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The Academy of Neurologic Music Therapy
Missão e padrões de afiliação e atuação (11 de maio de 2018)

MISSÃO DA ACADEMIA: divulgar, desenvolver e proteger a prática da Musicoterapia
Neurológica (TNM) ao redor do mundo.

VISÃO DA ACADEMIA: promover a NMT como o padrão ouro na prática da musicoterapia e
aumentar a disponibilidade desse padrão ouro na área da saúde.

OBJETIVO DA ACADEMIA: A Academy of Neurologic Music Therapy foi fundada em 2002
para promover a educação profissional e a compreensão da prática científica baseada em
evidências da Neurologic Music Therapy, e para facilitar os esforços coordenados e cooperativos
de Musicoterapeutas Neurológicos ao redor do mundo. A Academia facilita empreendimentos nas
áreas de educação continuada, treinamento de alunos, pesquisa, compartilhamento de informações
e reembolso. A Academia é supervisionada por um Conselho de Diretores e mantém um Conselho
Consultivo, Conselho de Pesquisa e Conselho de Relacionamento Internacional, fornecendo
conselhos sobre assuntos relacionados ao desenvolvimento profissional e científico da NMT. Com
exceção do Conselho de Pesquisa, a composição dos conselhos terá uma maioria de Terapeutas
NMT.

Objetivo do Conselho de Diretores: O Conselho é responsável por supervisionar todas
as atividades da Corporação, incluindo a política e orientação geral. O Conselho delega a
responsabilidade das operações do dia a dia ao diretor do programa e aos conselhos para
 Proteger a integridade do modelo NMT

 Facilitar o desenvolvimento e a divulgação do modelo NMT

 Promover a prática responsável e ética pelos Associados da Academia

 Garantir

a

disponibilidade

de

tratamento

práticas para aqueles que procuram terapia

usando

as

melhores

Objetivo do Conselho Consultivo: Fornecer contribuições e recomendações objetivas
para a NMT Academy relacionadas a ações que impactam a direção futura e o crescimento
da NMT. Aconselhar para:
 Proteger a integridade do modelo NMT

 Facilitar o desenvolvimento e a divulgação do modelo NMT

 Promover a prática responsável e ética pelos Associados da Academia

 Garantir

a

disponibilidade

de

tratamento

usando

as

melhores

práticas para aqueles que procuram terapia

Objetivo do Conselho de Pesquisa: Fornecer orientação, defesa e apoio à pesquisa
relacionada a NMT, a fim de continuar construindo as bases científicas para a prática
clínica da NMT.

Objetivo do Conselho Internacional: Atuar como elo de ligação entre a Academia e os
muitos lugares do mundo onde a NMT é praticada, ensinada e pesquisada. O conselho
contribuirá fornecendo:
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 Atualizações diretas da situação, desenvolvimentos e necessidades dos diferentes
países onde a NMT está sendo exercida.
Introdução: A Academy for Neurologic Music Therapy é uma organização 501 (c) 3 cuja missão
é divulgar, desenvolver e proteger a prática da NMT ao redor do mundo. Para tanto, a Academia
divulga informações sobre a prática baseada em evidências da NMT e oferece oportunidades de
educação continuada sobre NMT que garantem as melhores práticas na área. Os indivíduos que
concluem com sucesso as formações e certificações pela Academia tornam-se associados da
Academia e são colocados em um registro que está disponível ao público para fins de identificação
de profissionais que estão comprometidos em manter os mais altos padrões de atuação na NMT.
O registro é de escopo internacional, incluindo não apenas terapeutas atuando na clínica e
acadêmicos da musicoterapia, mas também outros profissionais que concluíram com sucesso as
formações e certificações NMT e estão comprometidos em divulgar as melhores práticas da NMT.
O objetivo final da Academia é manter a integridade das melhores práticas em NMT e, assim,
proteger os consumidores de NMT e o público em geral.
Padrões Para Associados: Considerando que a função principal da NMT Academy é divulgar,
desenvolver e proteger a prática baseada em evidências da Musicoterapia Neurológica, manter o
status de associado com a Academia é um privilégio e uma responsabilidade. A aceitação inicial
na Academia não garante ou assegura a associação contínua à Academia. Espera-se que os
associados mantenham padrões profissionais e éticos adequados de integridade e apoio em relação
a outros membros da Academia. Os Associados que não cumprirem esses padrões ou que não se
apresentarem ou praticarem adequadamente a NMT serão removidos do registro NMT. Além
disso, como a educação continuada é uma necessidade primária para esta prática baseada em
evidências, os Associados que não continuarem sua educação por meio do processo de certificação
ou de outros mecanismos de treinamento NMT disponíveis dentro dos prazos definidos serão
removidos do registro.

