
Rede de Pessoas Educadoras em Museus de Goiás (REM-Goiás), Rede de 

Ocupações e Parcerias Acadêmicas (ROPA) e Graduação em Museologia 

(FCS/UFG) 

XIII Seminário Museologia, Corpo e Políticas Museais 

 

De 06 a 10 de fevereiro de 2023 

Local: Universidade Federal De Goiás - Campus II (Samambaia) 

 

A REM-Goiás, ROPA e a graduação em Museologia (FCS/UFG) convidam para 

participar do XIII Seminário “Museologia, Corpo e Políticas Museais”. 

 

A Coordenação da REM-Goiás finalizará a Gestão 2021/2022 e convoca para abertura 

de nova chapa para composição da próxima Gestão 2023/2024. 

Maiores informações: remgoias@gmail.com 

 

Link para inscrição: https://forms.gle/t38D8aRTQ5FwG8AV9 

Prazo para envio de resumo para pôster e comunicação oral – 15/01/2023 no link: 

https://forms.gle/vS2cv4AGUmRDxxQB6 

 

Cronograma 

Data Ação 

23 de dezembro de 2022 Abertura da chamada de resumos para o Seminário 

23 de dezembro de 2022 a 

15 de janeiro de 2023 

Início do prazo para inscrições e de envio de resumos 

para comunicação oral e pôster  

26 de janeiro de 2023 
Divulgação dos resumos aprovados e das regras para 

os anais 

30 de janeiro de 2023 Envio dos posters 

06 a 10 de fevereiro de 2023 
Realização do Seminário  

 

25 de março de 2023 Envio de trabalhos completos para os anais 

30 de julho de 2023 Lançamento dos Anais 

 

  

mailto:remgoias@gmail.com


Taxas de Inscrição 

• Estudantes de graduação: gratuito 

• Estudantes de pós-graduação: R$20,00 

• Professoras/es de rede pública de ensino: gratuito 

• Profissionais: R$30,00 

 

Obs.: Os valores pagos não serão devolvidos em hipótese alguma. 

O evento fornecerá certificados para aqueles(as) que frequentarem, no mínimo, 

75% das atividades e que tenham realizado inscrição! 

Importante: para receber certificado de ouvinte e de apresentação oral/pôster é 

necessário enviar o comprovante de pagamento da inscrição ou comprovante das 

categorias isentas até 06 de fevereiro no e-mail da REM-Goiás 

<remgoias@gmail.com>! 

 

Opções de bancos para pix, depósito ou transferência: 

Banco do Brasil 

Titular: Karlla Kamylla Passos 

Agência: 876 

Conta: 49305-8 

Pix, e-mail: kamylla.passos@hotmail.com 

 

Banco Inter 

Titular: Leonardo Tavares 

Agência: 0001 

Conta: 21870721-5 

 

 



Programação preliminar 

Horários DIA 06 DIA 07 DIA 08 DIA 09 DIA 10 

10h00 - - 
Apresentações orais 

(online) 
- - 

14h00 - 

Apresentações orais 

(presencial) 

Local: Sala de defesas 

(AS-01) - confirmar 

- 

Apresentações orais 

(presencial) 

Local: Sala de defesas 

(AS-01) - confirmar 

- 

17h00 - 
Credenciamento 

Local: Entrada da FCS 
- 

Assembleia e eleição 

de nova Gestão da 

REM-Goiás 

Local: Sala de defesas 

(AS-01) - confirmar 

- 

19h00 

Abertura Oficial (online) 

 

Mesa (online): ‘Os 20 anos 

da Política Nacional de 

Museus: contradições e 

desafios’ 

Apresentação de poster 

(presencial) 

Local: Auditório 

Marielle Franco 

Mesa (online) ‘Corpos 

dissidentes em museus: 

Museologia e Políticas 

Públicas’ 

Apresentação de poster 

(presencial) 

Local: Auditório 

Marielle Franco 

Apresentação de poster 

(presencial - confirmar) 

Local: Auditório Lauro 

Vasconcelos 

21h00 - 
Encontro – Mandala 

Cervejaria 
 - 

Despedida – 

Bar Identidade 

 

 



Os formatos das apresentações serão: 

Trabalhos para apresentação oral – Deverão ser submetidos em formato de resumo 

simples, seguindo as normas da ABNT. Os trabalhos terão 15 (quinze) minutos para 

apresentação e 10 (dez) minutos para debate, podendo ser utilizado recursos audiovisuais. 

Apresentação de poster - terão 5 (cinco) minutos para apresentação e 10 (dez) minutos 

para debate. 

Pessoas interessadas em apresentação Oral E/OU Pôster devem enviar resumo! 

