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CONVOCATÓRIA 

 

 

O Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes da Universidade 

Federal Fluminense (PPGCA-UFF) torna público os termos da presente Convocatória para o 

encontro nacional USO IMPRÓPRIO: Seminários em Estudos Contemporâneos das Artes - 

2016, a ser realizado na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, no período de 30 de 

novembro a 2 de dezembro de 2016. 

 

 

1. DA CONCEITUAÇÃO 

Na contramão de um uso pretensamente responsável de meios e modos da arte, autorizado 

e orientado por êxitos passados, irrompe um outro uso, impertinente, inconveniente, 

impróprio.  Dele disparam linhas de fuga para além das periferias do uso apropriado, 

transgredindo seus protocolos por considerá-los portadores insuficientes de questões 

estéticas e éticas que lhes desafiam. São berros, urros que distorcem o sinal puro da 

convenção em ruído bruto, despejando de forma violenta e inconveniente cargas de energia 

e signos que o uso “apropriado” dos meios de expressão artística não dão mais conta de 

transmitir. Ao menos, não sem que se estilhacem suas estruturas e modos de existência. 

 

Uso impróprio também pode ser pensado como resultado de apropriações de conceitos, de 

dispositivos e de linguagens alheias. Um “fazer sem saber”, ultrapassando a noção de saber 
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como ciência aprofundada de algum modo próprio, autorizado e detalhado em manuais de 

operação de determinado dispositivo ou linguagem. 

 

Esses outros modos, sem modos, operam por torções, deslocamentos, interferências, fendas 

no tecido das artes com o consequente alargamento dos limites de suas definições. Usos 

impróprios de objetos, dispositivos, linguagens, formas de apresentação ou espaços e 

equipamentos urbanos. Se, no momento em que essas pulsões se materializam em práticas, 

o desconcerto e o espanto que causam lhes dão imediata aura de impertinência, ato 

contínuo convertem-se de impróprias em próprias àqueles que as praticam e àqueles que 

são por elas atravessados. 

 

 

2. DOS TÓPICOS DE APROXIMAÇÃO: 

A organização dos Seminários se orientará pelos seguintes tópicos de aproximação: 

 

Artes e 

 Conexões paradoxais entre conceitos, contextos e disciplinas  

 Proposições e reflexões sobre territórios artísticos híbridos  

 Gambiarras e subversões de protocolos de uso autorizados  

 Práticas artísticas e pedagógicas trans e indisciplinares  

 Estratégias de evasão ao default  

 Práticas estético-políticas: transgressões e dissensos 

 Gêneros, sexualidades e contrassexualidades 

 

 

 

3. DO CRONOGRAMA: 

 
 

Divulgação da Convocatória 20/07/2016 

Período para submissão de proposições artísticas, de 
artigos e de relatos de pesquisa artística para 
comunicação 

 de 01 a 28/08  
(até 23:59h) 

Divulgação do resultado da seleção das proposições 
artísticas, dos artigos e relatos de pesquisa artística 

18/09 

Divulgação da programação do encontro 30/09 

Previsão de lançamento dos e-books com a publicação 
dos artigos e dos relatos de pesquisa artística 
aprovados 

23/11 

Realização do USO IMPRÓPRIO: Seminários em Estudos 
Contemporâneos das Artes 

de 30/11 a 
2/12/2016 
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4. DA ESTRUTURA: 

O encontro nacional USO IMPRÓPRIO: Seminários em Estudos Contemporâneos das Artes 

incluirá (4.1) conferências de pesquisadores e apresentações de artistas convidados, (4.2 e 

4.3) sessões de comunicações dos artigos e dos relatos de pesquisa artística aprovados 

(organizados em mesas de apresentação e de debates), além de (4.4) proposições artísticas a 

serem apresentadas em diferentes pontos da cidade de Niterói e adjacências.  

 

 

4.1 Das conferências e apresentações de artistas convidados 

Para o encerramento das atividades de cada um dos três dias de realização do USO 

IMPRÓPRIO: Seminários em Estudos Contemporâneos das Artes serão convidados 

artistas e/ou pesquisadores de prestígio internacional para que realizem 

apresentações de seus trabalhos e pesquisas. 

 

 

4.2 Das comunicações nas mesas de apresentação e de debates 

As sessões de comunicações compreenderão a apresentação dos artigos e dos 

relatos de pesquisa artística submetidos e aprovados pelo Comitê Artístico e 

Científico do USO IMPRÓPRIO. 