Status de Associado: A Academia mantém quatro classificações para associados que definem
a representação, responsabilidade e a capacidade de desenvolver efetivamente a prática da
NMT.
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CATEGORIAS PARA ASSOCIADOS
NMT
1) Aqueles que atendam aos seguintes requisitos poderão ser associados ao NMT:
•

Ter a credencial MT-BC ou, no caso de praticantes fora dos Estados Unidos, possuir
uma certificação de musicoterapia apropriada ou credencial de outro país.

•

Ter concluído com sucesso um treinamento atual do NMT Institute nos últimos 3
anos.

•

Representar adequadamente o exercício da NMT operando dentro de seu escopo de
entendimento.

•

Procurar apoio na Academia conforme necessário para proteger o modelo de
tratamento NMT.

2) A NMT não é uma certificação ou credencial: NMT é um título obtido pela conclusão
do treinamento do Instituto NMT e mantida ao seguir os padrões para associados da
Academia.

3) Associados NMT são incentivados a usar as letras NMT após seu nome e em toda a
documentação profissional.

Exemplo curto:

Johanna Doe, MT-BC, NMT

Exemplo longo:

Johanna Doe, MT-BC, NMT

Musicoterapeuta - Board Certified
Musicoterapeuta Neurológico

4) Um Associado NMT pode se apresentar como NMT por três anos com a expectativa de
participar de uma certificação ou retomar outra forma de treinamento no instituto, o mais
tardar no quarto ano.

5) Caso o associado NMT não conclua os requisitos adicionais de treinamento, nem entre
em contato com a Academia dentro de seis meses após o ano em que a afiliação for
concluída, não será mais associado à Academia e será removido da Lista de Associados
da Academia.

6) Se o Associado NMT não for capaz de completar o treinamento da certificação por
algum motivo, deverá contatar o Diretor da Academia no máximo dois meses após o
terceiro ano.
•

Exceções podem ser concedidas por meio de solicitação por escrito
detalhando a situação

1. Motivo da solicitação

2. Plano de acompanhamento, inclusive de um cronograma específico.
•

Exceções são concedidas a critério do Conselho de Diretores da NMT ou
de pessoas designadas pelo Conselho.
o Exceções serão feitas por escrito ao Associado da Academia.
o As exceções detalharão as ações a serem tomadas e o prazo para
conclusão.
o Se o prazo não for cumprido, o Associado será
notificado por escrito que ele / ela foi removido da
lista da Academia.
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7) Espera-se que o profissional NMT atue dentro de seu escopo de compreensão e busque
o apoio de outros NMTs e Certificados NMT, se disponível, a fim de desenvolver uma
compreensão mais profunda do uso de técnicas específicas de NMT dentro da prática
clínica e assim minimizar erros de representação da NMT.

8) O Profissional NMT deve garantir que ele / ela não se represente como professor /
treinador de NMT e deve direcionar todas as pessoas interessadas em receber treinamento
formal de NMT para a Academia NMT.

9) O NMT é responsável por notificar a Academia quando qualquer uma de suas
informações de contato mudar, para que o registro possa ser atualizado em tempo hábil
para permitir:
•

Atualizações contínuas da Academia (pesquisa, oportunidades de
empregos, eventos profissionais).

•

O público deve identificar profissionais treinados em sua área.

10) Se o status de associado caducar, por quaisquer motivos profissionais ou pessoais, mas
não depois de intencionalmente deturpar o status de associado para ganhos profissionais, o
Associado poderá voltar a ingressar na Academia participando da Certificação sem
reiniciar a formação inicial.
Certificado NMT:
1) /Aqueles que atendam aos seguintes requisitos poderão ser Certificados NMT:
•

Ter a credencial MT-BC ou, no caso de praticantes fora dos Estados Unidos, possuir
uma certificação de musicoterapia apropriada ou credencial de outro país.

