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USO IMPRÓPRIO: Seminários em Estudos Contemporâneos das
Artes

11 a 13 de dezembro de 2018
Universidade Federal Fluminense – Niterói/RJ

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: Seminário em

Estudos Contemporâneos das Artes - 2018, a ser realizado no auditório do

Museu de Arte Contemporânea de Niterói,  na cidade de Niterói, Estado do Rio de

Janeiro, no período de 11 a 13 de dezembro de 2018.

1. DA CONCEITUAÇÃO

Na contramão de um uso pretensamente responsável de meios e modos de

produção da arte, autorizado e orientado por êxitos passados, irrompe um outro uso,

impertinente, inconveniente, impróprio.  Dele disparam linhas de fuga para além das

margens do uso apropriado, transgredindo seus protocolos por considerá-los

portadores insuficientes de questões estéticas e éticas que lhes desafiam. São

gritos, 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. 

Em torno desses gritos e urros, uma enorme gama de projetos, proposições,

reflexões e obras vêm se articulando na construção de novos cenários para as artes

em articulação com o campo social. O USO IMPRÓPRIO: Seminário em Estudos

Contemporâneos das Artes – 2018 se propõe a acolher e a estimular essas

proposições e reflexões como parte ativa de um processo vigoroso de debates no

tempo presente. 

2. DOS EIXOS DO SEMINÁRIO:

A organização do seminário se orientará pelos seguintes eixos conceituais:

a) Corpo, Cena e Crítica da Representação – Investigação teórica ou teórico-

prática de processos artísticos e de construção de linguagens da cena. Estudos

críticos sobre a relação entre imagem e corpo entendido de modo não empírico,
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convocando a discussão de conceitos e questões como representação, real e

presença. Pesquisa da cena enquanto espaço-tempo sobre o qual os corpos se

manifestam e os sujeitos comparecem, alargando-a para territórios outros.

b) Experiência, Conceito e Sonoridades – Processos artísticos e reflexões crítico-

teóricas que problematizam o campo da arte como um território epistêmico de

experimentações a partir de meios diversos. Investiga a experiência de contato com

a obra de arte, tanto no sentido da produção de agregados sensíveis como em

termos das diversas situações de recepção por parte do sujeito, individual ou

coletivo. Reconhece o campo da arte como um território transdisciplinar, aberto a

variadas apropriações tecnológicas e a procedimentos de invenção.

c) Lugar, Política e Institucionalidades – Investigação crítico-teórica ou teórico-

prática de processos artísticos que problematizam as relações entre arte e política

em seus contextos sociais, ambientais e institucionais. Pesquisas das práticas e dos

processos artísticos que articulem arte, sociedade e sistema de arte em seus

regimes discursivos de saber/poder e suas instâncias de autoralidades às obras.

Desenvolvimento de projetos investigativos teórico-práticos no campo ampliado das

artes visuais, do audiovisual, das práticas performáticas e da poesia expandida que

articulem a arte aos processos de transformação da subjetividade, dos modos de

vida e do campo social em nossa atualidade.

3. DO CRONOGRAMA:

Divulgação da Convocatória 20 de setembro

Período para submissão de comunicações e 
de proposições artísticas 

 01 a 22 de outubro 

(até 23h59)

Divulgação do resultado da seleção das 
comunicações e das proposições artísticas

03 de novembro

Divulgação da programação do encontro 10 de novembro

Realização do USO IMPRÓPRIO: Seminário 
em Estudos Contemporâneos das Artes

11 a 13 de
dezembro
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4. DA ESTRUTURA:

O encontro nacional USO IMPRÓPRIO: Seminário em Estudos Contemporâneos

das Artes incluirá: (1) as sessões de comunicações dos trabalhos aprovados,

organizados em mesas de apresentação, realizadas no auditório do MAC-Niterói; e

(2) realização das proposições artísticas aprovadas pelo Comitê Artístico e Científico

do USO IMPRÓPRIO.

4.1 Das comunicações 

As sessões de comunicações compreenderão a apresentação de artigos e de

relatos de pesquisa artística submetidos e aprovados pelo Comitê Artístico e

Científico do USO IMPRÓPRIO. As comunicações serão organizadas em 8

(oito) mesas de apresentações, cada uma com 4 (quatro) comunicações,

totalizando  32  (trinta e duas) apresentações. 