Os trabalhos a serem submetidos para apresentação no Seminário “Museologia, Corpo 

e Políticas Museais” devem abordar reflexões e/ou experiências realizadas em torno do 

tema. Espera-se trabalhos que tratem das temáticas de políticas públicas relacionadas a 

museus, Museologia, acessibilidade, entre outros temas. Que dialoguem e reflitam sobre 

os corpos que os museus comportam, especialmente sobre aqueles corpos e ‘corpas’ que 

os museus NÃO comportam. Os trabalhos submetidos serão avaliados pela comissão 

científica do evento. 

Os critérios de seleção utilizados serão: 

- Inserção do tema do trabalho nas temáticas abordadas pelo evento; 

- Contribuição do trabalho para o campo da Educação em museus e Museologia; 

- Correção, clareza e objetividade do texto; 

- Cumprimento às normas da ABNT; 

Com o resultado das avaliações, a comissão organizadora irá compor as sessões, 

agrupando os trabalhos pelos subtemas. Os trabalhos aceitos pela Comissão Científica 

serão publicados após o Seminário, nos Anais Eletrônicos do evento, ficando o conteúdo 

sob total responsabilidade do/a(s) autor/a(as/es). Só serão publicados nos Anais os textos 

completos enviados no prazo determinado.  

Os trabalhos deverão ser enviados unicamente por via eletrônica no link: 

https://forms.gle/59APwhb5i42tmxoa9 

 

Cada pessoa poderá inscrever no máximo dois trabalhos em qualquer uma das 

modalidades (comunicação e/ou pôster), seja individual e/ou coletivamente; 

Os trabalhos submetidos poderão ter até três autores/as, sendo obrigatória a inscrição 

prévia e presença de pelo menos um dos autores/as no Seminário, somente a pessoa que 

apresentar receberá certificado.  

O/A(s) autor/a(as/es) dos trabalhos selecionados assumem o compromisso de comparecer 

em data e horários previamente estabelecidos para a apresentação. Só receberão 



certificado os trabalhos que forem apresentados. O local e horário das comunicações e de 

apresentações de pôsteres serão divulgados conforme cronograma. A apresentação online 

será mais direcionada para pessoas de fora de Goiânia, as demais deverão fazer 

apresentação presencial. 

 

FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os Resumos Simples para comunicações e pôsteres deverão apresentar a seguinte 

estrutura: 

- Título/subtítulo centralizado em letra maiúscula e em negrito. Deve ter no máximo 90 

caracteres com espaço; 

- Nome(s) do/a(s) autor/a(as/es) na segunda linha, seguido pela identificação da(s) 

instituição(ões) a(s) qual(ais) está(rão) vinculado(s) e alinhados à direita; 

- E-mail(s); 

- Os Resumos deverão ter no mínimo 200 palavras e no máximo 500 palavras, poderão 

ser escritos em português ou espanhol, deverão ser redigidos em Word. Fonte: Arial / 

Times, tamanho 12. Papel A4; Espaço entre linhas: 1,5; Alinhamento justificado; 

Margens: Superior 3,0 cm, inferior 2,0 cm, Esquerda 3,0 cm; Direita 2,0 cm; não usar 

parágrafos com recuos, espaçamentos ou tabulações; 

- Palavras-chaves: no mínimo três e no máximo quatro. 

 

Orientações envio de Pôster digital 

Os posters apresentados no Seminário ‘Museologia, Corpo e Políticas Museais’ deverão 

seguir a formatação abaixo indicada. Formato e padronização do arquivo: Salvar em JPG. 

Nome do arquivo: nome completo da primeira pessoa autora, seguido do sinal underline 

e do termo “poster”. Não separar os termos com espaço. Exemplo: Nome da primeira 

autor/a_poster.jpg. (Rede de pessoas Educadoras_poster.jpg)   

ENVIO DA VERSÃO FINAL - Até o dia 30 de janeiro de 2023 poderá ser submetido 

o pôster digital. A submissão do arquivo em JPG será via e-mail: remgoias@gmail.com   

Lembre-se de fazer um designer atraente à primeira vista. Não inclua muitos conteúdos: 

mantenha uma apresentação objetiva, onde os elementos conversam entre si e criam um 

sentido para o e-poster. As normas seguem as diretrizes da NBR 15437 da ABNT.    

 

Composição, o seu pôster deve estar dividido em três seções:   

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS      



- Cabeçalho do evento: Utilizar o cabeçalho do seu respectivo GT disponibilizado pela 

organização do evento no site (verificar a cor acima);   

- Título: O mesmo título do resumo aprovado anteriormente, em negrito, caixa alta e baixa 

(somente as iniciais maiúsculas), centralizado, fonte verdana, tamanho 48. Subtítulo fonte 

verdana, negrito, tamanho 36, centralizado. Lembramos que o título possui no máximo 

90 caracteres com espaço. Não usar sublinhado. O itálico deve ser adotado somente para 

grafia de palavras estrangeiras.   

