
 

 

EDITAL PARA PROPOSIÇÃO DE MINICURSO 
 

IV SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS 
 

Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF) 

 
A Comissão Organizadora do IV Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e 
Linguagens torna pública a abertura de processo de seleção e avaliação de 
propostas de minicursos que serão incluídos na programação do evento a ser 
realizado na Universidade Federal de Juiz de Fora no Instituto de Artes e Design, no 
período de 8 a 10 de novembro 2017. 
 
I. INFORMAÇÕES GERAIS 

• Os minicursos ocorrerão nas dependências do Instituto de Artes e Design da 
Universidade Federal de Juiz de Fora e cada participante disporá de uma 
sala para apresentar seu minicurso. As salas serão divulgadas 
posteriormente, no site do evento. 

• Titulação mínima para propor um minicurso: Mestrando. 

• A proposta de minicurso enviada deverá contemplar ao menos uma das 
linhas de pesquisa do programa: 

- ARTE, MODA: HISTÓRIA E CULTURA: A linha de pesquisa investiga as 
artes visuais e a moda, em seus movimentos de reflexão e produção, a 
partir de abordagens teóricas e metodológicas embasadas em 
processos e interpretações históricas e culturais, na convergência com 
a área das ciências humanas. Abarca projetos cujos temas estejam 
voltados aos processos artísticos, às análises críticas, históricas e 
sociológicas da arte e/ou da moda, em contextos regionais, nacionais e 
internacionais. 

- CINEMA E AUDIOVISUAL: A linha de pesquisa concentra-se em 
produções práticas e reflexões teóricas sobre o cinema e o audiovisual, 
com referencial teórico voltado às questões relacionadas à narrativa, à 
estética e à história do cinema. Problematiza questões que se articulam 
com a dimensão autoral, de gênero, análise fílmica e construções 
narrativas e suas implicações socioculturais, em diálogo interdisciplinar 
com demais artes e campos do saber. 

- ESTUDOS INTERARTES E MÚSICA: A linha de pesquisa reúne 
produções teóricas e teórico-práticas que exploram e investigam as 
relações entre as linguagens artísticas, entre obras de arte, a 
“justaposição” de dois ou mais sistemas de linguagem, a “transposição” 
de um sistema por outro, as relações entre “textos”, em dois ou mais 
sistemas. A linha também investiga atividades musicais criativas 



 

 

incluindo “música e novas mídias”, “música e outras artes”, “música, 
ciência e tecnologia” 

 

II. INSCRIÇÕES 

• Os proponentes estão isentos do valor de inscrição. 

• Período de inscrições: até 21 de setembro. 

• As inscrições devem ser realizadas pelo e-mail: seminarioppgacl@gmail.com. 
O assunto do encaminhamento deve conter a expressão “Proposta de 
Minicurso”. 

• Os minicursos poderão ser ministrados por uma única pessoa ou no máximo 
duas. 

• Público alvo: alunos de graduação, graduados, mestrandos, mestres e 
doutorandos que tenham interesse na temática. Não haverá pré-requisito. 

• Número de vagas: mínimo 15. 

• O resultado das propostas selecionadas será divulgado no dia 05 de 
outubro, no site do evento. 

• A carta-aceite será enviada aos proponentes no mesmo dia da divulgação do 
resultado. 

 

III. NORMAS TÉCNICAS PARA ENVIO DA PROPOSTA DE MINICURSO 

• Os interessados devem preencher a proposta com as informações abaixo, 
com carga horária de no mínimo 03 horas e no máximo 06 horas, que serão 
distribuídas pelo comitê organizador, podendo o minicurso acontecer em um, 
dois ou três dias; 

• O arquivo enviado deverá ser no formato de DOC (Word), não ultrapassando 
o limite de 04 (quatro) laudas, devendo conter: 

1. Linha de Pesquisa que se encaixa o minicurso; 
2. Título do minicurso; 
3. Carga horária; 
4. Justificativa do minicurso; 
5. Objetivo ou Ementa; 
6. Metodologia/atividades; 
7. Materiais necessários para a realização do Minicurso (O evento oferece 

computador, projetor e caixas de som. Quaisquer outros materiais 



 

 

necessários ficam por conta do proponente, mas devem ser citados 
mesmo assim); 

8. Referências Bibliográficas. 

• O documento deverá ser formatado de acordo com as normas da ABNT. 
Formatação: Espaçamento 1,5 – Fonte Times New Roman 12.  

• Os trabalhos que não atenderem aos critérios estabelecidos serão 
desconsiderados. 

• As propostas dos minicursos estarão sujeitas à adequação das instalações 
da instituição que sediará o evento e serão oferecidas nos dias destinados a 
cada minicurso por integrantes do comitê organizador; 

• Mediante aprovação o proponente deverá verificar a disponibilidade de 
recursos multimídias com a comissão. 

 
IV. AVALIAÇÃO DOS MINICURSOS 

• As propostas dos minicursos devem ter relação com os eixos temáticos do 
evento; 

• Será analisada a relevância acadêmica, científica e social da proposta; 

• A clareza com o que o autor apresenta a proposta será levada em 
consideração 

• A avaliação das propostas será feita sem identificação do(s) proponente(s); 

• A Comissão Científica analisará a proposta de minicurso emitindo parecer a 
respeito. 

 
V. CERTIFICADOS 

• Serão enviados por e-mail em prazo de até 60 dias após o evento. 

 

VI. AOS PARTICIPANTES DO MINICURSO  

• As inscrições serão no valor de R$30,00/minicurso; 

• Período de inscrição: até o dia 08 de novembro. 

• As inscrições serão realizadas por formulário disponível no site do evento. 

• O critério para seleção de alunos para o minicurso será a ordem de 
recebimento de inscrição. 



 

 

• O pagamento da inscrição para participantes do minicurso deverá ser 
realizado por conta bancária até o dia 08 de novembro e o comprovante de 
pagamento deverá ser enviado para o e-mail do evento  
seminarioppgacl@gmail.com, com o assunto “Comprovante de pagamento 
Minicurso”. Caso a inscrição seja realizada no dia do evento, o pagamento 
poderá ser feito presencialmente. 

• DADOS DA CONTA: 

Banco do Brasil 
Nome do titular: Stephanie Martins Pinto da Costa 
CPF: 096.203.046-59 
Agência: 3205-0 
Conta: 36855-5 
 
 

• O certificado será concedido àqueles que estiverem presentes em 70% das 
aulas do minicurso. Os certificados serão enviados por e-mail em prazo de 
até 60 dias após o evento. 

 

VII. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

• Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital 
poderão ser obtidos pelo endereço eletrônico: seminarioppgacl@gmail.com 

• Casos omissos: Caberá à Comissão Organizadora avaliar casos omissos e 
situações não previstas neste Edital. 

 
VIII. CRONOGRAMA 

• 18/08/17 - Divulgação do edital e abertura das submissões 
• 21/09/17 - Data limite para submissão de proposta de minicurso 
• 05/10/17 - Divulgação do resultado das propostas aceitas 
• 08/11/17 - Abertura do evento 
• 10/11/17 - Encerramento do evento 

 
 

Juiz de Fora, 18 de agosto de 2017.  
 

Comissão Organizadora do IV Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e 
Linguagens 