Cada mesa terá a duração de 90 (noventa) minutos, reservando-se 15

(quinze) minutos para cada uma das quatro comunicações e os 30 (trinta)

minutos finais para as rodadas de perguntas e debate.

4.2 Das proposições artísticas

USO IMPRÓPRIO: Seminário em Estudos Contemporâneos das Artes

estimula a realização de proposições artísticas que, submetidas e aprovadas

pelo Comitê Artístico e Científico do Seminário, venham a ocorrer em qualquer

cidade do Brasil no período do encontro. A definição do número de proposições

artísticas aprovadas ficará a cargo do Comitê Artístico e Científico do

Seminário, considerando-se a capacidade de acolhimento por parte do USO

IMPRÓPRIO.

As proposições artísticas aprovadas pelo Comitê Artístico e Científico do

Seminário e realizadas em conformidade do projeto aprovado serão

incluídas nos e-books do encontro, desde que o material de

documentação da realização seja encaminhado de acordo com as

instruções da organização do encontro. 
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IMPORTANTE: Cabe ressaltar que a organização do Seminário não dispõe

de recursos financeiros ou de outra ordem que possa disponibilizar para

os(as) artistas realizadores(as) das proposições artísticas, cabendo ao(s)

artista(s) participante(s) a busca dos recursos e dos meios necessários à

viabilização da realização da proposição artística.

5. DA PARTICIPAÇÃO

Qualquer pesquisador(a) ou artista brasileiro(a) ou estrangeiro(a) residente no

país poderá submeter comunicações (de artigos ou de relatos de pesquisa

artística) e/ou proposições artísticas, desde que cumpridas as exigências

expressas nesta convocatória.

6. DAS PUBLICAÇÕES

As comunicações aprovadas pelo Comitê Artístico e Científico do USO IMPRÓPRIO

serão publicadas nos e-books do encontro, buscando-se conexões que

potencializem as questões e os debates suscitados pelos trabalhos apresentados.

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

encontro também será publicada nos e-books.

7. DA SUBMISSÃO DE COMUNICAÇÕES E DE PROPOSIÇÕES ARTÍSTICAS

As submissões, tanto comunicações como proposições artísticas, deverão ser

encaminhadas no período definido nesta Convocatória (01 a 22 de outubro de

2018) , a t r a v é s d o f o r m u l á r i o i n d i c a d o n o s i t e :

https://usoimproprio.wixsite.com/usoimproprio2018.

I) Não haverá qualquer cobrança de taxa de submissão para os

participantes do USO IMPRÓPRIO;

II) O material submetido (comunicação ou proposição artística) deverá ser

acompanhado de Ficha de Inscrição devidamente preenchida, o que

implica na aceitação dos termos desta convocatória pelo(a) candidato(a).

7.1 Da submissão de comunicações

https://usoimproprio.wixsite.com/usoimproprio2018
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Os artigos submetidos à avaliação do Comitê Artístico e Científico do USO

IMPRÓPRIO (artigos ou relatos de pesquisa artística) deverão se adequar

às Normas de Redação elencadas ao final desta convocatória (Anexo 1). O não

cumprimento dessas normas poderá acarretar na eliminação da submissão.

No caso de relatos de pesquisa artística, os interessados poderão

complementar sua submissão com material adicional, compatível e adequado

às suas pesquisas (material visual, sonoro, etc.) que ajude a viabilizar uma

melhor avaliação pelo Comitê Artístico e Científico do USO IMPRÓPRIO. 

7.2 Da submissão de proposições artísticas

Os(as) interessados(as) devem encaminhar seus projetos/proposições com as

informações necessárias para o trabalho de avaliação pelo Comitê Artístico e

Científico, revelando, entre outros aspectos, a exequibilidade das propostas.

Nestas informações devem estar uma breve descrição da proposta e

indicações de logística, tais como: local de realização pretendido (esclarecer as

motivações para a escolha do local de realização), pessoas envolvidas,

duração, materiais utilizados, etc. 

I) Cabe insistir que a organização do Seminário não dispõe de recursos

financeiros ou de outra ordem que possa disponibilizar para os(as) artistas

realizadores(as) das proposições artísticas, cabendo ao(s) artista(s)

participante(s) a busca dos recursos e dos meios necessários à

viabilização da realização da proposição artística.

