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UFG), Flávio Gomes (PPGACV-UFG), Fernando Miranda (IENBA-UDELAR, Uruguai), 
Gonzalo Vicci Gianotti (IENBA-UDELAR, Uruguai) e Leda Maria de Barros Guimarães 
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E-mail: sipacv.fav@ufg.br 

Site do evento: https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/ 
 

TEMA 
 
 
1. TEMA DO IV SIPACV1: 
 
IV SIPACV - VIRALVIRTUAL: IMUNIZAÇÕES E CONTAMINAÇÕES DA ARTE E 

CULTURA VISUAL 
 
 

Realidade e virtualidade, virulência como expressão. 
 
Se na ciência biológica temos o vírus, que não se vê a olho nu, e virtualmente se 
propaga sem o percebermos, temos na vida em sociedade também o 
“compartilhamento” de nossas ideias e concepções, incluindo as artísticas.  
 
Além disso, eis o “vírus” como um microorganismo intromissor que nos invade e se 
reproduz nas células nos causando males e que se espalha, como algo terrível e 
limitante. Pois que, enquanto isto ocorre, e a fim de nos mantermos incólumes, nos 
isolamos do fator presencial, fazendo com que nossas relações se deem 
majoritariamente de maneira virtual, nesse período! 
 
Desta (e nesta) virtualidade, tecemos contatos à distância, mas mantemos o 
“espalhamento” viral/virtual de nossas comunicações e criações. Quase como os 
memes propalados por Richard Dawkins, os quais remetem a um espargimento não 

 
1 Texto de chamada/apresentação de Gazy Andraus, para o título eleito por votação como tema deste IV 
SIPACV. Junho de 2021. Para conhecer os anteriores, veja em: https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/p/26984-
anteriores  

about:blank
https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/
https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/p/26984-anteriores
https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/p/26984-anteriores
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material (em paralelo à transmissão genética), no qual ideias e conceitos vão se 
disseminando e contaminando, enquanto propõem a criação e manutenção de 
conjuntos de conceitos repetidores aos quais não permitam imunizações.  
Mas que talvez não as queiramos, neste nível – apenas ao do vírus biológico 
pandêmico! 
 
É assim que intentamos, em mais uma abordagem e numa promoção conjunta da 
Faculdade de Artes Visuais da UFG com a Bellas-Artes da Udelar do Uruguai, 
realizar virtualmente devido à pandemia do covid-19 que assola o planeta, o IV 
SIPACV - SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM ARTE E CULTURA 
VISUAL, entre os dias 16 a 19 de novembro de 2021.  
 
Nele, convidamos proponentes e público em geral a participar e prestigiar as 
reflexões sobre essa conjuntura através das Narrativas Visuais e mais seis 
diferentes Eixos de debate – Eixo A: Imagem, Cultura e Produção Artística, Eixo B: 
Poéticas Artísticas e Processos de Criação, Eixo C: Educação, Arte e Cultura Visual, 
Eixo D: Arte e práticas interpretativas, Eixo E: Arte e políticas de representação, Eixo 
F: Estudos de Cultura Visual e condições de criação e produção artística 
contemporâneas. 
 
Quiçá, através de tal esforço coletivo possamos contribuir a que esse período não 
passe incólume nesta conjunção à qual nos deparamos com contaminações e 
imunizações virais e/ou virtuais, propondo significativas reflexões a novos caminhos 
perpassados pela arte e a cultura visual! 
 
 
2. ESTRUTURA DO IV SIPACV 
 

O seminário se dará com conferências, mesas e comunicações com 6  eixos 
temáticos mais as narrativas visuais: 
● Conferências e Mesas  
● Comunicações: 
● -Eixo A: Imagem, cultura e produção artística 
● -Eixo B: Poéticas artísticas e processos de criação 
● -Eixo C: Educação, Arte e Cultura Visual 
● -Eixo D: Arte e práticas interpretativas 
● -Eixo E: Arte e políticas de representação 
● -Eixo F: Estudos de Cultura Visual e condições de criação e produção 

artística contemporâneas  
● -Narrativas Visuais 
 

 
2.1 Sessões de Comunicação, por eixo 
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As Sessões de Comunicação são estruturadas por eixo temático. Cada eixo 
receberá, avaliará e selecionará artigos para comunicação e/ou Narrativas Visuais 
referentes a pesquisas finalizadas ou em andamento que podem ou não estar 
relacionadas ao tema do IV SIPACV. 
 

