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MÚSICA E CULTURA

http://musicaecultura.abetmusica.org.br

A revista tem como objetivo disponibilizar artigos, resenhas de livros, CDs, vídeos e mídias
em geral, que tenham relação com a Etnomusicologia, visando divulgar informações da
área para os interessados que tiverem acesso à internet, assim como estimular a pesquisa
em etnomusicologia no Brasil. Dessa forma, contamos com a participação de toda a
comunidade para colaborar com as edições enviando-nos sugestões de CDs, Livros, Filmes,
Exposições, e demais fontes de informação que possam ser resenhadas.

Entendendo a situação de consolidação em que encontra a etnomusicologia como disciplina
científica no Brasil, desde o surgimento dos cursos de pós graduação durantea década de
1990, até a recente criação da ABET – Associação Brasileira de Etnomusicologia,
consideramos a iniciativa de publicação de um periódico on-line de etnomusicologia uma
oportunidade de afirmação significativa desse campo de estudos, no Brasil.

Convite

A ABET é uma associação acadêmica interessada em fortalecer a cooperação entre
pesquisadores e comunidades do Brasil e outros países, e o periódico de livre-acesso
Música e Cultura desempenha papel relevante neste processo.

Convidamos pesquisadores e estudiosos de culturas musicais a enviar artigos e resenhas
para publicação, pelo endereço: abet.editores@gmail.com. Textos em português, espanhol,
inglês ou francês são aceitos para o processo de seleção.

Enviando um artigo ou resenha

Todos os artigos e resenhas deverão ser enviados em formato RTF (Rich Text Format),
DOC e PDF, para o endereço: abet.editores@gmail.com.

Em sua mensagem, por favor inclua: artigo/resenha em anexo, sem nomear o(s) autor(es);
título, resumo e abstract (cerca de 250 palavras); seu nome e vínculo institucional (apenas
na mensagem); uma lista com 3-5 palavras-chave.

No caso da utilização de recursos como fotos, áudio ou vídeo, é necessário que o autor
envie um Termo de Compromisso (ver exemplo no site), responsabilizando-se pelo
conteúdo divulgado em seu artigo. Cada autor é o responsável exclusivo pelos conteúdos e
obrigações referentes a seu texto e aos materiais que o acompanham, não cabendo aos
editores ou conselho editorial qualquer censura ou responsabilidade sobre aquela produção.

Formatação, citações e referências bibliográficas deverão estar de acordo com as normas da
ABNT.