Importante: 

I) Os arquivos de Comunicação ou Proposição Artística em Word e PDF) deverão

ser nomeados da seguinte maneira: artigo-palavra1-palavra2-palavra3.doc (ou docx)

e artigopalavra1-palavra2-palavra3.pdf;

II) Não deve haver qualquer identificação dos(as) autores(as) no próprio trabalho; e

III) As comunicações ou proposições artísticas deverão ser anexadas no próprio

formulário online. Para isso, é necessário que o proponente tenha uma conta no

Google. Caso não disponha, está facultado o direito de envio do material através do

endereço eletrônico usoimproprio2018@gmail.com, c o m identificação do

mailto:usoimproprio2018@gmail.com
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proponente no corpo do e-mail. Em todos os casos, o preenchimento do

formulário de inscrição online é obrigatório.

8. DAS INSCRIÇÕES COMO OUVINTE

A inscrição como ouvinte do encontro nacional USO IMPRÓPRIO: Seminário 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.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 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: Seminário

em Estudos Contemporâneos das Artes.

9.2  O encontro nacional USO IMPRÓPRIO: Seminário em Estudos

Contemporâneos das Artes é uma realização do Programa de Pós-

Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes e da Universidade Federal

Fluminense, em parceria com o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, com

o apoio da Fundação de Artes de Niterói e da Secretaria Municipal de Cultura

da Prefeitura de Niterói.

9.3 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 setembro de 2018.

COMISSÃO ORGANIZADORA
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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: 3 cm

Direita e inferior: 2 cm

TÍTULO DO ARTIGO Fonte: Times New Roman; Tamanho: 12; Negrito; 
alinhamento: centralizado; espaçamento entre linhas: simples.
 Colocar o título em caixa alta (maiúsculas)

 Separar o título do artigo do nome dos autores por duas linhas 
em branco, entre linhas: simples

Nome do(s) 
Autor(es)

 Não deve haver qualquer identificação dos(as) autores(as) 
no próprio trabalho. Os arquivos submetidos estão 
automaticamente vinculados à inscrição online.

RESUMO Fonte: Times New Roman; Tamanho: 11; Normal; 
alinhamento: justificado; espaçamento entre linhas: simples.
 Máximo de 100 palavras

 A palavra RESUMO deve ser escrita em caixa alta (maiúsculas) e
Negrito.

 Pular uma linha com entre linhas simples para Palavras-chave

Palavras-chave Fonte: Times New Roman; Tamanho: 11; Normal; alinhamento
justificado; espaçamento entre linhas: simples.
 Colocar de 3 a 5 palavras-chave

 A expressão PALAVRAS-CHAVE deve ser escrita em caixa alta 
(maiúsculas) e Negrito. 

 Pular duas linhas com entre linhas 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; Tamanho: 12; Negrito; 
alinhamento: à esquerda; espaçamento entre linhas: simples

Texto Fonte: Times New Roman; Tamanho: 12; alinhamento: 
justificado; espaçamento entre linhas: 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

 Não colocar recuo no início dos parágrafos

 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, 
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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, Tamanho: 11, alinhamento:
justificado, espaçamento entre linhas: simples

 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. EX: (RANCIÉRE, 2012, 
p. 52)

Notas de rodapé Apresentadas como notas de rodapé com o formato dos 
números em algarismo arábico, Fonte: Times New Roman, 
Tamanho: 10, Normal, alinhamento: justificado, espaçamento 
entre linhas: simples.
 IMPORTANTE: As notas devem ser utilizadas como recurso para

explicações e acréscimos que o autor julgar necessários. As 
notas não devem ser empregadas à indicação das fontes das 
citações. 

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, 

Fonte: Times New Roman; Tamanho: 10, Normal, 
alinhamento: centralizado, espaçamento entre linhas: simples

Referências Após o texto,

Fonte: Times New Roman; Tamanho: 11; Normal; 
alinhamento: à esquerda; espaçamento entre linhas: simples
 Modelo de referência – SOBRENOME, Nome. Título do trabalho.

Cidade: Editora, Ano.

 Listar em ordem alfabética

Currículo(s) do(s) 
Autor(es)

Após as Referências, 

Fonte: Times New Roman; Tamanho: 10; Normal; 
alinhamento: justificado, espaçamento entre linhas: 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)

Dúvidas
Escrever para usoimprorio2018@gmail.com  

mailto:usoimprorio2018@gmail.com

