
EDITAL DO V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM ARTE E CULTURA VISUAL

V SIPACV: (en)volver

6 a 9 de dezembro de 2022

A Comissão organizadora convida estudantes de pós-graduação, docentes, pesquisadores e
pesquisadoras de artes visuais, cultura visual e áreas afins, a participar do V SIPACV: (en)volver,
a ser realizado no período de 06 a 09 de dezembro de 2022.

O Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual é um evento realizado pelos
Programas de Pós-Graduação “Arte e Cultura Visual” (PPGACV-UFG, Brasil) e “Maestría en Arte y
Cultura Visual” (Facultad de Artes – UDELAR, Uruguay).

1. DO TEMA: (en)volver

Sobretudo a arte e a cultura sofrem quando se anunciam, como em nossa época,
acontecimentos que mais se parecem com um redemoinho a assolar, estejamos falando da
distopia pandêmica ou dos descalabros políticos. É causa nossa, no entanto, peneirar novos
horizontes a partir do que ficou, criar os tempos necessários para deixar germinar resistências e
encontros. Dialeticamente, se a arte padece, também em torno do pulsar que dela se escuta,
torna-se possível juntar fragmentos vivos e férteis, para construir um mundo outro. É no espaço
transitivo da memória, de Benjamin, na partilha do sensível, de Rancière, na urgência dos
afetos, de Spinoza e Deleuze & Guattari, no pensamento que entrelaça imagem, cultura e
realidade, de W. J. T. Mitchell e Mirzoeff, que esse movimento também se dá. 

Pensando nessas questões, os programas de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual
(PPGACV-UFG, Brasil) e Maestría en Arte y Cultura Visual (Facultad de Artes – UDELAR, Uruguay)
apresentam o V SIPACV, com a temática: (en)volver. Em uma época em que a dissidência e a
guerra voltam a ser uma discussão no plano geopolítico, o ano de 2022 se destaca por seus
marcos nobres, o bicentenário da Independência do Brasil, o centenário da Semana de Arte
Moderna, bem como, o aniversário de trinta e quatro anos da Constituição de 88, indiscutível
divisa democrática do nosso regime político. Por isso, a necessidade de pensar a liberdade, a
democracia e novos manifestos artísticos e pedagógicos.

Volver (voltar) não é verbo que faz retroceder, mas revisitar de forma auspiciosa
momentos em que cabe nossa aposta para refazer o futuro. Como na canção da argentina
Mercedes Sosa, volver é voltar à pulsão de vida jovial que enredando faz brotar esperança e ata
destinos. Portanto, é preciso volver como quem “devolve uma imagem”, tal qual Georges
Didi-Huberman (2015) apresenta ser a criação de um lugar do comum. Estar em conjunto, em
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relação e desfazendo as distâncias, elaborar e compartilhar conhecimentos que sejam
mudanças no e para o coletivo. Por outro lado, imersos no presente, apesar de sua natureza,
não podemos contar com um fio de Ariadne que faça aparecer o caminho milagroso, mais do
que antes, é chegado o momento de juntar os fios, emaranhar experiências sensíveis, propor o
entrelaçamento humano, (en)volver. 

É tempo de engajar saberes e atores sociais, ocupar e reterritorializar espaços, desvelar
ações e atos políticos e micropolíticos, imbuídos da latência e da potência necessárias para a
transformação, começando, em pequenos passos, pelo agora. Mesmo através de uma
proposição de Seminário que se mantém no formato remoto, mantemos o olho na presença,
como uma forma de ver, mas também de deixar soar um perene chamado ao presente. Somos
muitos e são muitas as vozes. Desse emaranhado que ressoe a riqueza das dissonâncias, pois
apenas os estados de entropia se aplainam em novas ordens de coisas. Nesse contexto do V
SIPACV, pelas diferenças e aproximações, temos expectativa de colher o amálgama e a união. É
tempo de (en)volver.

2. ESTRUTURA DO EVENTO
O V Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual, será realizado de forma
online e terá o seguinte formato: Conferências de Abertura e Encerramento; Sessões de
Comunicação Oral de Artigos e Narrativas Visuais; e, Mesas-redondas.

2.1 Conferências de Abertura e Encerramento
As conferências serão compostas por convidadas/os pesquisadoras/es e/ou artistas
brasileiras/os e/ou estrangeiras/os.

