
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS 

DIRETORIA DE EXTENSÃO E AÇÃO INTERCULTURAL 
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CHAMADA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, por meio de sua Pró-Reitoria de Extensão e 

Assuntos Estudantis, através da Diretoria de Extensão e Ação Intercultural – DEXT/PROEX 

no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto da Unifesspa e a Resolução N° 003/2014-

CONSEPE, torna pública a chamada para apresentação de trabalhos na 8ª Mostra Universitária 

da Canção Paraense – MUCANPA 2020, que será realizada no período de 25 a 28 de novembro 

de 2020, em formato on line. 

 

1. APRESENTAÇÃO  

A Mostra Universitária da Canção Paraense (MUCANPA) é uma ação cultural de natureza 

extensionista, composta por oficinas, exposições, shows musicais, rodas de conversa e 

apresentação de trabalhos. De caráter multicampi, realizada nos municípios em que a Unifesspa 

tem campus instalados, evidencia as produções de músicos e artistas locais e contribui para 

fortalecimento da cultura regional e consolidação da música como estratégia pedagógica de 

ensino-aprendizagem e integração cultural nos mais variados espaços. Em decorrência da 

pandemia do novo coronavírus, que impôs a necessidade do isolamento social e a suspensão de 

atividades culturais presenciais, a versão de 2020 da MUCANPA acontecerá de forma online, 

com transmissão via internet. 

A MUCANPA 2020, além das mesas de debates sobre temas que se ligam a canção, será aberta 

para comunicações orais que estudem a canção a partir dos enfoques de pesquisa da Literatura, 

da História, da Antropologia, da Música ou de áreas afins. 

 

2. TEMA: “NA FRONTEIRA DA CANÇÃO, VOZES DA RESISTÊNCIA” 



O tema da MUCANPA 2020,  “Na Fronteira da Canção, Vozes da Resistência” busca pensar a 

canção numa região de fronteira, como é o sul e sudeste do Pará, mas busca também quebrar as 

fronteiras disciplinares para mobilizar diferentes conhecimentos que podem se encontrar na 

canção, apresentando comunicações que podem resultar no aprofundamento de pesquisas sobre 

cantadores, bandas ou letristas. Serão aceitos trabalhos acadêmicos e/ou ensaísticos, dentro de 

quaisquer abordagens teórico-metodológicas que tenham a canção como objeto de pesquisa. 

 

3. DOS OBJETIVOS: 

3.1. A MUCANPA tem por objetivo geral: 

Evidenciar as produções de músicos e artistas locais para contribuir com o fortalecimento da cultura 

regional e as suas diversas expressões.  

3.2. Objetivos específicos:  

I. Divulgar e fortalecer a produção artística da região de abrangência da UNIFESSPA; 

II. Estimular o acesso à obra musical autoral de artistas e realizadores da região; 

III.  Divulgar pesquisas científicas que tenham a música autoral como tema; 

IV.  Promover a integração da comunidade acadêmica da Unifesspa com a comunidade externa da 

Região Sul e Sudeste do Pará através de atividades culturais musicais e de outras expressões 

artísticas; 

V. Fortalecer a política cultural da PROEX no sentido de contribuir para a consolidação da 

Unifesspa como um espaço de formação intercultural, de promoção da pluralidade cultural e 

epistemológica, de combate às desigualdades sociais e de valorização da diversidade.  

 

4. DO FORMATO  

3.1.  A MUCANPA será realizada em formato on line, com transmissão via internet no canal da PROEX 

Unifesspa, nos dias 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2020 e será composta por: 

I. Apresentações musicais de artistas convidados(as); 

II. Apresentações musicais selecionadas em chamada pública (em Regulamento próprio); 

III. Oficinas e minicursos; 

IV. Rodas de conversa com compositores(as), músicos(as) e pesquisadores(as) do tema; 

V. Jornada de apresentação de trabalhos. 

 

5. JORNADA DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 



A Jornada de apresentação de trabalhos da MUCANPA 2020 é aberta à participação de 

pesquisadores(as) das comunidades interna e externa à Unifesspa, e terá datas e horários detalhados 

na Programação Geral do MUCANPA 2020, a ser divulgada em momento oportuno. A submissão 

de trabalhos é gratuita e deve se adequar às normas especificadas nos pontos seguintes. 

 

6. SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

As apresentações de trabalho devem ser submetidas como Resumo, sendo aceitos 

arquivos no formato .doc, .docx ou .pdf. O Resumo deve conter título, nome do(a) autor(a), e 

três a cinco palavras-chave, com no mínimo 250 e no máximo 500 palavras. A submissão deve 

ocorrer na plataforma sigeventos, no prazo de 28 de setembro a 18 de outubro de 2020. 

 

7. SELEÇÃO DE TRABALHOS 

Os Resumos submetidos à Jornada de Apresentação de Trabalhos da MUCANPA 2020 

serão analisados por um Comitê Científico, a ser instituído pela Comissão Organizadora do 

evento, exclusivamente para este fim, composta por pesquisadores(as) das diversas áreas do 

conhecimento que abordam a canção como objeto de estudo. A lista de trabalhos aprovados 

será divulgada pela PROEX-Unifesspa nos meios oportunos, até o dia 26 de outubro de 2020. 

 

8. APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS APROVADOS 

Os trabalhos aprovados deverão ser submetidos como apresentação oral em vídeo, com 

duração aproximada de 10 minutos, para serem exibidos durante a Jornada de apresentação de 

trabalhos na programação da MUCANPA 2020. Os vídeos deverão ser disponibilizados ao e-

mail mucanpa@unifesspa.edu.br, por meio de plataformas como WeTransfer, Google Drive ou 

similar, até o dia 15 de novembro de 2020. As especificações técnicas e de envio, bem como as 

instruções para produção dos vídeos, serão detalhadas por comunicação eletrônica aos 

pesquisadores(as) com trabalhos aprovados. 

 

9. PUBLICAÇÃO DE E-BOOK 

Além da apresentação oral em vídeo, os trabalhos aprovados deverão ser submetidos 

como Artigo Completo, contendo no mínimo 2.500 e no máximo 5.000 palavras. Esses artigos 

completos serão compilados em e-book da MUCANPA 2020, junto a textos e memórias 

referentes à programação geral do evento. Os artigos completos deverão ser enviados ao e-mail 

mucanpa@unifesspa.edu.br, até o dia 13 de dezembro de 2020. As especificações de 



formatação do Artigo Completo serão detalhadas por comunicação eletrônica aos 

pesquisadores(as) com trabalhos aprovados. 

 

9. CRONOGRAMA 

Submissão de Resumos 28/09 a 18/10/2020 

Divulgação dos trabalhos aprovados 26/10/2020 

Prazo final para envio de vídeos das apresentações orais dos 

trabalhos aprovados 

15/11/2020 

Realização da MUCANPA 2020 25 a 28/11/2020 

Prazo final para envio dos Artigos Completos dos trabalhos 

aprovados 

13/12/2020 

Publicação do e-book da MUCANPA 2020 2021 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Ao final do evento serão expedidos Certificados digitais aos apresentadores(as) de 

trabalhos na MUCANPA 2020, contendo nome do(a) autor(a) e título do trabalho apresentado, 

entre outras informações. 

Os casos omissos nesta chamada pública serão decididos pela Comissão Organizadora da 

MUCANPA 2020, ou por instâncias superiores dentro da Unifesspa. Em caso de dúvida ou 

informações, enviar e-mail para mucanpa@unifesspa.edu.br. 

 

Marabá, 28 de setembro de 2020. 
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