
 

12º Encuentro de Ciencias Cognitivas de la Música 

 
 
 

  PRIMEIRO COMUNICADO 
 

 

           SÍNTESE 

 

Lugar: Província de San Juan - Argentina 

Data: 14,15 e 16 de agosto de 2015 

Convoca: Sociedade Argentina de Ciências Cognitivas da Música (SACCoM) 

Organiza: Licenciatura em Educação Musical. Departamento de Música-Faculdade de 

Filosofia, Humanidades e Artes- Universidade Nacional de San Juan
1
. 

Patrocínio: Ministério de Turismo e Cultura da Província de San Juan 

                    Legislatura da Província de San Juan 

Datas Principais: 

 

 Entrega de resumos: 16 de Fevereiro a 15 de Março de 2015. 

 Comunicação dos resultados das avaliações dos resumos: A partir de 15 de Abril 

de 2015. 

 Apresentação de trabalhos completos para publicação em atas: Até 1°de Junho 

de 2015. 

 Inscrição com bonificação 1: Até 15 de Março de 2015. 

 Inscrição com bonificação 2: Até 1° de Junho de 2015. 

 

Informações:   

 

12eccom@saccom.org.ar 

 
www.saccom.org.ar 
 

 

Responsáveis pela organização local: Gabriela Ortega; Patricia Blanco; Mónica 
Lucero 

 
 
 
 
 

 

1 
O 12 ECCoM é organizado no marco do protocolo de colaboração entre a Universidade 

Nacional de San Juan e o LEEM (Laboratório para o Estudo da Experiência Musical FBA-

UNLP) 

mailto:12eccom@saccom.org.ar
http://www.saccom.org.ar/
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   CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
 
 
 

            INTRODUÇÃO 
 

 

Temos a satisfação de anunciar a chamada para apresentação de Trabalhos para 

o Décimo Segundo Encontro de Ciências Cognitivas da Música (12° ECCoM 

2015). O 12° ECCoM, convocado pelo SACCOM terá lugar na província de 

San Juan organizado pelo Departamento de Música da  Faculdade de Filosofia, 

Humanidades e Artes da UNSJ; Com o patrocínio do LEEM (Laboratório para o 

Estudo da Experiência Musical), do Ministério de Turismo e Cultura da 

Província de San Juan e Legislatura da Província de San Juan. 

 

O 12° ECCoM é um encontro internacional de caráter interdisciplinar dedicado 

à difusão de pesquisas originais e inéditas relativas ao campo das Ciências 

Cognitivas da Música. 

 

A conferência procura corresponder aos interesses de investigadores de nível 

superior universitário e não universitário, estudantes e graduados que trabalham 

nos domínios da Psicologia, Neurociência Cognitiva, Teoria Musical, 

Composição, Psicofísica, Execução Musical, Educação Musical, Musicoterapia, 

Neurobiologia, Etnomusicología, Psicologia Do Desenvolvimento, Linguística, 

Inteligência Artificial, Ciência e Tecnologia Computacional     e outros campos 

de estudo relacionados. 
 
 
 

            PROPÓSITO CENTRAL E ÁREAS TEMÁTICAS 
 

 

Durante a última década surgiu na América Latina um grupo crescente de 

investigadores de diversos países que se concentraram no estudo da experiência 

musical, na procura de definições que permitam descrever as suas características 

particulares na cultura latino-americana. Essa busca origina-se na consideração 

de que a música é um âmbito de experiência que nos define essencialmente 

como coletivo humano. Isso acontece porque é nos contextos de prática onde 

emergem  as  configurações  de  sentido  que  nos  determinam  como   

indivíduos  e   criam culturalmente nossos espaços de identidade. 

