
1a. Jornada de Pesquisa em Arte:
Espaços, itinerários e modus operandi da pesquisa em arte

1. A JORNADA
A 1a. Jornada de Pesquisa em Arte é uma atividade do Fórum Bienal de Pesquisa em Arte e 
pretende fomentar a troca  de saberes  e experiências entre  pesquisadores, docentes,  discentes 
e interessados  de modo geral na área de artes, estimulando  o intercâmbio de vivências, práticas, 
processos e resultados alcançados nas pesquisas desenvolvidas no âmbito dos programas de pós-
graduação em artes e áreas afins.
A Jornada tem como finalidades:
O estimulo à reflexão acadêmica, a partir da troca de conhecimento produzido no âmbito dos 
cursos de pós-graduação em artes e áreas afins, e compreendido como evento de extensão 
universitária;
A promoção e o incentivo à visibilidade e difusão das pesquisas artísticas e teóricas produzidas no 
âmbito dos cursos de pós-graduação em/sobre artes e áreas afins;
Impulsionar a divulgação das pesquisas e estudos desenvolvidos, de modo a promover a 
disseminação de resultados e fomentar o fluxo de ideias, obras e conceitos;
Estimular discussões cujos encaminhamentos podem definir linhas norteadoras para grupos de 
trabalho e pesquisa. 

2. O TEMA
O tema da 1a. Jornada de Pesquisa em Arte – Espaços, itinerários e modus operandi da pesquisa 
em arte, visa por em relevo os eixos teórico-práticos em/sobre arte. A partir do entendimento da 
pesquisa como instauração de um espaço, Milton Santos, ao fazer referência ao espaço, vincula-o 
com a razão e a emoção, incluindo no conceito de território, a dimensão sensível e emotiva do 
ser social dos seres humanos. 
 O evento pretende evidenciar discussões sobre os processos, as trajetórias, sobre o lugar 
instaurado pela pesquisa, e sobre o lugar onde nos situamos em relação à pesquisa em/sobre arte.

3.  A CONVOCATÓRIA:
A convocatória da 1a. Jornada de Pesquisa em Arte – Espaços, itinerários e modus operandi 
da pesquisa em arte -, propõe  a artistas  e teóricos  a experimentação de modos alternativos 
de produzir um encontro acadêmico, partindo do tema proposto e buscando apresentações e 
situações espaciais dinâmicas e abertas – a partir da arquitetura  da edificação do PPGARTES. 
Torna-se importante neste evento estimular o pensamento sobre a pesquisa em arte não 
somente a partir dos discursos da arte, mas também, por intermédio de seus formatos de 
realização. Desse modo, esta convocatória propõe uma mudança na recepção das inscrições, 
buscando a mistura do que até então eram caracterizadas  como “propostas de comunicação” e 
“propostas artísticas”, podendo vir a ocorrer nos mesmo espaços. 
Interessados deverão encaminhar gratuitamente suas proposições para dispositivos,  
considerando-se não mais como eixo temático, mas um como mecanismos/instrumentos de 
atualização da proposição. Esse modo de recepção das inscrições visa desfazer a separação  
muitas vezes reducionista das pesquisas entre “teoria” e “prática”, e estimular o trânsito, o 
intercâmbio, a fluidez, evitando a formação de pequenos grupos isolados em “linhas e grupos de 
pesquisa”, e, principalmente, a repensar os formatos de comunicação e de exibição de trabalhos 
de arte.

Os interessados deverão inscrever sua proposição em somente um dos três dispositivos abaixo: 

Tabuleiro: grande mesa retangular, cadeiras dispostas em sua volta, com projetor de vídeo 
digital para projeções em tempo real.



Púlpito:  a origem da palavra é o termoz latino “pulpitum”, que significa “plataforma” ou 
“palco”, com microfone(s) microfone(s)  com  fio  e  amplificção,  acompanhado(s)   de  
pedestal.