Serão selecionados, no máximo, 36 (trinta e seis) artigos ou relatos de pesquisa 

artística, os quais serão organizados pela Comissão Coordenadora em até 12 (doze) 

mesas de apresentação e de debates.  

Cada mesa terá a duração de 90 (noventa) minutos, reservando-se 10 (dez) 

minutos para que cada um dos três comunicadores apresente as questões centrais 

de seu artigo / pesquisa, enquanto os 60 (sessenta) minutos finais serão reservados 

para os debates. 

Note-se que os artigos, assim como os relatos de pesquisa artística aprovados pelo 

Comitê Artístico e Científico serão publicados na íntegra nos e-books organizados 

pela Comissão Coordenadora do USO IMPRÓPRIO. Neste sentido, as sessões de 

comunicações privilegiarão os debates em torno das questões suscitadas pelos 

autores em suas apresentações. 

 

Quem poderá participar:  

Qualquer pesquisador ou artista poderá se candidatar às sessões de comunicações 

dos artigos e dos relatos de pesquisa artística, desde que cumpridas as exigências 

expressas nesta Convocatória. 

 

 

4.3 Das apresentações dos estudantes do PPGCA-UFF 

Para além das apresentações dos 36 (trinta e seis) artigos ou relatos de pesquisa 

artística selecionados, os estudantes do PPGCA-UFF também poderão se candidatar 
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a apresentar suas pesquisas em sessões de comunicações em separado (em 

horários e locais diferenciados) que seguirão os mesmos padrões e critérios 

elencados acima: avaliação pelo Comitê Artístico e Científico, apresentações de 10 

(dez) minutos seguidas de debates, publicação em e-books etc.   Serão selecionadas 

até 18 (dezoito) apresentações de estudantes do PPGCA-UFF. 

 

Quem poderá participar: 

Somente os estudantes com matrícula ativa junto ao PPGCA-UFF poderão se 

candidatar a esta sessão do USO IMPRÓPRIO. 

 

 

4.4 Das proposições artísticas 

USO IMPRÓPRIO estimula a realização de proposições artísticas em diferentes 

pontos da cidade de Niterói e adjacências no período do encontro. Serão 

selecionadas até 12 (doze) proposições pelo Comitê Artístico e Científico, que 

contarão com o apoio institucional da organização do USO IMPRÓPRIO e terão a 

documentação das realizações publicada em e-book do encontro. 

 

Quem poderá participar: 

Qualquer artista poderá se candidatar às sessões de proposições artísticas, desde 

que cumpridas as exigências expressas nesta Convocatória. 

 

Importante:  

Cabe ressaltar que esse apoio institucional acima mencionado não contempla 

qualquer recurso financeiro, cabendo ao(s) artista(s) participantes a busca dos 

recursos e meios necessários à viabilização da proposição artística. 

 

 

5. DAS PUBLICAÇÕES 

Os artigos e os relatos de pesquisa artística aprovados pelo Comitê Artístico e Científico do 

USO IMPRÓPRIO serão publicados em e-books organizados pelos membros da Comissão 

Coordenadora do encontro, buscando conexões que potencializem as questões e os debates 

suscitados pelas pesquisas dos participantes. É intenção da organização do encontro que 

essas publicações estejam disponíveis antes da abertura do USO IMPRÓPRIO. 

Além disso, a documentação das proposições artísticas realizadas no âmbito do encontro 

será publicada em um e-book, que contemplará também uma avaliação final do  USO 

IMPRÓPRIO. 
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6. DA SUBMISSÃO DE ARTIGOS, RELATOS DE PESQUISA ARTÍSTICA E PROPOSIÇÕES 

ARTÍSTICAS 

As submissões, tanto artigos, relatos de pesquisa artística ou proposições artísticas, deverão 

ser realizadas no período definido nesta Convocatória (do dia 01 de agosto até as 23:59h do 

dia 28 de agosto de 2016), através do seguinte endereço eletrônico:  

seminario.ppgca@gmail.com. 

Não haverá qualquer cobrança de taxa de submissão para os participantes do USO 

IMPRÓPRIO: Seminários em Estudos Contemporâneos das Artes. 

O material submetido (artigo, relato de pesquisa artística ou proposição artística) deverá ser 

acompanhado de Ficha de Inscrição devidamente preenchida, o que implica na inscrição 

automática do candidato aprovado. 

