
Inscrições  
Para participantes com submissão de trabalhos, preencher a ficha de inscrição (está 

no final desta página) e enviar para o e-mail simpomcomitecientifico@gmail.com, 

anexar também o trabalho e o comprovante de matrícula em Curso de mestrado/ 

doutorado em música/outra área (mas com pesquisa na área da música) ou 

comprovante de defesa em 2015 e 2016. Depois do aceite a ficha deve ser re-enviada 

juntamente com o comprovante de pagamento para o e-mail 

simpomorganizacao@gmail.com para efetivação da inscrição. 

Para participantes sem submissão de trabalhos, preencher a ficha de inscrição (está 

no final desta página) e anexar o comprovante de matrícula (estudantes) e o 

comprovante de pagamento (depósito, DOC ou transferência) e enviar para o e-mail 

simpomorganizacao@gmail.com  

 

Após o envio você vai receber e-mail confirmando o recebimento de sua submissão e/ 

ou inscrição. 

Categoria Valor (R$) 

Alunos de mestrado e doutorado  70,00 

Demais alunos (graduação, especialização e 

ouvintes) 
40,00 

Profissionais e comunidade  80,00 

 

Observação: mestres e doutores que defenderam em 2015 e 2016, inclusive da 
UNIRIO, devem pagar o preço da categoria ¨PROFISSIONAIS¨ (R$ 80,00)   

 

Informações para Pagamento 

Dados para o Depósito: 

Banco do Brasil  
Agência 0287-9 
Conta Corrente 42.713-6 

 
Guarde seu comprovante, pois você deverá apresentá-lo na recepção do 
SIMPOM para retirar seu material 

Copiar a Ficha de Inscrição abaixo em documento word, salvar com o nome do 
participante e enviar, conforme instruções acima  



 

IV Simpósio Brasileiro de Pós-Graduandos em 

Música - SIMPOM 
Rio de Janeiro, 10 a 13 de maio de 2016 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO / FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Nome completo do autor ou participante / Nombre completo del autor o 

participante: 

Título do Trabalho (mestrandos e doutorandos) / Título de la obra 

(estudiantes de maestría y doctorado): 

Subárea:  

Modalidade de apresentação (comunicação / pôster) / Modo de 

presentación (comunicación / poster): 

____________________________________________________________ 

Endereço/ Dirección:  

Cidade e Estado / Ciudad e Provincia:  

Código postal: 

País:  

Telefone fixo (solo para brasileños):  

Telefone celular (solo para brasileños):  

Instituição a qual é vinculado / Instituición:  

Estudantes (nome do curso) / Estudiantes (nombre del curso): 

Profissionais (maior titulação) / Profesionales (más alto grado): 

 