•

Ter concluído com êxito um treinamento de Certificação NMT atual nos últimos 5
anos.

•

Representar adequadamente o exercício da NMT operando dentro de seu escopo de
entendimento.

•

Procurar apoio na Academia conforme necessário para proteger o modelo de
tratamento NMT.

2) O status de NMT Fellow (Certificado NMT) é um Título de treinamento avançado e não
uma credencial de musicoterapia.

3) O NMT Fellow (Certificado NMT) é incentivado a usar o status de NMT Fellow após
seu nome e em toda a documentação profissional.
Exemplo curto:

Johanna Doe, MT-BC, NMT

Exemplo longo:

Johanna Doe, MT-BC, NMT

Musicoterapeuta - Board Certified
Musicoterapeuta Neurológico , Certificado
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4) Um Certificado NMT pode se apresentar como NMT por três anos com a expectativa
de participar de uma certificação ou retomar outra forma de treinamento no instituto, o
mais tardar no sexto ano.

5) Caso o Certificado NMT não conclua os requisitos adicionais de treinamento, nem entre
em contato com a Academia dentro de seis meses após o ano em que a afiliação for
concluída, não será mais associado à Academia e será removido da Lista de Associados
da Academia.

6) Se o Certificado NMT não for capaz de completar o treinamento da certificação por
algum motivo, deverá contatar o Diretor da Academia no máximo dois meses após o quinto
ano.
•

Exceções podem ser concedidas por meio de solicitação por escrito
detalhando a situação

1. Motivo da solicitação

2. Plano de acompanhamento, inclusive de um cronograma específico.
•

Exceções são concedidas a critério do Conselho de Diretores da NMT ou
de pessoas designadas pelo Conselho.
o Exceções serão feitas por escrito ao Associado da Academia.
o As exceções detalharão as ações a serem tomadas e o prazo para
conclusão.
o Se o prazo não for cumprido, o Associado será
notificado por escrito que ele / ela foi removido da
lista da Academia.

7) Espera-se que o profissional Certificado NMT atue dentro de seu escopo de
compreensão e busque o apoio de outros NMTs e Certificados NMT, se disponível, a fim
de desenvolver uma compreensão mais profunda do uso de técnicas específicas de NMT
dentro da prática clínica e assim minimizar erros de representação da NMT.

8) O Profissional Certificado NMT é incentivado a fazer apresentações no local de
trabalho e na comunidade para educar outras pessoas sobre a eficácia das técnicas NMT.

9) O Certificado NMT é encorajado a fornecer apresentações públicas e profissionais para
musicoterae outros profissionais, a fim de disseminar mais informações sobre a aplicação
baseada em evidências de técnicas específicas de NMT.

10) O Profissional Certificado NMT deve garantir que ele / ela não se represente como
professor / treinador de NMT e deve direcionar todas as pessoas interessadas em receber
treinamento formal de NMT para a Academia NMT.
11) O Profissional Certificado NMT é responsável por notificar a Academia quando
qualquer uma de suas informações de contato mudar, para que o registro possa ser
atualizado em tempo hábil para permitir:
•

Atualizações contínuas da Academia (pesquisa, oportunidades de
empregos, eventos profissionais).

•

O público deve identificar profissionais treinados em sua área.
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12) Se o status de associado caducar, por quaisquer motivos profissionais ou pessoais, mas
não depois de intencionalmente deturpar o status de associado para ganhos profissionais, o
Associado poderá voltar a ingressar na Academia participando da Certificação sem
reiniciar a formação inicial.
Profissional Associado:
1) O título de Profissional Associado está disponível para aqueles que atendem aos
seguintes requisitos:
•

Ter uma certificação ou credencial em outra profissão dedicada ao tratamento de
pessoas com deficiências neurológicas.

•

Ter concluído com sucesso um treinamento do NMT Institute.

•

Representar adequadamente a prática da NMT operando dentro do escopo de
prática de sua própria profissão, ao mesmo tempo em que divulga a NMT como um
modelo de tratamento baseado em evidências.