Caverna: Espaço fechado com aparelho(s) de projetor(es) digital(is), possibilitando projetos 
que articulem mídias e estratégias visuais, verbais, sonoras e corporais.

3.1  O que são os dispositivos propostos?
No contexto deste evento, o significado do termo dispositivo refere-se tanto ao uso comum 
do termo, como a aparelhos de propagação ou veiculação de conteúdo visual, sonoro, verbal e 
corporal, assim como refere-se às práticas e mecanismos (ao mesmo tempo linguísticos e não 
linguísticos, técnicos e tecnológicos) com o objetivo de fazer frente a uma urgência, originada 
na pesquisa, e de obter um efeito e/ou ação. Constituindo-se igualmente em instrumentos 
a serem experimentados e ativados, a partir do caráter performativo que potencialmente 
possuem todas as proposições, até mesmo em suas configurações mais tradicionais. 
Os dispositivos aqui apresentados aceitam proposições  de muitas  naturezas:  a leitura de 
um texto,  a apresentação de uma fala, a exibição de imagens, a execução de uma ação, de 
um som/música, a organização de um debate,  a provocação de um acontecimento,  a criação 
e exposição de um trabalho artístico, performance corporal cênica, a proposição de uma 
forma especifica de criar e transmitir discursos de naturezas variadas, uma intervenção, uma 
ocupação, uma apropriação, etc.

3.2  Como realizar a inscrição?
A inscrição será feita exclusivamente em formulário on line, buscando atender o único  
pré-requisito para uma proposição: ativar o dispositivo a partir de suas particularidades e 
características. Os interessados deverão julgar qual dos 3 dispositivos – Tabuleiro, Púlpito e 
Caverna – melhor se adequará ao que pretendem fazer/apresentar.
Cada proponente poderá apresentar apenas uma proposição, contemplando 1 dos 3 
dispositivos disponibilizados, com previsão do tempo de uso de até 30 minutos. Caso seja 
necessário a inclusão de equipamento(s) complementar(es), isso deverá ser mencionado na 
inscrição, cabendo ao proponente a busca dos recursos próprios e meios necessários à sua 
viabilização.
A descrição da proposição deverá conter de 700 a 1250 caracteres (com espaço), 
apresentando o conteúdo da proposta (resumo) e os meios para sua viabilização (mediante 
a ativação do dispositivo escolhido). Caso necessário, é possível anexar arquivos que 
complementem/ilustrem a proposição.

3.3  O que devo levar em conta na minha proposição?
As proposições recebidas estarão  condicionadas à aceitação, mediante  adequação às normas 
de inscrição, e que não coloque em risco o prédio histórico sede e patrimônio material do 
PPGARTES. Havendo casos restritivos, a Comissão  Organizadora do evento entrará  em 
contato,  sugerindo adaptações necessárias para andamento do processo de seleção, que 
poderão ou não ser acatadas pelos propositores.
As inscrições poderão ser realizadas e 13 de fevereiro a até 20 de fevereiro de 2017. Acesse 
aqui o formulário no site do evento para realizar sua inscrição.   
Aqui: https://form.jotformz.com/70426068221651

4. A SELEÇÃO
As proposições recebidas de 13 de fevereiro a até 20 de fevereiro de 2017, às 23:59, prazo 
final de inscrição, com preenchimento completo do formulário, serão submetidas ao Comitê 
Cientifico da 1a. Jornada de Pesquisa em Arte: 1a. Jornada de Pesquisa em Arte – Espaços, 
itinerários e modus operandi da pesquisa em arte -, evento vinculado ao Fórum Bienal de 



Pesquisa em Arte  do Programa de Pós-Graduação em Artes do ICA/UFPA. O resultado das 
avaliações será divulgado no site do evento, no dia 23 de fevereiro de 2017.
Aqueles que apresentarem suas proposições receberão certificado de participação no final do 
evento.