2.2 Sessões de Comunicação Oral de Artigos e Narrativas Visuais: Eixos temáticos

Eixo A) Imagem, Cultura e Produção Artística (linha de pesquisa PPGACV-UFG)
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.

Eixo B) Poéticas Artísticas e Processos de Criação (linha de pesquisa PPGACV-UFG)
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.

Eixo C) Educação, Arte e Cultura Visual (linha de pesquisa PPGACV-UFG)
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
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interculturais, que estabeleçam relações entre ensinar e aprender, associadas às problemáticas
sociais emergentes, com ênfase nas questões pedagógicas.

Eixo D) Arte y prácticas interpretativas (linha de pesquisa Facultad de Artes-UDELAR)
Se podrán mostrar investigaciones referidas a la Teoría del Arte, a las prácticas artísticas locales
y regionales de las décadas de los ’70, ’80 y ’90, y a su enunciación estética.

Eixo E) Arte y políticas de representación (linha de pesquisa Facultad de Artes-UDELAR)
Se busca la presentación y divulgación de experiencias artísticas y de educación artística, en
particular en temas vinculados a la Memoria y los Derechos Humanos.

Eixo F) Estudios de Cultura Visual y condiciones de creación y producción artística
contemporánea (linha de pesquisa Facultad de Artes-UDELAR)
Se procurará la vinculación en estos campos con la educación artística y los procesos de
construcción de identidad, especialmente a aquellos que se vinculan a los entornos urbanos y/o
institucionales.

Eixo G) Narrativas Visuais
As narrativas visuais são produções/criações imagéticas que se organizam a partir de uma
sucessão de episódios e ocorrências com imagens integradas e/ou vinculadas.

2.3 Mesas-redondas
As mesas serão compostas por convidadas(os) pesquisadoras(es) e/ou artistas brasileiras(os)
e/ou estrangeiras(os).

2.4 Responsabilidades autorais
A(s) autora(s) e/ou autor(es) dos artigos, resumos expandidos e narrativas visuais apresentados
no V SIPACV assumem total responsabilidade quanto: às ideias defendidas no material
submetido; o conteúdo exposto; os direitos autorais e de uso da imagem; cuidados éticos, bem
como, a preocupação com a revisão de forma, ortografia e linguagem. Sendo assim e a partir
dessas premissas, isentam-se a organização do V SIPACV e os Programas de Pós-Graduação
responsáveis pela realização do evento, de qualquer responsabilidade para com o material
submetido e, caso aprovado, a posterior publicação nos Anais do evento.

3. INSCRIÇÕES
A inscrição no V SIPACV (nas modalidades “ouvinte” ou “apresentação de trabalhos”)
acontecerá via plataforma Even3 <https://www.even3.com.br/vsipacv2022>.

Na modalidade ouvinte, o período de inscrição será de 22 de agosto a 04 de dezembro de 2022.
Para a modalidade de submissão de trabalho com apresentação oral, o período será de 22 de
agosto a 30 de setembro de 2022.
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A inscrição ao Evento para a modalidade “ouvinte” é destinada a todos os públicos e é gratuita.

A submissão de trabalhos ao evento se restringe a estudantes de pós-graduação, docentes e
pesquisadoras(es) em artes visuais, cultura visual e áreas afins. Será cobrada uma taxa de R$
25,00 por trabalho submetido, a ser paga por meio da plataforma Even3. Este valor, mesmo em
caso de reprovação pelo Comitê Científico, não será reembolsado.

As inscrições de trabalhos contemplam as modalidades:

A) ARTIGO COMPLETO, com apresentação oral;
B) RESUMO EXPANDIDO, com apresentação oral e vinculado às narrativas visuais.

Os arquivos modelos estão disponíveis no website do evento:
<https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/>
Cada participante inscrito(a) no evento poderá enviar um artigo e uma narrativa visual como
primeiro(a) autor(a) e, seu nome poderá figurar como coautor(a) em dois trabalhos adicionais.
Os trabalhos deverão ter aderência ao eixo escolhido (item 2.2) e deverão ser enviados por
meio da plataforma Even3 <https://www.even3.com.br/vsipacv2022>.
A proposta submetida ao evento deverá atender às normas indicadas no item 4 deste Edital.
Trabalhos fora das normas serão sumariamente rejeitados. Todas as propostas serão avaliadas
pelo Comitê Científico. Participantes inscritas/os como ouvintes não poderão submeter
trabalhos para avaliação.

