
 
 

 

 

UFPA RECEBE PESQUISADORES E MÚSICOS INTERNACIONAIS 

DURANTE EVENTO  

Para relaxar, aprender, se comunicar ou mesmo melhorar a qualidade de vida a música 

tem um papel fundamental no cotidiano. A relação entre as melodias e os processos de 

interpretação e contato com a realidade é o tema do Simpósio Internacional de Cognição 

e Artes Musicais (SIMCAM). O evento que acontece de 27 a 30 de maio na 

Universidade Federal do Pará (UFPA) ainda está com as inscrições abertas e oferta uma 

programação cultural aberta ao público. 

 

Com o tema “Estruturas cognitivas: tendências teóricas e empíricas”, o objetivo do 

simpósio é discutir as condições que permitem a realização das atividades denominadas 

como musicais: aspectos cognitivos envolvidos no artesanato, na indústria e na arte da 

música, que podem ser observados na percepção, na recepção, na memória, no 

aprendizado, nos processos de inteligência, na linguagem, na produção e na saúde 

relacionados à música. Também é uma oportunidade para conhecer as últimas pesquisas 

no Brasil e no mundo sobre a área da música. Confira a programação completa no 

endereço: http://www.simcam9.ufpa.br/programacao. 

 

O evento também oferece apresentações culturais nos intervalos da programação para 

propor espaços de diálogo entre os participantes e também revelar um pouco da cultura 

e música da Amazônia aos convidados. Entre as atrações estão a EMUFPA Jazz Band e 

a Orquestra de Choro Uirapuru, além de apresentações eruditas e de Carimbó. As 

apresentações acontecem das 11h às 12h e no final da tarde a partir das 17h. Confira a 

programação cultural aqui (http://migre.me/eFyTI)  

 

CONVIDADOS - Entre os grandes nomes que estarão em Belém para participar do 

encontro estão o alemão Heinhard Kopiez, conhecido em todo o mundo por suas 

pesquisas sobre a relação entre a performance musical e a destreza manual, e o irlandês 

Fred Cummins que desenvolve pesquisas importantes sobre a sincronização de 

habilidades específicas com a linguagem do corpo durante a fala e ao tocar instrumentos 

musicais. Saiba mais sobre os convidados do evento no link 

http://www.simcam9.ufpa.br/convidados.  

 
 

Contatos: 

● Coordenadoria de Imprensa e Informação da Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 3201 8039 / 8272.1100  

E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 

http://www.simcam9.ufpa.br/programacao
http://migre.me/eFyTI
http://www.simcam9.ufpa.br/convidados
mailto:ascom.ufpa@gmail.com

