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Chamada de Artigos para a Segunda Edição da Revista Música em Foco 

A Revista Música em Foco é o periódico anual organizado pelo grupo PET-Música do 
Instituto de Artes da UNESP, cujo objetivo é difundir as pesquisas em música feitas por 
graduandos e recém-graduados (até dois anos após o término da graduação) não 
matriculados em cursos de pós-graduação, dos cursos de música e áreas correlatas (como 
artes cênicas, artes visuais, arquitetura, antropologia, ciências sociais, história, geografia, 
educação, psicologia, filosofia, letras, entre outras). 

A previsão para a publicação desta segunda edição é para o segundo semestre de 2020, e 
o prazo para envio dos trabalhos foi prorrogado para 15 de Abril de 2020. A publicação 
será online (visualização e/ou download) e sediada no endereço 
http://www.periodicos.ia.unesp.br/. 

As publicações enviadas serão avaliadas anonimamente por dois pareceristas (professores 
universitários, mestrandos ou doutorandos) e, caso haja discordância, será solicitado a um 
terceiro que avalie. Caso haja um número excedente de publicações aceitas, estas poderão 
ser remanejadas para outras edições se houver concordância do(s) autor(es). 

Ao submeter o trabalho, o(s) autor(es) concordam com a possibilidade de mudanças na 
formatação do texto para enquadramento na identidade visual da revista. É de 
responsabilidade do primeiro autor: a autenticidade do artigo, o consentimento dos demais 
autores do texto com a publicação, a exatidão das citações e referências no final do trabalho 
e seu conteúdo. Os trabalhos deverão seguir as normas da ABNT e estar identificados antes 
do título com nome completo do(s) autor(res) do trabalho, orientador (caso haja), 
instituição e ano em que foi feito. Junto ao trabalho deve ser enviado o currículo Lattes 
atualizado. Serão aceitos artigos e resenhas. Os artigos devem ter uma extensão de no 
máximo 12 páginas (incluindo bibliografia, quando for apenas texto) e 14 páginas (incluindo 
bibliografia, texto e imagens) e sua extensão mínima é de 8 páginas, considerada sua 
totalidade e com a fonte Times New Roman tamanho 12 e espaçamento de 1,5 cm – sendo 
possível, em caráter excepcional, a aprovação de textos mais ou menos extensos. 

As resenhas devem ter uma extensão de 2.000 a 4.000 palavras, considerada sua totalidade 
– sendo possível, em caráter excepcional, a aprovação de textos mais ou menos extensos. 
Estas devem vir acompanhadas da ficha técnica completa do objeto resenhado. 

Os trabalhos devem ser enviados dentro das exigências acima para o e-mail 
petmusica.ia@unesp.br com o título “Edital 2019 - Revista Música em Foco”.  

	