•

Procurar apoio na Academia conforme necessário para proteger o modelo de
tratamento NMT.

2) O Profissional Associado:
•

Não pode carregar o título profissional da NMT.

•

Não se torna um musicoterapeuta profissional após o treinamento.

•

É encorajado a integrar os materiais e princípios da NMT em sua prática.

3) Espera-se que o Profissional Afiliado pratique dentro de seu escopo de compreensão e
busque apoio de NMTs e NMT Fellows (Profissionais Certificado), se disponível, a fim de
desenvolver uma compreensão mais profunda do paradigma NMT e sua aplicação na
prática clínica e para minimizar a representação errônea da NMT .

4) O Profissional Associado NMT deve garantir que ele / ela não se represente como
professor / treinador de NMT e deve direcionar todas as pessoas interessadas em receber
treinamento formal NMT para a Academia NMT.

5) O Profissional Associado NMT é responsável por notificar a Academia quando qualquer
uma de suas informações de contato mudar, para que o registro possa ser atualizado em
tempo hábil para permitir:
•

Atualizações contínuas da Academia (pesquisa, oportunidades de
empregos, eventos profissionais).

•

O público deve identificar profissionais treinados em sua área.

6) Se o status de associado caducar, por quaisquer motivos profissionais ou pessoais, mas
não depois de intencionalmente deturpar o status de associado para ganhos profissionais, o
Associado poderá voltar a ingressar na Academia participando da Certificação sem
reiniciar a formação inicial.
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Outras categorias de associação :
Participantes do curso de curta duração:
•

Os profissionais que participaram apenas do treinamento de curta duração serão listados
em uma categoria de lista separada. Não se espera que os participantes do curso de curta
duração sejam capazes de aplicar os princípios e materiais de todo o escopo das técnicas
NMT à sua prática, apenas selecionar as técnicas mais relevantes para a sua formação
profissional.

Associado estudantil:
1) O status de estudante associado está disponível para aqueles que atendem aos seguintes
requisitos:

•

Atualmente estão matriculados em uma formação em musicoterapia
acadêmica ou outro programa acadêmico de graduação em terapia /
reabilitação.

•

Ter concluído com sucesso um treinamento do NMT Institute.

•

Representar adequadamente o exercício da NMT.

•

Procurar apoio na Academia conforme necessário para proteger o modelo de
tratamento NMT.

2) Estudantes de musicoterapia não podem carregar o título NMT ou praticar NMT até
que tenham obtido o status MT-BC ou a certificação ou credencial apropriada em
musicoterapia em outro país.

3) A duração de três anos para participação na certificação começa na data de recebimento
da credencial profissional.

4) Os alunos de outras profissões não podem integrar princípios e materiais da NMT até
que tenham sido credenciados ou certificados em suas respectivas profissões.

5) Os estudantes serão listados na Lista de Associados da Academia como Estudantes
Associados até que a Academia seja notificada de que o Associado o status profissional.
Universidades Associadas: A Academia está empenhada em promover o desenvolvimento e
implementação de modelos de treinamento para alunos para facilitar a educação e a compreensão
do modelo de tratamento NMT entre alunos universitários. A Academia estabelecerá um consórcio
de universidades que estão incorporando ativamente o treinamento do modelo NMT em seu
currículo regular de musicoterapia.
As universidades que buscam a afiliação à Academia devem atender aos seguintes requisitos:
•

Ter pelo menos um Profissional Certificado atualmente no corpo docente ocupando um
cargo a tempo integral.

•

Ter uma parte substancial de seus métodos de ensino dedicados a todas as
técnicas NMT, conforme evidenciado pelos programas do curso e outros
materiais curriculares.
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PROCEDIMENTOS
Desenvolvimento Profissional de Associados: A fim de apoiar o crescimento profissional de
todos os associados da Academia , a Academia mantém uma variedade de oportunidades de
treinamento e educação continuada para promover as melhores práticas.
•

O International Neurologic Music Therapy Training Institute: Embora este
treinamento intensivo tenha sido criado para introduzir o conhecimento básico sobre a
Musicoterapia Neurológica, todo o conteúdo pode ser difícil de absorver durante o período
de treinamento de quatro dias. Portanto, qualquer pessoa que tenha concluído este
treinamento inicial e permaneça corretamente vinculado a Academia está convidado a
refazer o treinamento a qualquer momento por uma taxa com desconto. Após a conclusão
deste curso, os participantes serão capazes de:

1) Demonstrar uma definição básica e conhecimento introdutório sobre NMT, incluindo a
taxonomia das técnicas utilizadas em NMT.
2) Demonstrar um maior conhecimento das pesquisas atuais de suporte às técnicas de
NMT.