IMPORTANTE
- Na plataforma Even3, na seção de submissões, autoras e autores devem fazer o upload de
duas versões do texto:

A) Uma versão sem identificação, no campo “Trabalho não identificado”, na qual não deve
constar nenhuma informação que permita detectar a autoria, para que a revisão às
cegas não seja comprometida. Nesse arquivo, nomes e biografias de autores e autoras
devem ser suprimidos, bem como menções no corpo do texto que possam revelar os
nomes de instituições, grupos e projetos de pesquisa, em qualquer parte do documento.
As propriedades do arquivo .doc também devem ser removidas. O descumprimento
dessas normas implicará na rejeição do texto submetido.

B) Uma versão com identificação, no campo “Trabalho identificado”, na qual as
informações sobre autoria devem ser incluídas. Essa versão será utilizada para a
produção dos Anais, em caso de aprovação do texto submetido.

- Após a avaliação do Comitê Científico e posterior divulgação da seleção dos trabalhos
submetidos, os artigos completos e os resumos expandidos APROVADOS COM RESSALVAS
devem ser enviados novamente por meio da plataforma Even3 (nas versões: sem identificação e
com identificação), após as devidas revisões e ajustes solicitados pelos/as pareceristas, de
acordo com cronograma indicado no item 6 deste Edital.
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- Não serão aceitas solicitações de modificações nas autorias dos trabalhos submetidos,
tampouco pedidos de alterações nos textos, após a divulgação do resultado emitido pelo
Comitê Científico, com exceção dos pareceres com indicação de APROVADOS COM RESSALVAS.

4. NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Os trabalhos poderão ser submetidos em três idiomas: português, inglês ou espanhol. As
apresentações também poderão ser feitas nesses mesmos idiomas. Ressaltamos que não
haverá tradução simultânea nas apresentações orais. A revisão ortográfica, gramatical e a
adequação às normas da ABNT são de total responsabilidade das autoras e autores, assim como
o conteúdo dos trabalhos apresentados.

Os artigos e resumos expandidos devem ser enviados por meio da Plataforma Even3. A
formatação do texto deve seguir as diretrizes do arquivo modelo específico para cada
modalidade de submissão. Os arquivos modelo estarão disponíveis para download no website
do SIPACV <https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/>. A formatação do arquivo modelo não
deve ser alterada. O arquivo deve ser salvo exclusivamente com extensão *.doc (Microsoft
Word) - outros formatos não serão aceitos.

4.1 Artigos completos - FORMATAÇÃO
O artigo deverá ocupar, no mínimo 12 e, no máximo, 15 páginas (incluindo título, autoria,
texto, imagens, tabelas, referências bibliográficas, notas biográficas). A lista de referências deve
incluir somente trabalhos citados no texto e apresentadas em ordem alfabética. A formatação
das citações e referências deve seguir as normas ABNT (NBR 10520:2002 e NBR 6023:2018,
respectivamente)
Serão permitidas, no máximo, 3 imagens e/ou 2 tabelas (com resolução de 150 dpis), as quais
devem ser inseridas no corpo do trabalho, de acordo com sua ordem de apresentação (no
Word, usar a opção: “Inserir”; “Imagens”; “Inserir Imagens de”; “Este dispositivo”. Não usar
comandos de “copiar-colar” para inserir as imagens).
Formato da página: A4 (21 x 29,7cm).
Margens: esquerda e superior com 2,5 cm; as margens direita e inferior devem ter 2 cm.
As páginas devem estar numeradas.
Texto: Fonte Arial; corpo 12; espaçamento 1,5.
Parágrafo: configurar o espaçamento simples antes com 0pt e depois com 6pt. Sem recuo de
parágrafo. Alinhamento justificado.

