
 

 

I Encontro de Pesquisadores dos Programas de Pós-Graduação em 

Artes do Estado do Rio de Janeiro 

 

[Des] limites da arte: reencantamentos,  

impurezas e multiplicidades 

 

Data: 29 de novembro de 2010 

Locais: Centro de Artes Helio Oiticica, Museu da Maré e Parque das Ruínas 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA MESA DE DISCUSSÃO  

 

A Comissão Organizadora do I Encontro de pesquisadores dos programas de 

pós-graduação em Artes do Estado Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, torna 

público para conhecimento dos interessados, o presente edital de seleção para MESA 

DE DISCUSSÃO, a acontecerem nas instalações do Centro de Artes Helio Oiticica1, 

nos dias 29 e 30 de novembro e 1 e 2 de dezembro de 2010, sob a temática: [Des] 

limites da arte: reencantamentos, impurezas e multiplicidades. 

 

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 Poderão participar do I Encontro de pesquisadores dos programas de pós-

graduação em Artes do Estado Rio de Janeiro artistas e pesquisadores vinculados, ou 

não, a instituições de ensino e pesquisa em todo Brasil. 

  

                                                 
1 Centro de Arte Helio Oiticica - Rua Luís de Camões, 68 - Centro. Telefone: (21) 2232-2213 



1.2 A participação na mesa de discussão envolve a submissão de resumos. Caso 

sejam selecionados, os candidatos terão seus respectivos artigos apresentados no 

evento através de comunicações orais de até 20 minutos.  

 

1.3 A estrutura de apresentação se dará em mesa composta por quatro participantes e 

um profissional convidado, todos com o tempo de 20 minutos e, ainda, outros 20 

minutos destinados à discussão com os ouvintes, totalizando duas horas.  

 

 

2 - SUBMISSÃO DE PROPOSTA DE COMUNICAÇÃO  

 

2.1 Os candidatos interessados em participar da mesa de discussão poderão fazer 

apenas uma inscrição com uma submissão de proposta de comunicação para um dos 

sub-temas: 

 

● História, Teoria e Crítica da Arte 

● Cultura Visual e Cultura Material 

● Poéticas Interdisciplinares 

● Processos Artísticos Contemporâneos 

● Arte, Cognição e Cultura  

 

 

2.2 As propostas de comunicações deverão ser encaminhados para o e-mail 

encontroppga@gmail.com no prazo de 10 de agosto a 03 de setembro de 2010, 

contendo:  

 

• Título do artigo  

• Sub-tema a que se refere 

• Nome do autor(es)  

• Profissão  

• Área de atuação ou filiação institucional 



• Endereço para correspondência  

• E-mail; telefone para contato 

• URL (caso possua)  

• Resumo com no máximo 500 palavras 

• Cinco palavras-chave 

• Currículo Vitae resumido (no máximo 100 palavras)  

 

2.3 Recomendamos que sejam anexadas imagens para ilustração das propostas 

(sendo que a submissão não deve exceder 2MB).  

 

2.4 A submissão de propostas de comunicação é gratuita. Somente pagarão a taxa de 

inscrição os candidatos selecionados para se apresentarem no encontro.  

 

2.5 A lista das propostas de comunicação selecionadas será divulgada a partir do dia 

20 de setembro de 2010 e ficará disponível para consulta pública no blog do evento, 

http://deslimites.wordpress.com e nos murais dos cursos de pós-graduação em 

Artes da UERJ, UFF e UFRJ. 

 

2.6 Após a publicação do resultado, os candidatos selecionados receberão uma 

notificação por e-mail, informando sobre datas, local e horários das mesas de 

discussão.  

 

2.7 O candidato selecionado deverá pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 40,00 

(inteira) ou R$ 20,00 (estudante), a ser depositada em conta corrente no prazo de 20 

de setembro a 15 de outubro de 2010. 

 

Observação: 

Caso esse tenha optado por pagar a taxa destinada a estudantes (R$ 20,00), 

deverá ser enviado, junto com o comprovante de pagamento, o comprovante de 

vínculo a uma instituição de ensino. 

 



2.8 O número da conta na qual será depositada a taxa de inscrição estará disponível 
no blog do encontro, http://deslimites.wordpress.com a partir do dia 20 de setembro 
de 2010. 
 