- Nome(s) do/a(s) autor(as/es), a titulação máxima e afiliação institucional de cada um/a: 

O (s) nome (s) por extenso deverá/deverão estar em negrito, abaixo do título. Não incluir 

nota de rodapé. Utilizar fonte verdana, tamanho 24.   

ELEMENTOS TEXTUAIS   

- Conteúdo: contemplar as informações contidas no resumo (apresentar uma breve 

introdução sobre o trabalho, descrever os objetivos, a metodologia utilizada de forma 

concisa e clara, informar a síntese dos resultados obtidos ou as conclusões do trabalho), 

podendo conter informações complementares da pesquisa que sejam importantes para o 

conhecimento do/a leitor/a. Lembre-se que o pôster não é a reprodução ampliada do 

resumo. Títulos de seções deverão estar em fonte verdana, tamanho 36. Corpo do texto 

em fonte verdana, tamanho 24.   

Figuras: desenhos, mapas, gráficos e fotografias necessários para a compreensão do texto 

devem possuir título centralizado na parte superior (apenas a letra inicial em maiúscula) 

composto pela palavra “Figura” seguida do número de ordem, traço (“-”), finalizando 

com sua descrição, em negrito. Utilizar fonte verdana, tamanho 18. Devem ter boa 

resolução gráfica (300 dpi), em formato JPG. Abaixo da figura, centralizada, deve ser 

indicada a produção da figura (fonte).    

Tabelas e quadros: o título deve ser centralizado na parte superior, composto pela palavra 

“Tabela” ou “Quadro” seguida do número de ordem, traço (“-”), finalizando com sua 

descrição, em negrito. Utilizar fonte verdana, tamanho 18. Abaixo da tabela ou quadro, 

centralizado, indicar a fonte. Solicitamos, no máximo, o uso de três recursos visuais - 

contando imagens, tabelas e quadros, ou ambos.   

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS   

- Referências: espaçamento simples entre as linhas, alinhamento à esquerda. As 

referências devem seguir a ordem alfabética (pelo sobrenome do/a autor/a). Os títulos das 

referências (nome do periódico, livro, monografia, dissertações e teses), devem ser 

destacados por negrito. As referências devem ter os dados completos, conforme o sistema 



de referência autor/a - data, seguindo a norma NBR6023 da ABNT. Título da seção 

deverá estar em fonte verdana, tamanho 36. Corpo do texto em fonte verdana, tamanho 

24.   

- Sugestão de espaço para logomarcas: No canto inferior há espaço para inclusão de 

logomarcas referentes a vínculos institucionais e apoios à pesquisa.   

 

Comissão Organizadora 

Karlla Kamylla Passos dos Santos – Professora (substituta) do curso de 

Museologia/UFG; Coordenadora do Projeto de Extensão da Rede de Pessoas Educadoras 

em Museus de Goiás 

Camila A. de Moraes Wichers - Docente FCS/ UFG 

Glauber de Lima - Docente FCS/ UFG 

Michel Platini - Docente FCS/ UFG 

Barbara Yanara – Professora (substituta) do curso de Museologia/UFG 

Giovanna Santos – Museóloga/Doutoranda do PPGAS 

Leonardo Tavares – Museóloga/Coordenadora Geral da REM-Goiás 

Marina Neiva – Coordenadora de Estudos e Articulação da REM-Goiás 

Wynne Carneiro - Coordenadora de Comunicação da REM-Goiás 

Elismar de Jesus - Secretário Geral da REM-Goiás 

Yan Megaron - Discente do curso de Museologia/ UFG  

 

Comissão Científica 

Camila A. de Moraes Wichers – Docente FCS/ UFG 

Glauber de Lima – Docente FCS/ UFG 

Karlla Kamylla Passos dos Santos – Professora (substituta) do curso de 

Museologia/UFG 

Michel Platini - Docente FCS/ UFG 

Barbara Yanara – Professora (substituta) do curso de Museologia/UFG 

Giovanna Santos – Museóloga/Doutoranda do PPGAS 

Marina Neiva – Coordenadora de Estudos e Articulação da REM-Goiás 

Wynne Carneiro - Coordenadora de Comunicação da REM-Goiás 

 

Goiânia, 23 de dezembro de 2022  

Comissão Organizadora do Seminário ‘Museologia, Corpo e Políticas Museais’. 