 

A experiência musical envolve um complexo que enlaça aspectos cognitivos, 

motores, afetivos, subjetivos e intersubjetivos. Estes se desenvolvem num 

contexto particular com características que  o  constroem  e  nessa  vivência  

emergem  os  significados  que  construímos,  ao  nos comprometer com os 

nossos corpos, mentes e emoções. 
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As diferentes linhas teóricas que propõem esta visão têm sido corroboradas 

pelas novas descobertas das pesquisas neurocientíficas que começam a abrir a 

cortina da experiência musical para descrever particularidades das funções 

envolvidas e, ao mesmo tempo manifestar o espanto  perante a sua complexa 

riqueza, o que requer múltiplas abordagens. 

 

Partindo destas considerações propõe-se como tema central para os debates e 

apresentações do 12° Encontro de Ciências Cognitivas da Música: 

 

 

    A EXPERIÊNCIA MUSICAL: CORPO, TEMPO E SOM. 

NO CENÁRIO DA NOSSA MENTE. 

Perspectivas psicobiológicas, musicológicas, 

socio-culturais e educativas. 
 

 
No entanto, a apresentação de trabalhos e debates  estão abertas a conteúdos 
livres dentro das mesmas áreas, e que envolvem: 
 
 Percepção e Cognição Musical 
 Desenvolvimento Musical 
  Educação Musical Comparada 
 Estudos Interculturais da Música 
 Musicoterapia 
 Música e Movimento 
 Música e Metáfora 
 Música e Emoção 
 Acústica e Psicoacústica 
 Modelação Cognitiva da Música 
 Musicologia Cognitiva 
 Composição e Improvisação 
 Ciência e Tecnologia Computacional 
 Cognição Musical e Corporeidade 
 Etnomusicologia 
 Análise Musical 
 Música e Evolução 
 Música e Linguagem 
 Música e Neurociência 
 Música e Educação 
 Execução Musical 
 Problemas Filosóficos e a Música 
 Psicologia Social da Música 
 Desenvolvimento Musical Precoce e Intersubjetividade 
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Instruções para o envio de trabalhos 
 

 

Para terem os seus trabalhos avaliados pelo Comité Académico os autores 

deverão enviar as suas propostas exclusivamente através do formulário online 

disponível até 15 de Março de 2015. O site para apresentação  das   propostas   

será   divulgado   na   próximo   comunicação.  A   extensão   das comunicações 

será de 500 a 7000 palavras. 

O idioma oficial da conferência é o Espanhol, no entanto serão bem-vindos 

trabalhos para ser apresentados em Inglês e Português. 

 

IMPORTANTE: Os organizadores grarantem igualdade de oportunidades a cada 

um dos candidatos a participante da  conferência.  Caso  deseje  apresentar  

vários trabalhos como  autor  principal, considere a possibilidade de enviar as 

suas propostas em diferentes formatos (como por exemplo, simpósio, 

apresentação oral,  apresentação  de  poster,  demonstrações). Considere que  o  

formato  em si mesmo não é um indicador da qualidade da sua contribuição. 

 
 

  TIPOS DE PROPOSTAS E MODALIDADES DA APRESENTAÇÃO 
 

          

Aceitam-se trabalhos nas seguintes modalidades: 

 

 Apresentações em Sessão Temática: São trabalhos que se expõem 

oralmente. Cada apresentação dispõe de 30  minutos,  dos  quais  

somente  20  deverão  ser  considerados  pelo  expositor  para 

apresentar o trabalho completo, destinando-se os 10 minutos restantes 

para debate com a assistência, através das perguntas e comentários 

com que estes podem contribuir. 

 Convocatória de Simpósio: No contexto do 12° ECCoM, um 

simpósio é una reunião de 4  trabalhos  convocados  especialmente  

em  torno  de  uma  temática  relativa.  O simpósio é proposto por um 

coordenador que (i) convida para compor o simpósio mais quatro 

autores (ii) propõe e fundamenta a temática, (iii) e propõe o condutor 

do debate (pode ser o mesmo coordenador ma recomenda-se, para o 

enriquecimento do debate, que seja outro especialista), que poderá 

interpelar especialmente nas colaborações apresentadas e realizar uma 

síntese das mesmas em relação à temática eleita. 

