de 
um breve release. 
 
3. DA DATA E DO LOCAL DO EVENTO 

3.1. O SIMUPE será realizado nas instalações do Centro de Artes da UFF, situado na Rua Miguel de 
Frias, 9 – Icaraí, Niterói/RJ, no período de 02/04/2018 a 07/04/2018, das 9h às 12:30h. 

3.2. A programação completa estará disponível no website do Centro de Artes da UFF  
(http://www.centrodeartes.uff.br/ ) oportunamente. 

4. SELEÇÃO 

4.1. Os trabalhos serão avaliados por uma Comissão de Seleção designada pela Coordenação de Música 
do Centro de Artes e composta de cinco servidores do quadro efetivo da Universidade Federal 
Fluminense, dentre os quais figurarão integrantes da Comissão Artística da OSN UFF, cuja missão será 
analisar os trabalhos apresentados e definir quais atendem às exigências deste edital e a sua pertinência 
com os seus objetivos. 

4.2. Os trabalhos serão analisados pela Comissão Avaliadora de acordo com os seguintes critérios: 

a) potencial de replicabilidade; 
b) inovação; 
c) capacidade inclusiva; 
d) efetividade pedagógica e/ou terapêutica; 
e) indeditismo;  
f) adequação ao objeto da Chamada Pública; 
g) clareza e consistência do material enviado; 
h)  tema de interesse para as produções artísticas da OSN/UFF; 
i) qualidade musical (aspectos: acuidade da performance, pertinência das escolhas interpretativas e 
competência técnica, precisão e clareza na comunicação dos elementos constitutivos da obra etc).	
	
4.3. A Comissão Organizadora fará a análise da exequibilidade das propostas enviadas, sendo este um 
critério eliminatório.	
	
4.4. Os critérios não guardam prevalência um sobre o outro, sendo isonomicamente considerados no 
processo de seleção, no entanto, os trabalhos que apresentarem sobreposição de dois ou mais deles 
evidenciarão maior relevância para os objetivos do II SIMUPE. 



5. RESULTADO 

5.1) O resultado será divulgado no website do Centro de Artes da UFF  (http://www.centrodeartes.uff.br/), 
conforme o cronograma definido no item 6.  

5.2) A seleção e as decisões da Comissão de Seleção serão tomadas de forma definitiva, não cabendo 
nenhum tipo de recurso. 

5.3) Após divulgada a listagem dos resumos escolhidos, os candidatos contemplados devem proceder ao 
envio dos anexos I e II devidamente preenchidos para o e-mail simupe.osn@gmail.com.	

	

6. CRONOGRAMA  

EVENTOS DATAS	
Publicação do Edital 15/01/2018	
Período de Inscrições 22/01/2018 a 02/03/2018	
Avaliação dos Trabalhos 05/03/2018 a 07/03/2018	
Divulgação do Resultado no site  http://www.centrodeartes.uff.br/ 09/03/2018	
Prazo final para o envio do artigo em formato final 04/05/2018	

 

7. DA PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS E DA CERTIFICAÇÃO 

7.1) Os trabalhos escolhidos serão publicados oportunamente nos Anais do SIMUPE 2018 em formato 
digital. 

7.2) Os participantes do evento receberão certificados por e-mail. 

7.3) O artigo em seu formato final deverá ser enviado até o dia 04/05/2018, conforme formato definido no 
Anexo 3 do presente Edital. 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. Esclarecimentos acerca do conteúdo dessa Chamada Pública e do II SIMUPE poderão ser obtidos 
através do e-mail simupe.osn@gmail.com. 

8.2. Todos os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora do II SIMUPE.	

	

Niterói, 15 de janeiro de 2018.	

	

	

Hudson Lima 
Mat. SIAPE 1629063  

Comissão Organizadora do II SIMUPE 
 



ANEXO 1 
Chamada Pública OSN 01/2018 

(Apenas para os candidatos selecionados)	
	
									

	
	

SERVIÇO	PÚBLICO	FEDERAL		
UNIVERSIDADE	FEDERAL	FLUMINENSE	

CENTRO	DE	ARTES	
	
	

AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO  

 

Eu, ________________________________________________, autorizo a publicação do artigo 
intitulado ________________________________________________________________, tendo 
como autor(es) _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, nos 
Anais do Simpósio de Música e Pesquisa da Orquestra Sinfônica Nacional – Edição 2018.  

 Declaro estar ciente dos itens presentes na LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 
1998 (DIREITOS AUTORAIS), responsabilizando-me por quaisquer problemas relacionados a 
questões de PLÁGIO e ainda que:  

1. O artigo é original e não foi publicado em outro periódico nacional ou internacional, quer 
em parte ou em sua totalidade;  
2. As informações contidas no trabalho são de inteira responsabilidade de seu(s) 
autor(es);  
3. O(s) autor(es) do trabalho está(ão) ciente(s) de que não receberá(ão) qualquer tipo de 
remuneração pela divulgação do referido trabalho.  

