
CONVOCATÓRIA 
 

PRÊMIO OTTO MAYER-SERRA DE PESQUISA EM MÚSICA 
 
 
A Universidade da Califórnia em Riverside e o Centro para a Música Ibérica e 
Latino-Americana (CILAM) abrem uma chamada para a apresentação de artigos 
para o Prêmio Internacional de Pesquisa em Música Otto Mayer-Serra, outorgado 
ao melhor artigo sobre música latino-americana.  
 
Prêmio 
 
O prêmio, único e indivisível, consiste em uma quantia de 1.500 Dólares e a 
publicação do texto na Latin American Music Review/Revista de Música 
Latinoamericana. 
 
Bases  
 
O concurso tem caráter internacional. Poderão participar todos os autores, sem 
importar idade, residência ou nacionalidade, que de maneira individual 
apresentem um ensaio sobre a música da América Latina. 
 
O ensaio deverá ser inédito e não premiado anteriormente.  
 
A comissão julgadora será nomeada pelo CILAM e será integrada por 
investigadores de reconhecido prestígio internacional. A decisão da comissão 
julgadora será inapelável. Cabe à comissão julgadora desqualificar qualquer 
trabalho que não cumpra com os requisitos delineados nesta convocatória. O 
prêmio poderá não ser atribuído.  
 
Procedimentos 
 
1. Os trabalhos deverão ser enviados em formato Word ou pdf, anexos a um e-
mail dirigido a Walter Clark (walter.clark@ucr.edu). O texto deverá ter uma 
extensão máxima de 40 páginas em espaçamento duplo, fonte Times New 
Roman, 12 Pts., margens não menores do que 2.5 cm, incluindo exemplos 
musicais, imagens, tabelas, referências e apêndices.  
 
2. Para permitir a revisão anônima dos textos, o nome do autor aparecerá 
somente no corpo do e-mail, o qual deverá conter também o título do artigo e 
todos os dados necessários para estabelecer contato com o autor. Os autores 
deverão evitar identificar-se tanto no texto do artigo como no documento em geral 
(cabeçalho, notas, etc.). 
 
3. O texto será enviado em espanhol ou em português e, caso seja o vencedor, 
será publicado como tal.  
  



 
A data-limite de recepção dos trabalhos é 15 de julho de 2013. O resultado do 
concurso será dado a conhecer durante o mês de setembro de 2013. 
 
Caso seja declarado vencedor, o candidato deverá enviar as imagens e exemplos 
musicais correspondentes ao trabalho em formato TIFF (300 dpi) e os arquivos de 
texto em formato Word. O autor será responsável por obter as autorizações de 
reprodução de música e imagens. 
 
O Prêmio Internacional de Pesquisa em Música Otto Mayer-Serra foi patrocinado 
em 2008 por Instrumenta Oaxaca, Governo do Estado de Oaxaca, Fundação para 
as Letras Mexicanas, Coordenação de Difusão Cultural UNAM, Instituto Nacional 
de Belas Artes e a revista Pauta. 
 