3) Demonstrar conhecimento prático do Modelo de Design Transformacional; um modelo
para auxiliar na seleção de tratamento com base em objetivos funcionais.
4) Identificar as avaliações clínicas atuais que podem ser usadas pelos NMTs para
avaliação do tratamento.
5) Responder a perguntas básicas de neuroanatomia e patologia relacionadas a uma
variedade de distúrbios neurológicos.
•

Treinamento para a Certificação em Musicoterapia Neurológica: A Certificação NMT
Fellowship é para MT-BC (ou equivalente) que já concluíram o Neurologic Music Therapy
Training Institute. Uma vez que o treinamento Inicial em Musicoterapia Neurológica for
concluído, os NMTs são obrigados a participar do Advanced Fellowship Training
(Treinamento para Certificação Avançada) dentro de três anos de seu treinamento inicial,

a fim de manter seu título de Associado NMT. O Treinamento para Certificação irá
recertificar o NMT por cinco anos.

A certificação começa com uma revisão das pesquisas atuais e, em seguida, dá aos
profissionais
a oportunidade de mostrar os vídeos do cliente e obter comentários de professores e
colegas. Os participantes são avaliados por seus pares e serão aprovados com uma maioria de votos
de 70%. A configuração de pequenos grupos de Certificação Avançada permite a discussão e um
aprendizado mais profundo das técnicas de Musicoterapia Neurológica.
Após a conclusão deste curso, os participantes demonstrarão:
1) Conhecimento de uma definição básica e conhecimentos avançados sobre a
implementação de NMT, incluindo a taxonomia das técnicas utilizadas em NMT através
de demonstração verbal e vídeo.
2) Um maior conhecimento da pesquisa atual que sustenta as técnicas NMT, conforme
evidenciado por escolhas clínicas baseadas nas melhores práticas atuais.
3) Demonstrar conhecimento prático do Modelo de Design Transformacional através de
um vídeo ao vivo; um modelo para auxiliar na seleção de tratamento com base em
objetivos funcionais.
4) Compreensão das avaliações clínicas atuais disponíveis para avaliação do tratamento.
5) Responder a perguntas básicas de neuroanatomia e patologia relacionadas a uma
variedade de distúrbios neurológicos.
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•

Workshops de Prática Clínica - Este workshop intensivo de três dias oferecerá uma
oportunidade para os Musicoterapeutas Neurológicos revisarem e praticarem todas as
técnicas de Musicoterapia Neurológica sob a supervisão do corpo docente da Academia.
Demonstrações ao vivo, sessões de prática clínica, cenários simulados e prática de
avaliação padronizada serão usados para aumentar o conhecimento do participante e a
competência clínica em NMT.
Este treinamento é aberto a todos os alunos e profissionais que concluíram o Instituto de
Treinamento em Musicoterapia Neurológica através da Academy for Neurologic Music
Therapy

Após a conclusão deste curso, os participantes serão capazes de:

1) Demonstrar um conhecimento avançado de NMT, incluindo toda a taxonomia de
técnicas utilizadas em NMT.
2) Demonstrar um maior conhecimento das pesquisas atuais de suporte às técnicas de
NMT.

3) Demonstrar conhecimento prático do Modelo de Design Transformacional; um modelo
para auxiliar na seleção de tratamento com base em objetivos funcionais.
4) Identificar as avaliações clínicas atuais que podem ser usadas pelos NMTs para
avaliação do tratamento.
•

Módulos de revisão de técnica online - em breve!