As 6 sessões e a narrativa são atinentes a ambas as instituições: a FAV-UFG e 
IENBA-UDELAR e abrem-se a quaisquer trabalhos dentro das temáticas: 
 
A) Imagem, Cultura e Produção Artística - 
Investigação de processos de produção, recepção, circulação e construção de 
sentido centrados nas imagens e visualidades artísticas ou não artísticas articulados 
com a cultura e a tecnologia, com ênfase nas abordagens e nos debates teóricos. 
 
B) Poéticas Artísticas e Processos de Criação - 
Investigação de cunho teórico-prático do fazer artístico e seus processos de criação. 
Pesquisa de técnicas, materiais e suportes na produção do trabalho artístico. Estudo 
e experimentação de articulações entre teorias, narrativas e linguagens na produção 
de poéticas artísticas, com ênfase dos processos de criação. 
 
C) Educação, Arte e Cultura Visual - 
Investigação de práticas educativas e de processos de mediação em arte e cultura 
visual. Pesquisas em contextos plurais, enfocando práticas de ensino, pedagogias 
culturais e interculturais, que estabeleçam relações entre ensinar e aprender, 
associadas às problemáticas sociais emergentes, com ênfase nas questões 
pedagógicas. 
 
D) Arte e práticas interpretativas. 
Podem ser mostradas pesquisas sobre a Teoria da Arte, práticas artísticas locais e 
regionais dos anos 70, 80 e 90 e sua enunciação estética. 
 
E) Arte e política de representação. 
Pretende-se a apresentação e divulgação de experiências artísticas e de educação 
artística, particularmente em questões relacionadas com a Memória e os Direitos 
Humanos. 
 
F) Estudos de Cultura Visual e condições de criação e produção artística 
contemporânea. 
Buscar-se-á o vínculo desses campos com a educação artística e os processos de 
construção identitária, especialmente àqueles vinculados aos ambientes urbanos e / 
ou institucionais. 
 
- Narrativas visuais 
As narrativas visuais são produções/criações imagéticas que se organizam a partir 
de uma sucessão de episódios e ocorrências com imagens que se integram e/ou se 
vinculam. As propostas selecionadas serão exibidas durante as sessões a elas 
reservadas, com a duração máxima de 15 minutos (incluindo a duração da narrativa 
e da apresentação do resumo expandido). 
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2.2 Conferências e mesas 
 
As conferências e mesas do IV SIPACV serão compostas por convidadas/os 
pesquisadoras/es e/ou artistas brasileiras/os e/ou estrangeiras/os. 
 

3. SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
 
A submissão de trabalhos contempla as modalidades ARTIGO (destinada à 

Comunicação) dentro dos EIXOS TEMÁTICOS e NARRATIVAS VISUAIS (esta 

última destinada à apresentação de modalidade artística, seja vídeo, 

performance, fotos, animação, quadrinhos, fanzines etc). Cada trabalho deve ser 

encaminhado pelo e-mail: sipacv.fav@ufg.br, sendo que as Narrativas, sem 

identificação, terão que estar alocadas em qualquer plataforma ou nuvem. 
 

3.1 Submissão de Artigos para Comunicação  
 
Admitir-se-á a submissão de até um artigo por autor/a e de até um artigo em 
coautorias. A temática do artigo deve ter aderência ao Eixo escolhido, sendo 
facultativa a sua vinculação ao tema do IV SIPACV. O artigo deve estar de acordo 
com as normas de redação disponíveis no item 4.1 deste Edital. Trabalhos fora 
das normas não serão apreciados. 
 

