
VII Semana de Educação Musical – A Voz na Educação Musical- Instituto de Artes da UNESP 2019 
 

Sessões de Comunicações - Categoria A - Comunicações de pesquisa concluída ou em andamento / Categoria B- Projetos ou relatos de experiência 
 

Data e horário Local Local 

 
 
 
 
 
 
Dia 24 de setembro 

 
Terça-feira 

 
Das 8:30 às 10:10hs 

  

SALA 108 (1o andar) 
- Pedagogia vocal para o trabalho com crianças “desafinadas”: uma 
revisão bibliográfica. Débora Andrade e Marcus Vinícius de Medeiros 
Pereira- (A03) 
 
- Desafinação vocal no contexto da disciplina de percepção 
musical. Luiz Rafael Moretto Giorgetti- (A01) 
 
- A relação entre a utilização da manossolfa e a melhoria da 
afinação vocal infantil. Thaís Ribeiro de Noronha e Débora Andrade - 
(A07) 

 
Coordenação : Fabio Miguel 

SALA 114 (1o andar) 

- Glossolalia Intensiva abordagem fonoarticulatória em processos 
criativos da vocalidade. Rodrigo Reis Rodrigues (A12) 
 
- Improvisação e voz: estado da arte nas revistas da ABEM, OPUS, Per 
Musi e Música Hodie. Rodrigo Assad. (A17) 
 
- Canto Coletivo Improvisado: uma experiência de ensino de canto 
integrando voz, corpo e movimento. Uliana Dias Campos Ferlim. (B07) 
 
- A música como jogo: um lugar de criação, improvisação e 
experimentação vocal. Elaine Barbosa dos Santos Ducroquet. (A05 
 

Coordenação : Renata Gelamo  

SALA 116 (1o andar) 
- A escrita de arranjos como estudo sobre a interação entre voz e 
instrumentos: relato de experiência. Pedro Ribeiro de Almeida (B08) 
 
- Flauta doce e voz cantada – diálogo entre saberes. Gabriela 
Antunes e Mirella Antunes Cavalcante (B 10).  
 

- Corpo sonoro: educação somática e canto coral. Simone Santos 
Sousa. (A18)  
 

- O canto coral como processo criativo: a educação musical do 

jovem adolescente no contexto da pedagogia Waldorf. Tarita De 
Simone Bucchioni de Souza (A02) 

 
Coordenação: Monique Traverzim 

SALA 201 (2o andar) 
- História oral temática e arte lírica. A escola de canto de Benito Maresca. 

Wilson Pontes Júnior (B05) 
 
- A Juventude Musical de São Paulo (JMSP): o movimento coral paulista 
das décadas de 1960 a 1970 e transformações na educação musical. Ana 
Paula dos Anjos Gabriel (A13) 
 

- A preparação de jovens cantores amadores para as audições dos 

festivais internacionais de coros jovens promovidos pela AMIS – 
Association for Music in International Schools (associação para a música 
em escolas internacionais): práticas e estratégias. Neide Mussete Pimenta. 
(B02)  
 

Coordenação : Scheilla Glaser 



Data e horário Local Local 

 
 
 
 
 
 
Dia 25 de setembro 

 
Quarta-feira 

 
Das 8:30 às 10:10hs 

  

SALA 108 (1o andar) 
- A voz do cantor transmasculino na terapia hormonal com 
testosterona durante o processo de transição de gênero: Uma 
análise de vídeos do Youtube. Bruno Caldeira. (A04) 
 
- Formação vocal e profissionalização de cantores sertanejos: um 
estudo de caso com duplas do Triângulo Mineiro. Jaqueline Soares 
Marques. (A08). 
 
- A canção popular no trabalho do grupo mineiro “Ponto de 
Partida” – encontro de complexidades. Viviane Silva Barreto (A14) 
 
- A oficina de canto popular da cantora e compositora Fátima 
Guedes: uma etnografia de práticas pedagógicas para a 
performance em canto popular no Rio de Janeiro. Anna Paes de 
Carvalho (A10) 

 
Coordenação: Consiglia Latorre 

SALA 114 (1o andar) 

- Quando a Universidade vai à escola pública: a experiência com o coro 

infanto-juvenil do projeto Escola de Arte Itinerante: igualando talentos na 
desigualdade. Ana Paula dos Anjos Gabriel, José Alberto Tazza Munive e 
Sandra Aparecida Lopes Barbon Lewis. (B09) 
 
- LARCI (Laboratório de Regência Coral Infantil): objetivos e 
funcionamento. Rafael Keidi Kashima e Jorge Luiz Schroeder. (B01) 
 
- Aprendizagem musical e cultural por meio do canto coral. Drusila dos 
Santos Marques da Silva, Andréia Miranda de Moraes Nascimento, Hamilton de 
Oliveira. (B03). 
 
- Per Cantum: uma ferramenta digital. Daniel Amato. (A11)  
 

Coordenação : Marisa T. O. Fonterrada 

SALA 116 (1o andar) 
- A voz cantada/falada na unidocência: uma pesquisa-formação 
com professoras da Educação Infantil. Ana Carla Simonetti Rossato 
Tomazi e Cláudia Ribeiro Bellochio- (A06) 
 
- O processo de ensino-aprendizagem musical- Um fator de 
desenvolvimento integral humano no colégio Marupiara. Luciane 
Pereira de Morais. - (A09) 
 
- Oficinas de musicalização para professores e alunos da rede 
pública "Villa-Lobos para Todos". Danielle Milani Mattos (B06) 
 
- A música que me toca: um mergulho no processo criativo dos 
estudantes do IFPA Campus Cametá. Stéfane Cristine Luz Freire Silva 
- (A15)   

Coordenação: Fabio Miguel  

 



 


