
Requisitos para as reuniões do Grupo de Estudo 

ICTM LAT CAR para os organizadores locais 

Estes são os requisitos para as Reuniões do Grupo de Estudo do ICTM sobre Música e 

Dança na América Latina e no Caribe para os organizadores locais, com base nas 

experiências de reuniões anteriores e nas recomendações do Grupo de Estudos Música 

e Minorias. 

1. Sobre as pessoas envolvidas (pessoal) 

• Um Comitê de Organização local e uma pessoa que exercerá a responsabilidade 

geral. Esta pessoa também deverá ser membro do Comitê de Programação. É 

necessária comunicação em inglês, espanhol ou português via e-mail 

(dependendo do país que irá sediar o encontro). 

• Uma pessoa ficará responsável pelas viagens e hospedagens e transmissão das 

referentes informações. 

• Uma pessoa ficará responsável pelo equipamento técnico antes e durante a 

conferência. 

2. Sobre o local 

• É necessária uma sala de conferências para até 180 pessoas com equipamento 

técnico (dependendo do número de participantes). 

• Sala audiovisual com possibilidades adequadas para apresentações de filmes. 

• Amplo espaço para realização de oficinas onde os atendentes podem se 

movimentar, dançar ou tocar confortavelmente. 

• Acomodação para cerca de 100 pessoas, barata e confortável, a uma curta 

distância que possa ser percorrida a pé da sala de conferências. 

• Possibilidade de realizar as refeições juntos e disponibilidade de espaço para 

socialização após a programação do dia, durante o período da noite. 

• Possibilidade de realizar duas ou no máximo três sessões paralelas em salas que 

estão localizadas a uma distância razoável umas das outras (dependendo do 

número de apresentações aceitas). 

3. Sobre a estrutura  

• Duração da conferência: até 7 dias (dependendo da quantidade de propostas) 

• Recepção de boas-vindas. 

• Apresentações nos períodos matutinos e diurnos com intervalos para café / 

lanche.  

• Excursão de um dia organizada e acompanhada pelo organizador local. 

• Programas culturais em 2 ou 3 noites também oferecidos gratuitamente, se 

possível.  

 

4. Sobre o material impresso  

Impressão, edição e correção de linguagem nos programas e materiais com resumos.  



5. Sobre os custos para a organização local  

Geralmente não há taxa de inscrição nas reuniões de grupos de estudos, o que significa 

que a organização local deve cobrir os custos com o local da conferência, o pessoal 

envolvido, o equipamento técnico, o lanche nos intervalos, a excursão, os programas 

culturais, a recepção de boas-vindas, a edição e impressão de materiais. Se possível, a 

excursão deve fazer parte do programa da conferência. Caso não haja financiamento 

para a excursão, uma taxa extra para arcar com a mesma poderá ser cobrada dos 

participantes.  

 

 