3.2 Submissão de Resumos Expandidos para Apresentação das Narrativas 
Visuais 

 
Admitir-se-á a submissão de um resumo expandido que acompanha a narrativa 
visual por autor/a e de um resumo expandido que acompanha a narrativa visual 
em coautoria. A temática do resumo expandido tem facultativa a sua vinculação 
ao tema do IV SIPACV. O resumo expandido deve estar de acordo com as 
normas de redação disponíveis no item 4.2 deste Edital.  
 
 
3.3 Da autoria e coautoria  

Um autor pode inscrever um artigo e um resumo expandido (com uma narrativa 
visual) e ser coautor de outro artigo e outro Resumo Expandido com Narrativa 
Visual. 

mailto:sipacv.fav@ufg.br
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3.4  Dos limites de autoria e coautoria 

Não há limites para o número de coautores dentro de um Artigo ou Resumo 
Expandido (e narrativa Visual), desde que se respeite o limite imposto no item 3.3. 
 
Trabalhos fora das normas não serão apreciados. 
 

 
4. NORMAS   DE   REDAÇÃO  DE  TRABALHOS ARTIGOS E RESUMOS 
EXPANDIDOS  

De modo a preservar a avaliação cega, a primeira versão de ARTIGOS e  
RESUMOS EXPANDIDOS deverá ser submetida sem a identificação da/os 
autoras/es e coautoras/es em qualquer parte do documento. Trabalhos que 
contenham informações que possibilitem a identificação de suas/eus autoras/es 
e/ou coautoras/es serão automaticamente desconsiderados. 
 
 
Os artigos, bem como os resumos expandidos serão avaliados por 

representantes de cada Eixo e Narrativa Visual. 

 

4.1 Normas para redação de ARTIGOS 
 
4.1.1 Formatação dos artigos 

 
● As normas para escrever o artigo com os Eixos a serem escolhidos para 
submissão podem ser encontrados em um documento exclusivo para a 
elaboração do artigo (“Normas-submissao-Artigo_port_2021-”) enquanto que 
o modelo do artigo pode ser encontrado em outro documento exclusivo 
(“MODELO_SUBMISSAO_ARTIGO_IV SIPACV-2021_doc”). A formatação do texto 
deve seguir as diretrizes do arquivo-modelo e a norma, disponíveis em  
https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/.  

● O texto deve ser salvo exclusivamente com extensão .doc (indica-se o 
modo documento “word 97-2003”*), contendo o Eixo Temático escolhido com 
Título do artigo: “Eixo_Nome do Artigo”. doc. Ex.: Eixo_B_A arte prática dos 
Fanzines.doc. 
* Independente de qual software de texto que use, seja, Word, LibreOffice etc, basta 

about:blank
about:blank
https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/
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salvar como “word 97-2003”*. 

● Formato da página: A4 (21 x 29,7cm); 
● Margens: as margens esquerda e superior devem ter 3 cm; as margens 
direita e inferior devem ter 2 cm; 

● Numeração de páginas: as páginas devem ser numeradas no canto superior 
direito; 

● Quebras: respeitar as quebras existentes e NÃO INSERIR novas quebras 
de seção nem quebras de página em qualquer parte do documento; 

● Parágrafo: configurar o espaçamento antes com 0pt e depois com 
6 pt (no Artigo). NÃO ACRESCENTAR recuo de parágrafo. 

 

4.1.2 Estrutura do texto dos artigos 
 

*Antes do título, identificar o eixo temático escolhido (pular uma linha para o título 

do artigo). 

TÍTULO DO ARTIGO EM PORTUGUÊS: Fonte Arial, corpo 12, negrito, caixa alta, 

centralizado, entrelinhas simples. O título não deve ultrapassar duas linhas.  

(Pular duas linhas com espaçamento simples para inserir o título do artigo em inglês 

ou espanhol). 

TÍTULO DO ARTIGO EM INGLÊS OU ESPANHOL: Fonte Arial, corpo 12, 

negrito, caixa alta, centralizado, entrelinhas simples. O título em inglês ou 

espanhol não deve ultrapassar duas linhas. (Pular três linhas com espaçamento 

simples para inserir o resumo). 
 