 

Niterói, _____ de _______________ de 2018.  

 

________________________________________ 

 

 



ANEXO 2 
Chamada Pública OSN 01/2018 

(Apenas para os candidatos selecionados)	
	

	

	 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CENTRO DE ARTES 
 
 

CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE IMAGEM E REGISTROS SONOROS 

 

	 Eu,____________________________________________________________________
_______________________________, RG nº ______________________, residente à 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, 
autorizo também a Universidade Federal Fluminense a utilizar as imagens e registros 
audiovisuais (minhas pessoais e das obras de minha autoria), inclusive por meio da internet, 
veicular vídeo-registro em seus sítios na internet, fotografar, filmar, confeccionar documentários, 
exibir em público ou nos materiais da Universidade Federal Fluminense, bem como reproduzí-las 
em peças gráficas as obras intelectuais derivadas para fins publicitário (divulgação) ou 
educacionais.  
 Declaro, ainda, para todos os fins e efeitos de direito, que da utilização das imagens 
para as finalidades supracitadas não decorrerá qualquer tipo de ônus para a Universidade 
Federal Fluminense ou para o Centro de Artes UFF, ou seja, que resulte em pagamento de 
direitos de uso de imagem e/ou direitos autorais. 
 
 

 
Niterói, _____ de _______________ de 2018.  

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 
Chamada Pública OSN 01/2018 

(Formatação Final os Artigos selecionados)	
	

						 									

SERVIÇO	PÚBLICO	FEDERAL		
UNIVERSIDADE	FEDERAL	FLUMINENSE	

CENTRO	DE	ARTES	
	

NORMA DE FORMATAÇÃO FINAL PARA OS ARTIGOS 

1. Os textos serão submetidos a parecer da Comissão de Avaliação, que poderá sugerir ao autor modificações 
de estrutura e/ou conteúdo. 
 
2. O trabalho deve ser original e inédito, e não poderá estar participando de processo de avaliação para outra 
publicação. 
 
3. O resumo deverá ter no máximo 500 palavras e conter, obrigatoriamente: problematização da pesquisa; 
objetivos; aporte teórico; procedimentos metodológicos; resultados parciais ou finais; conclusões. Os textos 
deverão estar formatados de acordo com as seguintes normas técnicas: margens (superior e esquerda 3 cm, 
direita e inferior 2 cm); espaçamento simples entre linhas; fontes Times New Roman; tamanho 12; Título 
centralizado em negrito); nomes dos autores com alinhamento à direita e, em nota de rodapé, formação 
acadêmica, instituição à qual está vinculado e e-mail dos autores; O texto deverá ser justificado, em parágrafo 
único, recuo de 1,25 cm apenas na primeira linha; com no mínimo 3 e no máximo 5 palavras-chave, com suas 
iniciais em letra maiúscula e separadas por ponto e acompanhados de abstract em inglês. 
 
4. Os artigos deverão ter entre 10 e 15 páginas e ser apresentados com título em português e em inglês, em 
arquivo com extensão *doc, em fonte Times New Roman (corpo 12, espaço duplo), com a seguinte 
formatação: margens de 3 cm; recuo de 1 cm no início do parágrafo; recuo de 2 cm nas citações; uso de 
itálicos para termos estrangeiros e títulos de livros e periódicos. As citações bibliográficas serão indicadas no 
corpo do texto, entre parênteses, com as seguintes informações: sobrenome do autor em caixa alta; vírgula; 
data da publicação; abreviatura de página (p.) e o número desta. (Ex.: SILVA, 1992, p. 3-23). 
 
5. As referências bibliográficas deverão ser apresentadas no final do texto, obedecendo às normas a seguir: 
Livro: sobrenome do autor, maiúscula inicial do(s) prenome(s), título do livro (itálico), local de publicação, 
editora, data. 
Ex.: SHAFF, A. História e verdade. São Paulo: Martins Fontes,1991. 
Artigo: sobrenome do autor, maiúscula inicial do(s) prenome(s), título do artigo, nome do periódico (itálico), 
volume e nº do periódico, data. 
Ex.: COSTA , A.F.C. da. Estrutura da produção editorial dos periódicos biomédicos brasileiros. Trans-in-
formação, Campinas, v. 1, n.1, p. 81-104, jan./abr. 1989. 
 
6. URLs para as referências deverão ser informadas quando possível. 
 
7. As ilustrações deverão ter a qualidade necessária para boa leitura e identificadas com título ou legenda e 
designadas no texto de forma abreviada como figura (Fig. 1, Fig. 2 etc.). 
 
8. A responsabilidade pelo conteúdo dos artigos publicados caberá, exclusivamente, aos seus respectivos 
autores.	