4.2 Resumos expandidos (para as narrativas visuais) - FORMATAÇÃO
No resumo expandido deverá constar, obrigatoriamente, o link para acessar a narrativa visual.
A narrativa visual pode conter a identificação de autoria, instituições e/ou grupos e coletivos.
Apenas os resumos expandidos serão publicados nos Anais do V SIPACV.
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O resumo expandido deverá ocupar, no mínimo 2 e, no máximo, 4 páginas (incluindo título,
autoria, texto, referências bibliográficas). Os resumos expandidos não devem conter imagens ou
tabelas. Não utilizar notas de rodapé. A lista de referências deve incluir somente trabalhos
citados no texto e apresentadas em ordem alfabética. A formatação das citações e referências
deve seguir as normas ABNT  (NBR 10520:2002 e NBR 6023:2018, respectivamente).
Formato da página: A4.
Link para acesso à narrativa visual.
Margens: esquerda e superior com 2,5 cm; as margens direita e inferior devem ter 2 cm.
As páginas devem estar numeradas.
Texto: Fonte Arial; corpo 12; espaçamento 1,5.
Parágrafo: configurar o espaçamento simples antes com 0pt e depois com 6pt. Sem recuo de
parágrafo. Alinhamento justificado.

5. COMUNICAÇÕES ORAIS E NARRATIVAS VISUAIS APROVADAS NO V SIPACV
Os trabalhos submetidos e aprovados pelo Comitê Científico serão organizados para
apresentação de acordo com o eixo temático selecionado no ato da inscrição. O trabalho
submetido pode ser realocado em outro eixo temático, a critério de análise da Comissão de
Organização, para melhor distribuição das salas.

Os trabalhos aprovados serão apresentados em salas online, em plataforma a ser definida. O
tempo de apresentação será de 15 minutos, e 10 minutos para as discussões. Não serão aceitas
apresentações orais realizadas por terceiros que não façam parte da lista de autoria.

Em cada sala haverá uma pessoa responsável pela mediação, bem como uma monitora ou
monitor. Caso, na apresentação dos trabalhos, seja necessário o uso de slides ou vídeos, estes
materiais devem ser enviados previamente à comissão organizadora, até o dia 30/09/2022, por
meio do e-mail sipacv.fav@ufg.br. A apresentação desses materiais será controlada pelas/os
monitoras/es das salas de apresentação.

Somente os trabalhos aprovados e apresentados durante o V SIPACV receberão certificados e
serão publicados nos Anais do evento.

6. CRONOGRAMA DO V SIPACV: (en)volver

22 de agosto de 2022 Divulgação do edital

22 de agosto a 04 de dezembro
de 2022

Inscrições para participação no V SIPACV: (en)volver
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22 de agosto a 30 de setembro
de 2022

Período de submissão de artigos e resumos expandidos (para
as narrativas visuais) na plataforma Even3.

10 de novembro de 2022 Divulgação dos trabalhos APROVADOS, REPROVADOS e
APROVADOS COM RESSALVAS

Até 20 de novembro de 2022 Prazo final de reenvio na Plataforma Even3 dos TRABALHOS
APROVADOS COM RESSALVAS, após correções.

22 de novembro de 2022 Divulgação da programação completa do V SIPACV

30 de novembro de 2022 Envio dos slides e/ou vídeos a serem utilizados na
apresentação de trabalhos, através do e-mail
sipacv.fav@ufg.br

06 a 09 de dezembro de 2022 V SIPACV: (en)volver

Abril de 2023 Publicação dos Anais do V SIPACV:  (en)volver

7. CERTIFICADOS
Os certificados estarão disponíveis para download gratuito na plataforma Even3, no período de
90 dias, a partir da data de envio do link para o e-mail da(o) participante. Após esse prazo, a
plataforma Even3 poderá cobrar uma taxa pelo download de certificados, pela qual a
organização do evento não se responsabiliza.

8. ANAIS DO V SIPACV: (en)volver – 2022
Somente os trabalhos apresentados durante o V SIPACV serão publicados nos Anais do evento.
A publicação nos Anais está condicionada às normas deste Edital. As autoras e autores
conservam o direito a publicar os trabalhos que formarão parte destes Anais em revistas
acadêmicas ou publicações de outro tipo, sem que as Instituições envolvidas na organização
deste evento possam impor qualquer restrição.

Agosto de 2022
Comissão de Organização do V SIPACV: (en)volver

Dúvidas enviar e-mail para: sipacv.fav@ufg.br
Website: https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br

Instagram: https://www.instagram.com/v.sipacv
Facebook: https://www.facebook.com/sipacv
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