RESUMO: Fonte Arial, corpo 11, negrito, caixa alta, alinhamento justificado, 

entrelinhas simples. Máximo de 10 linhas. (Pular uma linha com espaçamento 

simples para inserir as palavras-chave). 
 

PALAVRAS-CHAVE: Fonte Arial, corpo 11, negrito, caixa-alta, alinhamento à 

esquerda, entrelinhas simples. Mínimo de 3 e máximo de 5 palavras-chave. A 

expressão PALAVRAS-CHAVE deve ser escrita em caixa alta e negrito. (Pular 

duas linhas com espaçamento simples para inserir o resumo em outro idioma). 
 

ABSTRACT OU RESUMEN: Fonte Arial, corpo 11, negrito e caixa alta, 
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alinhamento justificado, entrelinhas simples. Máximo de 10 linhas. (Pular uma 

linha com espaçamento simples para inserir as palavras-chave em outro idioma). 
 
KEYWORDS OU PALABRAS-CLAVE: Fonte Arial, corpo 11, negrito e caixa alta, 

alinhamento à esquerda, entrelinhas simples. Mínimo de 3 e máximo de 5 

palavras. (Pular três linhas com espaçamento simples para dar início ao texto). 
 

Subtítulos no Corpo do Texto dos artigos: Fonte Arial, corpo 12, negrito, 
alinhamento à esquerda. Os subtítulos não devem ser numerados. 
 

Corpo do Texto dos artigos: Fonte Arial, corpo 12, alinhamento justificado, 

entrelinhas 1,5. Mínimo de 12 páginas e máximo de 15 páginas, incluindo o 

resumo e palavras-chave em português e na língua estrangeira escolhida, notas 

de fim, referências e legendas das imagens. 
 
Citações: Citações com até três linhas devem seguir a mesma formatação do 
corpo do texto. Citações com mais de três linhas devem ser recuadas 4 cm a 
partir da margem esquerda e seguir a seguinte formatação: Fonte Arial, corpo 11, 
alinhamento justificado, entrelinhas simples. 

Imagens: Formato JPG ou PNG com boa resolução. As imagens devem ser 

dispostas no corpo do texto, possuir legenda com a fonte e estar referenciadas e 

sequenciadas no texto com a indicação de Figura1, Figura 2 etc. Número máximo: 

10 imagens coloridas e/ou em preto e branco. As imagens não devem ter 

formatação de quebra automática de texto e nem estar ancoradas ao texto. 
 

Legenda das imagens: Deve ser indicada logo acima da imagem (e sua 

fonte/referência logo abaixo da imagem) com Fonte Arial, corpo 10, alinhamento 

centralizado, entrelinhas simples. Deve conter as informações necessárias para a 

compreensão de seu uso, bem como sua fonte e autorização de uso, se for o 

caso. A fonte e autorização devem estar logo abaixo da imagem, conforme 

Modelo. No ato da submissão do artigo a autoria das imagens deve ser incluída 

apenas se ela não coincidir com a autoria do trabalho submetido, de modo a 

preservar a avaliação cega da submissão. Caso coincidam, a/o autor/a deve 
suprimir esta informação no momento da submissão e incluí-la apenas após 
a aprovação do trabalho, na versão final que deverá ser enviada de acordo 
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com instruções do modelo da versão final. 
 
Notas: As notas de rodapé devem ser inseridas ao longo do texto; Fonte 10, 
espaçamento simples, alinhamento justificado.  
 

Referências: Fonte Arial, corpo 11, alinhamento à esquerda, entrelinhas simples, 

conforme modelo. Aqui devem estar incluídas somente as referências citadas no 

texto, sejam elas bibliográficas, eletrônicas ou outras, em conformidade com as 

normas da ABNT (NBR 6023/2018). 

4.1.3 Envio dos artigos 
 
O arquivo do artigo deve ser nomeado como “Eixo_Nome do Artigo”. doc.  

Ex.: Eixo B_A arte prática dos Fanzines.doc. e salvo exclusivamente com extensão 

.doc (indica-se modo “documento do word 97-2003”*), deverá ser enviado 

exclusivamente para o e-mail: sipacv.fav@ufg.br. A confirmação da submissão 

será enviada para o/s e-mail/s das/os autoras/es. 