 

(Clique aqui para ter acesso à Ficha de Inscrição) 

 

6.1  Da submissão de artigos 

Os artigos submetidos à avaliação do Comitê Artístico e Científico do USO 

IMPRÓPRIO deverão se adequar às Normas de Redação elencadas ao final desta 

Convocatória (Anexo 1). O não cumprimento dessas normas poderá acarretar a 

eliminação da submissão. 

 

6.2  Da submissão de relatos de pesquisa artística 

Os interessados em submeter relatos de pesquisa artística à avaliação do Comitê 

Artístico e Científico do USO IMPRÓPRIO deverão encaminhar material compatível 

e adequado às suas pesquisas (produção textual, material visual, sonoro etc.) que 

viabilize o próprio processo de avaliação. Serão destinados 10 (dez) minutos para 

cada apresentação de relato de pesquisa artística. 

 

6.3  Da submissão de proposições artísticas 

Os interessados devem encaminhar seus projetos / proposições para avaliação do 

Comitê Artístico e Científico. Os trabalhos selecionados contarão com o apoio 

institucional do USO IMPRÓPRIO: Seminários em Estudos Contemporâneos das 

Artes, do Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes e da 

Universidade Federal Fluminense. 

Cabe ressaltar que esse apoio não engloba qualquer recurso financeiro, cabendo 

ao(s) artista(s) participantes a busca dos recursos e meios necessários à viabilização 

da proposição artística. 

 

mailto:seminario.ppgca@gmail.com
ficha.doc
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7. DAS INSCRIÇÕES COMO OUVINTE 

7.1  A inscrição como ouvinte do encontro nacional USO IMPRÓPRIO: Seminários 

em Estudos Contemporâneos das Artes está facultada a todos os interessados, a 

quem será conferido Certificado de Participação (Ouvinte) desde que cumprida a 

exigência de frequência mínima de 75% das sessões do encontro. 

Não haverá qualquer cobrança de taxa de inscrição para os ouvintes do USO 

IMPRÓPRIO: Seminários em Estudos Contemporâneos das Artes. 

(Clique aqui para ter acesso à Ficha de Inscrição) 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1  Serão emitidos Certificados de Participação para pesquisadores e artistas 

cujos trabalhos tenham sido aprovados pelo Comitê Artístico e Científico e 

apresentados no encontro nacional USO IMPRÓPRIO: Seminários em Estudos 

Contemporâneos das Artes. 

 

8.2   O encontro nacional USO IMPRÓPRIO: Seminários em Estudos 

Contemporâneos das Artes é uma realização do Programa de Pós-Graduação em 

Estudos Contemporâneos das Artes e da Universidade Federal Fluminense, com o 

apoio do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, do Solar do Jambeiro, da 

Fundação de Artes de Niterói e da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de 

Niterói. 

 

8.3  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do USO 

IMPRÓPRIO ou pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Contemporâneos das Artes da Universidade Federal Fluminense. 

 

 

 

Niterói, 20 de julho de 2016. 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

 

ficha.doc
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Anexo I - Normas para a redação dos artigos submetidos: 

 

 

Formato do papel A4 (21 x 29,7cm) 

Orientação do papel Retrato 

Margens Superior e esquerda, 3cm; direita e inferior, 2 cm. 

TÍTULO DO ARTIGO Fonte Times New Roman, corpo 12, Negrito, caixa alta (maiúsculas), 
centralizado, entrelinha simples 

 Separar o título do artigo do nome dos autores por duas linhas 
em branco, entrelinhas simples. 

Nome do(s) Autor(es) Fonte Times New Roman, corpo 11, Normal, alinhamento à direita, 
entrelinha simples 

 Colocar ao lado do(s) nome(s) do(s) autor(es) sua afiliação 
institucional.  

 Separar os nomes dos autores do RESUMO por duas linhas em 
branco, entrelinhas simples 

 OBS.: O currículo resumido não deve ser listado aqui, mas 
inserido após as referências, no final do trabalho. 

RESUMO Fonte Times New Roman, corpo 11, Normal, com alinhamento 
justificado e entrelinha simples. Máximo de 
15 linhas. A palavra RESUMO deve ser escrita em caixa alta 
(maiúsculas) e Negrito.  

 Pular uma linha com espaçamento simples para Palavras-chave 

Palavras-chave De 3 a 5 palavras-chave. A expressão Palavras-chave deve ser escrita 
em caixa alta (maiúsculas) e Negrito.  