5. OS ANAIS
Os registros das proposições realizadas serão publicados em formato digital, no site do evento 
considerando-se a pluralidade de modos de apresentação: textos, imagens, vídeos, áudios, 
performances visuais, musicais e cênicas, paisagens sonoras etc.
O material para publicação deverá ser entregue à Comissão Organizadora até 24 de abril 
de 2017, às 23:59, com revisão ortográfica e gramatical, seguindo às regras da ABNT, e 
realizado por profissional sob responsabilidade dos propositores. Por intermédio do email 
jornadapesquisaemarte@gmail.com,
Autores deverão assinar termo de autorização para publicação do material disponibilizado à 
Comissão de Organização da 1a. Jornada de Pesquisa em Arte – Espaços, itinerários e modus 
operandi da pesquisa em arte -, evento vinculado ao Fórum Bienal de Pesquisa em Arte  do 
Programa de Pós-Graduação em Artes do ICA/UFPA.

6. O CRONOGRAMA
Período de inscrições:
13 de fevereiro a 20 de fevereiro de 2017.

Período de avaliação dos pareceristas:
22 a 23 de fevereiro de 2017

Divulgação do resultado das propostas selecionadas:
23 de fevereiro de 2017.

Realização do evento:
16 e 17 de março de 2017.
Manhã e tarde

Entrega de material para publicação dos Anais:
24 de abril de 2017

7. POSSÍVEIS PERGUNTAS

P- Quem pode participar?
R: professores e alunos do ppgartes, bolsistas pibic, pibipa, pibex, pós-doutorado e demais 
membros vinculados a  grupos de pesquisa e/ou projetos coordenados por professores do 
ppgartes.

P: Caso queira apresentar um artigo nos moldes tradicionais, como devo 
proceder?
R: Escolha um dos dispositivos disponíveis e inclua os demais equipamentos que forem necessários.

P: Caso queira enviar um artigo, preciso submetê-lo na integra?
R: Não. É necessário  apenas  escolher  o dispositivo, enviar a proposta  com o resumo do artigo e, 
se preferir, anexar material de apoio para seu esclarecimento, como imagens, vídeos etc.



P: A proposição pode ser de autoria coletiva?
R: Sim, mas deve ser inscrita por apenas um dos propositores,  que deverá informar o nome do 
coletivo e os nomes de no máximo 03 (três) integrantes.

P: De que maneira os dispositivos estarão instalados no PPGARTES?
R: Os dispositivos estarão  instalados em salas separadas, para melhor controle de imagem, som 
e luz. 

P: Posso deslocar os dispositivos?
R: Por questões técnicas,  os dispositivos  só poderão ser deslocados  nos espaços  assinalados 
pela organização do evento.

P: Posso usar as paredes do PPGARTES?
R: Caso seja necessário  pendurar  alguma coisa, pense em alternativas viáveis e considere os 
dispositivos. Lembrando que cada participante do evento deverá se responsabilizar por suas 
propostas, e equipamentos extras, levando em consideração as restrições do PPGARTES.

P: Qual a duração máxima que a minha proposição poderá ter?
R: Considerando-se que os dispositivos farão parte de um circuito coletivo de atividades, 
a organização do evento montará uma grade de horários de acordo com as propostas 
selecionadas, que deverão ser realizadas mediante a duração de até 30 minutos.

P: Preciso anexar portfólio à minha inscrição?
R: Não. Candidatos precisam enviar apenas a proposição e anexar material descritivo ou de 
apoio para seu esclarecimento. Por meio do formulário de inscrição poderão ser enviados 
arquivos nos formatos jpg, pdf, mp3, avi, com tamanho total de até 10Mb.

P: Como esclareço duvidas não contidas nesta convocatória?
R: Entre em contato com a Comissão Organizadora, escrevendo para o e-mail 
jornadapesquisaemarte@gmail.com
 

Coordenação da 1a. Jornada de Pesquisa em Arte
Profa. Dra. Valzeli Sampaio
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