* Independente de qual software de texto que use, seja, Word, LibreOffice etc, basta 

salvar como “word 97-2003”. 

 
A confirmação da submissão será enviada para o/s e-mail/s das/os autoras/es. 

 
4.2 Normas para redação de RESUMOS EXPANDIDOS para as NARRATIVAS 

VISUAIS 
 
4.2.1 Formatação dos resumos expandidos 

 
As normas dos resumos expandidos podem ser encontrados  em: Normas-
submissão-resumo narrativa_PT disponível em 
https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/. 
 
● A formatação do resumo deve seguir as diretrizes do arquivo-modelo 
Modelo_submissão-Narrativas_Visuais_por disponível em 
https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/ . 
● O Resumo Expandido deve conter a denominação (NV) Narrativa Visual e 
Título do trabalho, sendo nomeado como “NV_Nome do Resumo 
Expandido”.doc. Exemplo: NV_Convergência_Zine.doc e salvo como Word 

97-2003*. (outros formatos não serão aceitos); 

*Independente de qual software de texto que use, seja, Word, LibreOffice etc, basta 

https://www.even3.com.br/30enanpap2021/
mailto:sipacv.fav@ufg.br
https://www.even3.com.br/30enanpap2021/
https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/
https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/
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salvar como “word 97-2003”. 

● Formato da página: A4 (21 x 29,7cm); Fonte Arial, 12. 
● Margens: as margens esquerda e superior devem ter 3 cm; as margens 
direita e inferior devem ter 2 cm; 

● Numeração de páginas: as páginas devem ser numeradas no canto 
superior direito; Quebras: respeitar as quebras existentes e NÃO INSERIR novas 
quebras de seção nem quebras de página em nenhuma parte do documento; 

● Parágrafo: configurar o espaçamento antes com 0pt e depois com 0pt 
(Resumo Expandido). Não acrescentar recuo de parágrafo. 

 

4.2.2 Estrutura do texto dos resumos expandidos 
 
A formatação do texto deve seguir as diretrizes do arquivo-modelo 

Modelo_submissão-Narrativas_Visuais_por disponível em  

https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/ . 

 

TÍTULO DO RESUMO EXPANDIDO em Português e em Inglês ou Espanhol: 

Fonte Arial, corpo 12, negrito, caixa alta, centralizado, entrelinhas simples. O título 

não deve ultrapassar duas linhas. (Pular duas linhas com espaçamento simples). 

Inserir na lateral direita nomes do autor e coautor e e-mails. (pular duas linhas) 

Inserir na lateral direita a descrição: 

Link para visualização da narrativa: e o link dela.  

(pular 3 linhas para o resumo expandido) 

 

RESUMO EXPANDIDO: Deve conter entre 600 palavras a 800 palavras. Fonte 

Arial, corpo 11, negrito e caixa alta, alinhamento justificado, entrelinhas simples. 

A palavra RESUMO  deve ser escrita em caixa alta e negrito. (Pular uma linha 

com espaçamento simples para inserir as palavras-chave). 
 

Palavras-chave: Fonte Arial, corpo 11, negrito, alinhamento à esquerda, 

entrelinhas simples. Mínimo de 3 e máximo de 5 palavras-chave. A expressão 

Palavras-chave deve ser escrita em negrito. (Pular três linhas com espaçamento 

simples para dar início ao texto). 
 

about:blank
about:blank
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Subtítulos no corpo do texto: Fonte Arial, corpo 12, negrito, alinhamento à 

esquerda. Os subtítulos não devem ser numerados. 
 

Corpo do Resumo Expandido: Fonte Arial, corpo 12, alinhamento justificado, 

entrelinhas 1,5. Mínimo de 600 palavras  e máximo de 800 palavras, sem contar 

palavras-chave, notas de fim, referências (no resumo expandido não se deve 

inserir imagens). 
 
Citações: Citações com até três linhas devem seguir a mesma formatação do 

corpo do texto. Citações com mais de três linhas devem ser recuadas 4 cm a 

partir da margem esquerda e seguir a seguinte formatação: Fonte Arial, corpo 11, 

alinhamento justificado, entrelinhas simples. 