Listagem de grupo de suporte local -https://nmtacademy.co/local-support-chapters/
Os grupos de apoio NMT são projetados para fornecer aos Associados da Academia uma
oportunidade de se encontrarem pessoalmente ou virtualmente com NMTs em sua região. A meta
é realizar reuniões de três a quatro vezes ao ano. Essas reuniões serviriam como uma oportunidade
para desenvolver uma compreensão mais profunda das técnicas específicas de NMT na prática

clínica e minimizar a representação errônea de NMT por meio de exemplos de vídeo e discussões
clínicas. Além de alguns itens formais da agenda, as reuniões serão feitas em rede, fazendo
perguntas, discutindo a literatura atual e conectando-se com outros NMTs.
Distribuição de informações da Academia:
1) Após a participação no Instituto de Treinamento inicial, os participantes recebem uma
cópia do Manual NMT e / ou acesso ao manual online para download.

2) Após a conclusão inicial dos requisitos, os Associados da Academia receberão
informações sobre as expectativas para Associados e um certificado de treinamento
formal adequado para exibição.

3) Os Associados da Academia receberão uma cópia das Expectativas para Associados da
Academia.

4) Os associados receberão atualizações periódicas por e-mail.

5) Associados que permitem que seu relacionamento com a Academia fique inativa
receberão uma notificação de ação para reparação.
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6) Caso o Associado opte por não participar da educação continuada dentro do prazo
determinado, será removido da lista.
Lançamento de vídeo:
1) Todo e qualquer vídeo usado para fins de certificação ou apresentação deve ter uma
autorização assinada do (s) indivíduo (s) e / ou membro (s) da família envolvido (s).

2) Todo e qualquer vídeo usado para fins de treinamento ou apresentação educacional
deve ter uma autorização assinada do

a.

terapeuta que fornece o tratamento.

b. O (s) indivíduo (s) e / ou membro (s) da família envolvido (s).
|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Addressing Misrepresentation: Misrepresentation of

Academy status is of utmost importance as the uninformed use of NMT can cause harm and/or
confuse those seeking treatment and damage the public’s and medical community’s understanding
of the evidence-based practice of NMT. |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||O objetivo da
Academia, por meio da conscientização dos Associados, é
•

Diminuir a representação antiética da NMT por aqueles que recebem treinamento inicial,
mas não participam da educação continuada contínua com a Academia.

•

Diminuir a representação pública errônea da NMT por profissionais desinformados e não
treinados.

•

Principalmente proteger o público para que possa receber tratamento e informações de
profissionais qualificados que atuam dentro do modelo baseado em evidências.

Caso qualquer Associado da Academia tome conhecimento de que alguém está se representando
como um NMT ou Profissional Certificado NMT

sem manter os requisitos adequados, o

Associado é aconselhado a falar diretamente com o indivíduo e encorajá-lo a entrar em contato
com a Academia. Caso o indivíduo não o faça, ou caso não seja oportuno falar com o indivíduo, o
Associado é encorajado a contatar a Academia diretamente. A Academia determinará a próxima
ação.
Requisitos do corpo docente assistente do instituto
a. Participação a pedido dos Diretores da Academia

i. Todos os membros do corpo docente são Profissionais Certificados NMT
com situação regular

ii. O corpo docente assistente pode, a critério dos diretores da Academia,
incluir palestrantes convidados e assistentes de prática clínica com
conhecimentos específicos dentro da comunidade onde o treinamento está
sendo realizado.

b. Espera-se que os membros do corpo docente assistente da Academia (palestrantes
convidados, assistentes de prática clínica) tenham e mantenham o mais alto nível
do status de associados na Academia disponível para sua profissão.

Procedimentos para lidar com questões éticas e de responsabilidade
a. Ser associado a Academia é um privilégio e, como tal, a relação com a academia
pode ser dissolvida a qualquer momento caso seja necessário para proteger a
representação e / ou prática da NMT.
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b. Preocupações com relação à prática antiética ou representação por um Associado
podem ser levadas ao Conselho da NMT a qualquer momento por Associados da
Academia que estejam com situação regular. As preocupações devem ser
apresentadas por escrito e enviadas ao presidente do Conselho NMT.
c. Depois de receber as preocupações por escrito, o presidente do conselho divulgará
as informações e / ou solicitará informações adicionais, conforme apropriado, a fim
de informar adequadamente os outros membros do conselho NMT sobre o assunto
em questão.

d. O Conselho investigará e tomará uma das seguintes ações:

i. Determinará que as informações enviadas não são adequadas para
tomar outras medidas.
ii. Dissolverá o relacionamento com a Academia com base nas
informações recebidas.

iii. Fornecerá uma explicação e um plano de remediação para o
associado.