 Pular duas linhas com espaçamento simples para RESUMO em 
língua estrangeira 

RESUMO e Palavras-
chave  em língua 
estrangeira 

Repetir o padrão definido para RESUMO e Palavras-chave 

Subtítulos no corpo do 
texto 

Fonte Times New Roman, corpo 12, Negrito, alinhamento à 
esquerda, entrelinhas simples 

Texto Fonte Times New Roman, corpo 12, alinhamento justificado, 
entrelinhas 1,5.  

 Configurar Parágrafo com espaçamento de 0pt (antes) e 12pt 
(depois). Não deve ser inserida qualquer quebra de seção nem 
tampouco quebra de página 

 As páginas não devem ser numeradas 

Extensão do texto Entre 12 e 15 laudas, incluindo dois resumos (português e em uma 
das línguas estrangeiras), referências, notas de rodapé, imagens e 
currículo resumido. 

Citações  Se com até três linhas, manter a formatação acima definida para 
o texto e colocar a citação entre aspas (sem itálico) 

 Se com mais de três linhas, fazer um recuo de 4 cm da margem 
esquerda, Fonte Times New Roman, corpo 11, alinhamento 
justificado, entrelinhas simples 

Indicação das fontes 
das citações 

Deve ser utilizado o sistema AUTOR-data, no qual a indicação da 
fonte é feita no texto com a introdução entre parênteses do 
SOBRENOME de cada autor, seguido da data de publicação do 
documento e da(s) página(s) da citação. 
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 Exemplo de citação curta (com menos de três linhas e incluída no 
corpo do texto entre aspas): 
 

Conforme apontado pelo artista alemão Hans Haacke em conversa com 
Pierre Bourdieu, “o mundo da arte, ao contrário do que é geralmente 
assumido, não é um mundo à parte. O que acontece nele é uma 
expressão do mundo em geral e tem repercussões fora de seus limites”. 
(BOURDIEU; HAACKE, 1995, p. 98) 
 

 Exemplo de citação longa (com mais de três linhas e em 
destaque – recuo de 4 cm – no corpo do texto): 

 

A vontade de repolitizar a arte manifesta-se assim em 
estratégias e práticas muito diversas.  Essa diversidade não 
traduz apenas a variedade dos meios escolhidos para atingir 
o mesmo fim. Reflete uma incerteza mais fundamental sobre 
o fim em vista e sobre a própria configuração do terreno, 
sobre o que é a política e sobre o que a arte faz. (RANCIÉRE, 
2012, p. 52) 

Notas de rodapé Apresentadas como notas de rodapé com o formato dos números 
em algarismo arábico, Fonte Times New Roman, 
corpo 10, Normal, alinhamento justificado, entrelinhas simples. 

 IMPORTANTE: As notas não devem ser empregadas a indicação 
das fontes das citações, as quais devem aparecer no sistema 
Autor-data. As notas devem ser utilizadas como recurso para 
explicações e acréscimos que o autor julgar necessários. 

Imagens Dispostas no corpo do texto.  

 Número máximo de 5 (cinco), podendo ser coloridas ou em preto 
e branco, respeitada a seguinte configuração: formato jpg, com 
resolução mínima de 150 dpi e máxima de 300 dpi, com o 
tamanho mínimo de 7x5 cm e máximo de 15x10 cm.  

 Alinhamento centralizado 

 As imagens devem ser dispostas sem texto nas laterais 

Legendas das imagens Devem ser incluídas logo abaixo das imagens, com Fonte Times New 
Roman, corpo 10, Normal, alinhamento centralizado, entrelinhas 
simples 

Referências Após o texto, fonte Times New Roman, corpo 11, Normal, 
alinhamento à esquerda, entrelinhas simples 

Currículo(s) do(s) 
Autor(es) 

Após as Referências, em fonte Times New Roman, corpo 10, Normal, 
alinhamento justificado, entrelinhas simples.  

 Nome do autor: alinhado à esquerda em negrito. Abaixo, o 
currículo resumido com, no máximo, 5 (cinco) linhas por autor.  

Envio da submissão Enviar em dois formatos (doc e pdf) 
 

Modelo de artigo 
 

Para um template com modelo de elaboração, clique aqui . 

 
Dúvidas 
 

Escrever para seminario.ppgca@gmail.com   

 

modelo.doc
mailto:seminario.ppgca@gmail.com