 

3 - SUBMISSÃO DE ARTIGO 

 

3.1 As propostas de comunicações aceitas deverão ser encaminhadas no formato de 

artigos (impressos e gravados em CD), seguindo as distintas especificações: 

   

- Arquivo em extensão rtf 

 

- Papel formato A4 (21 x 29,7 cm) 

 

- Margem: esquerda e superior de 3 cm; direita e inferior de 2 cm. 

 

- Título do artigo: fonte arial, em caixa alta (maiúsculas), corpo 12, negrito, centralizado, 

entrelinhas simples. Deve ser separado do nome dos autores por duas linhas em branco, 

entrelinhas simples. 

 

- Resumo: fonte arial, corpo 11, alinhamento justificado, entrelinhas simples. Composto de: 

título RESUMO: em caixa alta (maiúsculas) e negrito; pula-se uma linha em branco com 

espaçamento simples; resumo (máximo de 350 palavras); pula-se uma linha em branco com 

espaçamento simples; Palavras-chave: de 3 a 5 palavras. 

 

- Resumen, Abstract ou Sommaire: fonte arial, corpo 11, itálico, alinhamento justificado, 

entrelinhas simples. Composto de: título RESUMEN, ABSTRACT ou SOMMAIRE: em caixa 

alta (maiúsculas), negrito e itálico; máximo 350 palavras; pula-se uma linha em branco com 

espaçamento simples; Palabras clave, Key words ou Mots-clés: de 3 a 5 palavras. O título do 

artigo não precisa ser traduzido para o idioma do Resumen, Abstract ou Sommaire nem 

repetido antes do texto. 

 

- Nome(s) do(s) autor(es): fonte arial, corpo 11, alinhado à direita, entrelinhas simples, 

seguido(s) de filiação profissional ou institucional. 



 

- Títulos no corpo do texto: fonte arial, corpo 12, negrito, alinhamento à esquerda, entrelinhas 

simples. 

 

-Texto: fonte arial, corpo 12, alinhamento justificado, entrelinhas 1,5. 

 

- Máximo de 12 laudas no total, incluindo os dois resumos (português e em uma das línguas 

estrangeiras mencionadas), referências, notas, imagens e currículo resumido. 

 

- As páginas não devem ser numeradas. 

 

- No corpo do texto, nas citações de até três linhas deve-se manter a norma acima definida 

para texto. 

 

- Nas citações de mais de três linhas, deve haver um recuo de 4 cm da margem esquerda, 

letra arial, corpo 10, alinhamento justificado, espaçamento entrelinhas simples. 

 

- Imagens: Devem ser em número máximo de 3, podendo ser coloridas ou em P&B, com a 

seguinte configuração: formato .jpg, com resolução mínima de 150 dpi, tendo o tamanho de  

15 x 10 cm (ou aproximado). Devem ser incluídas no corpo do texto com alinhamento 

centralizado.  

 

- Legendas das imagens: devem ser indicadas logo abaixo das imagens, com fonte arial, corpo 

10, alinhamento centralizado, entrelinhas 1,5. 

 

- Notas de rodapé: devem ser formatadas como notas de fim, após o texto, e serem 

numeradas com algarismos arábicos. Fonte arial, corpo 9, alinhamento justificado, entrelinhas 

simples. Devem ser separadas das referências abaixo descritas por duas linhas em branco, 

entrelinhas 1,5. 

 

- Referências: Após as notas de rodapé. Fonte arial, corpo 11, alinhamento à esquerda, 

entrelinhas simples. Devem ser separadas do(s) currículo(s) do(s) autore(s) abaixo descrito(s) 

por duas linhas em branco, entrelinhas 1,5. 

 



- Currículo(s) do(s) autor(es): Após as referências. Fonte arial, corpo 11, alinhamento 

justificado, entrelinhas simples. Não é necessária a palavra 'currículo'. O nome do autor deve 

estar alinhado à esquerda em negrito. Na linha seguinte o currículo resumido com limite de 5 

linhas por autor. No caso de mais de um autor, deixar uma linha em branco entre cada 

currículo. 

 

3.2 Os artigos completos (impressos e gravados em CD), a ficha de inscrição (disposta 

no Anexo I deste Edital) e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição (e o 

comprovante de estudante2) deverão ser enviados, no prazo de 20 de setembro a 15 

de outubro de 2010, para o endereço:  

 

 Programa de Pós-Graduação em Ciência da Arte (PPGCA – UFF) 

 Rua Tiradentes, 148 – Ingá 

Niterói - RJ  

CEP: 24210-510 

 

 

4 - INSCRIÇÃO DE OUVINTES 

 

4.1 Participantes sem apresentação oral (ouvintes) deverão preencher a ficha de 

inscrição disposta no Anexo II e pagar a taxa de inscrição para ouvintes, no valor de R$ 

10,00, a ser depositada em conta corrente no prazo de 28 de setembro a 15 de 

outubro de 2010. 