1. O Associado terá um determinado número de dias para
concluir o plano de remediação.
2. Uma vez que o plano esteja adequadamente concluído, o
Associado estará em dia com a Academia.
3. Se a correção não for concluída na data solicitada, o
relacionamento com a Academia será dissolvido e nenhuma
ação adicional será tomada.

4. Dependendo das questões levantadas, o Associado poderá
refazer o treinamento NMT no futuro. No entanto, uma
solicitação formal com a explicação correspondente quanto

à remediação deve ser enviada antes da aceitação do registro.
A solicitação não garante a aceitação no treinamento nem
garante o relacionamento com a Academia.
Promovendo a conscientização da marca registrada das intervenções NMT e do TDM:
a) As seguintes técnicas e termos da NMT são marcas
registradas: R.F. Unkefer Academy of Neurologic Music
Therapy Neurologic Music Therapy (NMT)
Modelo de Design Transformacional
(MDT) Estimulação Auditiva Rítmica
(EAR)

Aperfeiçoamento

Sensorial

Padronizado (ASP)

Performance

Musical

Instrumental

Terapêutica

(PMIT) Pistas Rítmicas da Fala (PRF)
• Terapia de Entonação Vocal (TEV).

Exercícios |Motor Oral e Respiratório (EXMORO)

Treinamento de Desenvolvimento da Fala e Linguagem por meio da
Música (TDLM) Treinamento de Orientação Sensorial Musical (TOSM)

Treinamento Musical na Negligência TMN

Treinamento Musical de Função Executiva (TMFE)
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b)

Além disso, as técnicas de NMT restantes são propriedade intelectual da

Academia.
Memória Ecoica Musical (MEM)
Canto Terapêutico (CT)

Treinamento de Comunicação Simbólica por meio da Música
(TCSM) Treinamento Associativo de Humor e Memória
(TAHM)
• Treinamento de percepção auditiva (TPA).

Música no Treinamento e Aconselhamento Psicossocial
- MTAP (MPC em inglês) Estimulação Musical da Fala
(EMF)
Treinamento de controle da atenção musical - TCAM (MACT em inglês)

c)

Os Associados da Academia devem promover a conscientização, conforme

apropriado e considerado necessário, da marca registrada das técnicas, a fim de
eliminar o uso indevido das técnicas e, portanto, a representacao errônea da NMT
como um todo.

d)

Caso um Associado tome conhecimento de um não associado da academia

utilizando técnicas NMT sem o treinamento adequado, isso deve ser levado à
Academia imediatamente.
Diretrizes para praticar as técnicas NMT sob a supervisão de um profissional certificado
NMT:
a) Práticas e estágios universitários: É incentivado que os alunos sejam apresentados às
técnicas NMT em seus estágios e práticas universitárias, quando apropriado, sob a

supervisão de um Profissional Certificado NMT. Nenhum aluno, entretanto, deve
praticar a NMT fora da supervisão nem usar o título NMT sem concluir seu processo
de Formação Profissional por meio do CBMT (MT-BC ou equivalente) e fazer o
treinamento NMT pela Academia.

b) Contratação de um terapeuta não-NMT em uma prática baseada em NMT: Todos
os musicoterapeutas que não fizeram o treinamento NMT básico pela Academia não
devem ser chamados de NMTs nem praticar as técnicas NMT até que tenham concluído
o treinamento. Aprender sobre as técnicas na clínica sob supervisão direta de um
profissional certificado NMT é incentivado.
Diretrizes para a Imprensa:
Com o crescente interesse da imprensa na NMT, os Associados podem ser contatados para
participar de entrevistas, artigos de jornal e matérias no noticiário. A Academia está entusiasmada
e apoia completamente a divulgação na imprensa, no entanto, os associados devem manter os
seguintes pontos em mente para manter e construir uma mensagem consistente sobre a NMT e
proteger a integridade do modelo de tratamento:
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•

Certifique-se de que os representantes na imprensa entendam a diferença entre MT e NMT
e certifique-se de que o produto final escreva / fale de acordo. Seja compulsivo quanto a
isso, porque eles podem não ouvir ou entender a diferença inicialmente.