 

O resumo expandido nomeado não deve conter imagens, pois será avaliada 

também a Narrativa Visual. 
 

Os resumos expandidos não devem conter notas, epígrafes e tabelas. Evitar 

referências indiretas e citações longas. 

Referências conforme ABNT. 

Mini currículo de até 5 linhas. 
 
 
4.2.3 Envio dos resumos expandidos 

 
O Resumo Expandido, sem identificação de autoria, será avaliado pela comissão. 

Trabalhos que contenham informações escritas que possibilitem a identificação 

de suas/eus autoras/es e/ou coautoras/es serão automaticamente 

desconsiderados. 

 

Na Narrativa Visual, pede-se que não haja elementos que identifiquem a autoria, 

mas caso seja inviável, não haverá prejuízo para a avaliação do trabalho artístico. 

 

A Narrativa deve ter seu link para download dentro do Resumo Expandido que 

será enviado por e-mail (conforme o Modelo  disponível no site 

https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/). 

https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/
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O Resumo Expandido deve ser nomeado como “NV_Nome do Resumo 
Expandido”.doc. Exemplo: NV_Convergência_Zine.doc e salvo como Word 97-

2003*. (outros formatos não serão aceitos) e enviado pelo mesmo e-mail: 
sipacv.fav@ufg.br. 

*Independente de qual software de texto que use, seja, Word, LibreOffice etc, basta 

salvar como “word 97-2003”. 

 

5. INSCRIÇÃO NO IV SIPACV 

A inscrição é destinada a autoras/es que tiveram seus artigos e resumos 
expandidos de Narrativas Visuais aceitos para apresentação no IV SIPACV, bem 
como a ouvintes sem apresentação de trabalho. Autores/as e ouvintes farão sua 
inscrição por meio do site: https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/ . 

5.1 TAXA DE INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE TRABALHOS (ARTIGOS E 
NARRATIVAS VISUAIS) 

Neste ano, o IV SIPACV será gratuito, não sendo cobrada a taxa devido ao formato 
remoto (online).  
 
6. NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS (COMUNICAÇÕES) E 
NARRATIVAS VISUAIS 
 
6.1 Comunicação (Artigo) 

 
Os artigos aprovados serão apresentados por suas/eus autoras/es e/ou 

coautoras/es em sessões de Comunicação Oral organizadas pelos respectivos 

Eixos em salas online, em plataforma a ser definida.  

Nas sessões, a/o mediador/a da sala elencará a apresentação das/os 

comunicadoras/res para, em seguida, coordenar o debate entre autoras/es, 

coautoras/es e participantes ouvintes. Cada artigo será apresentado em até 15 

minutos. 

 

As apresentações para as Comunicações (Artigos), como powerpoint  (que deve 

ser salvo em pdf para o envio por e-mail) etc devem ser enviadas até a data 

24/10/2021 para o e-mail sipacv.fav@ufg.br  a fim de serem baixadas como 

mailto:sipacv.fav@ufg.br
https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/
mailto:sipacv.fav@ufg.br
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backup de apresentações nas sessões de comunicações. 

 
 
6.2 Apresentação das Narrativas Visuais 
 

Os resumos expandidos aprovados terão apresentadas suas Narrativas Visuais 

por suas/eus autoras/es e/ou coautoras/es no formato que foram enviados e 

alocados nas plataformas virtuais, sejam vídeos, fotos, HQs, fanzines etc, com 

duração no máximo de 15 minutos.  

Nas sessões, a/o mediador/a da sala elencará a apresentação das/os autores das 

narrativas para, em seguida, coordenar o debate entre autoras/es, coautoras/es e 

participantes ouvintes. 

 
As Narrativas Visuais aprovadas serão apresentadas a partir da plataforma, via 
link inserido no Resumo Expandido, a qual foram inseridas na submissão e 
posteriormente baixadas. 
 

