
	  

II	  Encontro	  do	  Fórum	  Permanente	  de	  Pesquisa	  em	  Educação	  Musical	  
Brasília,	  29	  a	  30	  de	  maio	  de	  2015	  –	  Universidade	  de	  Brasília,	  Sede	  da	  ADUnB,	  ao	  lado	  da	  Faculdade	  de	  Educação	  	  

	  

Programação	  
Horário	   29/05/2015	  (sexta-‐feira)	   30/05/2015	  (sábado)	  

9h	   	  	  -‐	  	  	  	  	  Abertura	  
	  	  -‐	  	  	  	  	  Retrospectiva	  dos	  debates,	  conclusões	  e	  encaminhamentos	  do	  

primeiro	  Fórum	  
	  

-‐ Painel	  temático	  e	  debate	  orientado	  -‐	  Grupos	  de	  pesquisa	  e	  
produção	  de	  conhecimento	  em	  educação	  musical:	  reflexões	  a	  
partir	  de	  relatos	  dos	  participantes	  
Mediação:	  Dra.	  Isabel	  Montandon	  (UNB)	  

	   	  10h	   -‐ Debate	  orientado:	  Produtivismo,	  pesquisa	  e	  comunicação	  
científica:	  reflexões	  para	  pensar	  a	  produção	  de	  conhecimento	  
em	  educação	  musical	  
Mediação:	  Dra.	  Luciana	  Del-‐Ben	  (UFRGS)	  

	   	  

11h	  

12h	   	  	  -‐	  	  	  	  	  	  Intervalo	  para	  o	  almoço	   -‐	  	  	  	  	  Intervalo	  para	  o	  almoço	  
14h	   -‐ Painel	  temático	  e	  debate	  orientado:	  A	  educação	  musical	  na	  pós-‐

graduação	  brasileira:	  desafios	  e	  perspectivas	  a	  partir	  das	  
realidades	  dos	  PPGs	  da	  área	  de	  artes/música	  	  

-‐ Apresentação	  dos	  representantes	  do	  PPGs	  –	  15	  minutos	  para	  
cada	  
Mediação:	  Dr.	  Luis	  Ricardo	  Silva	  Queiroz	  (ABEM/UFPB)	  

	  

-‐ Debate	  orientado:	  Desafios	  e	  perspectivas	  para	  a	  pesquisa	  em	  
educação	  musical	  no	  Brasil	  	  

-‐ Coordenação:	  Dr.	  Luis	  Ricardo	  Silva	  Queiroz	  (ABEM/UFPB)	  
	  

16h	   -‐ Intervalo	  para	  o	  café	   -‐ Intervalo	  para	  o	  café	  
	  

16:30h	   -‐ Continuidade	  do	  Painel	  temático	  e	  debate	  orientado	  
	  

-‐ Encaminhamentos	  e	  perspectivas	  futuras	  para	  o	  Fórum	  
	  

18h	   -‐ Encerramento	  das	  atividades	  do	  dia	  
	  

-‐	  	  	  	  Encerramento	  das	  atividades	  do	  Fórum	  
	  

	  
Realização:	  	  

	   	  
	  