•

Além de explicar o que é NMT, certifique-se de explicar de onde vem, como foi
desenvolvido e qual treinamento você precisa para praticar NMT. A mídia pode
interpretar mal as raízes da NMT, apresentando-o como algo que o Associado criou como
sua especialidade pessoal.

•

Embora os Associados possam não ser capazes de controlar todos os aspectos da peça de
mídia final, eles devem exercer diligência para garantir que articulem claramente sobre a
NMT como modelo baseado em pesquisa, mantendo esses fatos em primeiro plano:
o A NMT foi formalmente desenvolvida e apresentada em 1999 como a tradução
clínica da pesquisa conduzida no Center for Biomedical Research in Music /
Colorado State University e no Neurorehabilitation Institute da Duesseldorf
University Medical School, por um grupo de 5 pesquisadores e clínicos: Michael
Thaut PhD , Gerald McIntosh MD, Volker Hoemberg MD, Corene Thaut PhD,
Ruth Rice DPT. Com base no feedback do treinamento para certificação, 3
técnicas adicionais foram adicionadas às 17 técnicas originais (TDLM, TCSM,
MEM).

Perguntas frequentes sobre procedimentos
E se eu não puder fazer o treinamento de Certificação devido a um falecimento na minha
família ou por razões financeiras?
O NMT deve entrar em contato com a Academia assim que souber que não será capaz de cumprir
as obrigações de treinamento para que um plano alternativo possa ser colocado em prática
mantendo a situação regular com a Academia.

O NMT é outra credencial de musicoterapia?
NMT é um certificado de treinamento de nível avançado fornecido para musicoterapeutas que
possuem a credencial MT-BC ou uma credencial / certificação de outro país. O NMT não é uma
credencial e não deve ser considerado tal.
Como represento meu treinamento no meu vitae?
O treinamento NMT e a Certificação NMT deve ser identificada em seu vitae como educação
continuada.
Como represento minha certificação em programas de conferências, etc.?
A fim de ajudar outros profissionais a reconhecerem o nível de experiência que você possui para
falar sobre um determinado tópico, o NMT deve utilizar a forma curta ou longa de representação,
ou seja, NMT, NMT Fellow, Neurologic Music Therapist ou Neurologic Music Therapist, Fellow.
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Por que não posso simplesmente continuar a me representar como um NMT sem fazer
treinamentos adicionais, visto que venho praticando há anos e usando muitas das técnicas?
Como o NMT é uma prática baseada em evidências, o associado NMT é obrigado a continuar a
educação relacionada às técnicas específicas do NMT. Ao longo dos anos, as técnicas mudaram e
novas técnicas foram adicionadas com base em novas pesquisas e atualizações da prática clínica
que ocorrem durante o treinamento da certificação. A educação contínua do terapeuta clínico e do
educador é fundamental para proteger a integridade do modelo NMT.
O NMT é um modelo de prática protegida e as técnicas de NMT são marcas registradas?
A Academy for Neurologic Music Therapy é uma organização 501 (c) 3 comprometida com a
divulgação, desenvolvimento e proteção da prática do NMT ao redor do mundo. Para este fim, a
Academia tem marcas registradas para o seguinte:
RF Unkefer Academy of Neurologic Music Therapy
Neurologic Music Therapy (NMT)
Modelo de Design Transformacional (MDT)
• Estimulação auditiva rítmica (EAR).
• Aprimoramento sensorial padronizado (ASP).
Performance musical instrumental terapêutica (PMIT)
Pistas Rítmicas da Fala (PRF)
• Terapia de Entonação Vocal (TEV).
Exercícios |Motor Oral e Respiratório (EXMORO)
Treinamento do Discurso de Desenvolvimento e Linguagem através da
Música - TDLM (DSLM em inglês)
Treinamento de orientação sensorial musical (TOSM)
Treinamento Musical na Negligência TMN
Treinamento Musical de Função Executiva (TMFE)
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