Obs.: Todos os autores, tanto dos Artigos (comunicações) como os das 
Narrativas Visuais devem estar preparados para as apresentarem virtualmente 
durante o evento e deverão estar presentes nas salas online para debate dos 
trabalhos, conforme data e horário a serem disponibilizados pela organização do 
encontro e na data estipulada no cronograma do IV SIPACV, a ser lançado no 
site do seminário https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/, em tempo hábil. 
 

7. REENVIO DE TRABALHOS E NARRATIVAS VISUAIS APROVADOS NO IV 
SIPACV (para os ANAIS do evento) 

Os trabalhos APROVADOS na comunicação oral e os Resumos Expandidos das 

Narrativas Visuais (com respectivas correções, caso tenham sido pedidas pelos 

avaliadores) deverão ser reenviados com a mesma formatação pedida 

anteriormente, até uma data limite a ser indicada dentro do cronograma 

disponibilizado no site: https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/ por e-mail 

(sipacv.fav@ufg.br), para posterior inserção nos Anais do evento. 

 
7.1 PUBLICAÇÕES EM ANAIS E E-BOOK 
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7.1 Anais 
 

Apenas os artigos e resumos expandidos das Narrativas Visuais, efetivamente 
aprovados e apresentados durante o IV SIPACV serão publicados integralmente 
nos Anais, desde que cumpram todas as normas deste Edital. As Narrativas 
Visuais poderão ser disponibilizadas no site do IV SIPACV, mediante termo de 
autorização de imagem. 

8 CRONOGRAMA GERAL DO IV SIPACV  

 
18 de junho:  Divulgação inicial (com cartazete) 

17 de julho:  Divulgação do edital  

17 de julho a  
31 de agosto 

Inscrições (pelo site do IV SIPACV) e submissões de trabalho - 
artigos e/ou Narrativas Visuais - (pelo e-mail sipacv.fav@ufg.br). 

01 de setembro a 
16 de novembro  

Inscrições de ouvintes - pelo e-mail sipacv.fav@ufg.br . 

28 de setembro  Aceites – comunicação por email dos trabalhos aceitos (carta de 
aceite)  

01 a 24 de 
outubro  

Reenvio dos artigos corrigidos  

08 de 
novembro.  

 

  Divulgação da programação completa (Cronograma) 

16, 17, 18 e 19 de 
novembro de 
2021  

Realização do IV SIPACV  

 
* Os casos omissos neste edital serão decididos pelas comissões do IV SIPACV. 

** Dúvidas: enviar e-mail para sipacv.fav@ufg.br 
 
 

9. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 
 
Autoria 

As/os autoras/es devem dar os devidos créditos, por meio de referências ou 

notas, a/o autor/a original de qualquer ideia ou conceito constante do manuscrito 

ou da proposta. Isso inclui citações diretas ou paráfrases. 

 
Publicação ou apresentação prévia 

mailto:sipacv.fav@ufg.br
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O material das apresentações deve ser inédito, não tendo sido publicado em 

forma impressa ou digital. 

Participação 

Se o artigo e/ou ou narrativa visual tiver sido selecionado para alguma das 

sessões do IV SIPACV, a/o autor/a assume o compromisso de registrar-se no 

evento. 

 
Apresentação de manuscritos, direitos e acordos 

 
A partir da apresentação de artigos e ou narrativas visuais no IV SIPACV, a/o 
autor/a selecionada/o fica ciente de que: 
 
● Terminado o Encontro, os trabalhos selecionados e apresentados serão 
publicados e disponibilizados nos Anais do IV SIPACV, bem como as Narrativas 
dele resultantes estarão online pelo youtube vinculado ao site do seminário. A 
inscrição compreende a aceitação desses termos, inclusive no que se refere aos 
direitos autorais e de imagem. 

 
● A/o autor/a que tenha apresentado um trabalho neste seminário conserva o 

direito a publicá-lo em uma revista acadêmica ou publicação de outro tipo, sem 

que as entidades organizadoras deste evento possam impor-lhe qualquer 

restrição. 

 

Dúvidas podem ser sanadas pelo site https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/ , 

e/ou por e-mail (sipacv.fav@ufg.br) 
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