 

4.2 O número da conta a ser depositada a taxa de inscrição estará disponível no blog 

do encontro, http://deslimites.wordpress.com a partir do dia 20 de setembro de 

2010. 

 

                                                 
2 Necessário caso o candidato selecionado tenha optado por pagar a taxa destinada a estudantes (R$ 
20,00). 



4.3 Após realizar o pagamento da taxa, o participante deverá enviar por e-mail uma foto 

do comprovante para o endereço eletrônico: encontroppga@gmail.com junto com a 

ficha de inscrição (disposta no Anexo II deste Edital) devidamente preenchida. 

 

4.4 Todos os inscritos como ouvintes no encontro poderão se inscrever nas oficinas 

gratuitamente, ficando cada um responsável por trazer o material necessário à 

participação (que será definido pela pessoa responsável por ministrar a oficina). 

 

4.5 Cada oficina poderá ter a participação de no máximo 10 inscritos. 

 

4.6 Os interessados em participar das oficinas farão suas inscrições no primeiro dia do 

evento com a Comissão Organizadora. 

 

  

 

5 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

5.1 Não serão aceitos resumos e artigos submetidos fora do prazo ou fora da 
especificação normativa deste Edital. 
 
 
5.2 Não serão aceitos artigos enviados sem os comprovantes das taxas de inscrição. 
 
 
5.3 É terminantemente proibida a alteração ou modificação dos temas das propostas 

de comunicações selecionadas. 

 

5.4 A Comissão organizadora se reserva o direito de pedir uma revisão do artigo 

enviado, caso esse não atenda as expectativas. 

 

5.5 Os organizadores do evento se reservam o direito de tirar fotos durante a 

realização das mesas de discussão. 

 



5.6 Todos os participantes receberão certificados de participação no evento. Esses 

certificados serão enviados por e-mail e estarão disponibilizados no blog do evento: 

http://deslimites.wordpress.com 

 

5.7 Qualquer dúvida, o proponente poderá entrar em contato com a Comissão 

Organizadora do evento através do e-mail: encontroppga@gmail.com 

 

5.8 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

 

 

6 - CALENDÁRIO 

 

• 10 de agosto – divulgação do Edital. 

 

● 10 de agosto a 03 de setembro – prazo para recebimento dos resumos via e-

mail: encontroppga@gmail.com 

 

● 20 de setembro – divulgação dos trabalhos aprovados no blog do evento, 

http://deslimites.wordpress.com e nos murais da UFRJ, UFF e UERJ. 

 

● 20 de setembro a 15 de outubro – recebimento dos artigos completos dos 

aprovados via correios, para o endereço: Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Arte (PPGCA – UFF) Rua Tiradentes, 148 – Ingá - Niterói - RJ 

CEP: 24210-510. 

 

● 28 de setembro a 15 de outubro de 2010 – inscrição de ouvintes pelo e-mail: 

encontroppga@gmail.com 

 

● 29 de novembro a 03 de dezembro – realização do encontro. 

 



● 03 de dezembro – entrega de certificados. Os certificados serão enviados por e-

mail e estarão disponíveis no blog do evento: http://deslimites.wordpress.com 

 

 

 



ANEXO I 

 

I Encontro de Pesquisadores dos Programas de Pós-Graduação em Artes do 
Estado do Rio de Janeiro 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO – APRESENTAÇÃO ORAL 

 
 

Ficha de inscrição Nº  

 

Nome:  

Endereço:  

E-mail:  

Telefone:  

Celular:  

Vínculo Profissional:  

Instituição de Pesquisa:  

Título do artigo:  

Autor(es):  

 

Pagamento de taxa de inscrição no valor de: 

R$ 40,00 - inteira (    )     R$ 20,00 - estudante (    )          

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

 

I Encontro de Pesquisadores dos Programas de Pós-Graduação em Artes do 
Estado do Rio de Janeiro 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO – OUVINTE 

 

Nome:  

Endereço para correspondência:  

E-mail:  

Telefone: 

Celular: 

Vínculo Profissional:  

Instituição de Pesquisa:  

 

 

 

 

 

 

 