 Posters: São trabalhos expostos graficamente em posters que serão 

exibidos simultaneamente durante uma sessão própria. Durante essa 

sessão os autores deverão permanecer junto dos posters para 

responder a questões e receber comentários. Os autores poderão 

distribuir entre os interessados algum tipo de material gráfico que não  
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figure no poster. No entanto, deve ser tido em conta que a assistência 

dispõe tanto do resumo como do trabalho completo, que será 

publicado em atas, pelo que sugerimos não redundar nessa 

informação. As sessões de posters constituem uma excelente 

oportunidade para o intercâmbio e a socialização num ambiente mais 

informal que o das exposições. 

 

 
 

             TIPOS DE TRABALHOS 
 

  

Todos os trabalhos apresentados (independentemente da modalidade de 

apresentação, exposição o poster) devem coresponder a algum dos seguintes 

formatos: 

 

 Investigação Empírica: são trabalhos que apresentam conhecimento 

original sobre a temática investigada a partir da recolha de dados 

empíricos de acordo com uma metodologia adequada ao 

enquadramentos teóricos, objetivos e hipóteses propostos. O resumo 

estruturado deverá conter: 

 

1. Título 

2. Fundamentação 

3. Objetivos 

4. Método 

5. Resultados 

6. Conclusões 

7. Palavras-chave  

8. Áreas temáticas (selecionar ate 3) 

 

 Investigação teórica/Revisão: são  trabalhos  que  apresentam 

conhecimento  original sobre a temática realizada a partir da reunião de 

dados teóricos e da argumentação lógica de acordo com uma 

metodologia adequada à natureza da temática, objetivos e hipóteses 

propostas. Os resumos estruturados destes trabalhos devem conter: 

 

1. Título  

2. Fundamentação 

3. Objetivos 

4. Contribuição Principal 

5. Implicações 

6. Palavras-chaves 

7. Áreas temáticas (selecionar até 3) 
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 Aplicação e/ou Transferência: são trabalhos que apresentam aplicações 

originais em diversos âmbitos (pedagógico, tecnológico, social-cultural, 

etc.), de conhecimentos provenientes de diferentes áreas das Ciências 

Cognitivas da Música, como contributo para à resolução de um 

determinado problema, adequadamente proposto, de acordo com a 

literatura pertinentes. Os resumos estruturados destes trabalhos devem 

conter: 

 

1. Título 

2. Proposta de problema 

3. Enquaramento teórico 

4. Contribuição Principal: descrição da aplicação e/ou transferência) 

5. Implicações 

6. Palavras-chaves 

7. Áreas temáticas (selecionar até 3) 

 

 Demonstrações: são trabalhos que apresentam a constituição e/ou 

funcionamento de algum tipo de dispositivo (tecnológico, metodológico, 

teórico, etc.) originalmente desenvolvido como finalidade ou suporte de 

uma investigação e suas implicações sobre qualquer área de aplicação. 

Os resumos estruturados destes trabalhos devem conter: 

 

1. Título 

2. Fundamentação 

3. Objetivos 

4. Breve descrição do dispositivo 

5. Implicações 

6. Palavras Chave (selecionar até 3) 

 

 
 

 SELEÇÃO DE TRABALHOS 
 

 

Todos os envios serão revistos anonimamente por membros do Comitê 

Científico do 12° ECCoM. A notificação da aceitação será enviada aos autores a 

partir de 15 de abril de 2015. 

 

NOTA: As propostas de apresentações enviadas poderão ser considerados para 

a exposição no formato de Posters de acordo a recomendação do Comité 

Cientifico do 12° ECCOM e as variáveis da programação do encontro 

determinadas pelo Comité de Organização. 

 
 


