
 
 

 
 

VI SIMPÓSIO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM CIBERCULTURA  
(ABCIBER) 

DIRETRIZES PARA A INSCRIÇÃO E PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

1. Apresentação 
O VI Simpósio Nacional da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura (ABCiber) é 

uma iniciativa da ABCiber junto ao Mestrado em Processos e Manifestações Culturais da 
Universidade Feevale. O VI Simpósio Nacional da ABCiber tem como tema principal o Entretenimento 
Digital e será realizado de 6 a 8 de novembro de 2012 na Universidade Feevale, Novo Hamburgo, Rio 
Grande do Sul. 

 
2. Participação no evento 
2.1. A participação no VI Simpósio Nacional da ABCiber dá-se por meio de inscrição no site 

www.feevale.br/simposioabciber, tendo como público-alvo acadêmicos de graduação e de pós-
graduação de diversas áreas, profissionais, professores, pesquisadores, ativistas e artistas com 
interesse na área da Cibercultura. A inscrição e a submissão de trabalhos são um processo único, 
permitindo ao inscrito o direito de frequentar todas as atividades propostas. Os interessados 
podem participar em duas categorias: 
 

a) ouvinte, que não apresenta trabalho; 
b) autor, que submete um trabalho de sua autoria e o apresenta no Simpósio, caso ele seja 

aprovado. 
2.2. A inscrição é efetivada via pagamento da Taxa de Inscrição, que é a mesma tanto para ouvinte 

quanto para autor. Os valores estão discriminados na tabela abaixo: 
 

Categorias  
Até 

31/08/12 
Até 

30/09/12 
Até 

31/10/12 

Comunidade externa  
(profissionais, professores, doutores, mestres e especialistas) 

R$ 138,00 R$ 161,00 R$ 184,00 

Alunos de ensino médio, graduação e de pós-graduação  
(Stricto Sensu e Lato Sensu) 

R$ 92,00 R$ 104,00 R$ 115,00 

Professores, acadêmicos da Universidade Feevale e 
Bolsistas ProUni de qualquer IES 

R$ 58,00 R$ 69,00 R$ 81,00 

 
2.3. A submissão de trabalhos deve ser feita no ato da inscrição, sendo que a data final de submissão 

de trabalhos é 30/07/12. A partir desta data, o cadastramento como autor estará suspenso no 
sistema de inscrições. 

2.4. A data final da divulgação dos trabalhos aprovados é 23/08/12. Os autores com trabalhos 
aprovados devem fazer o pagamento da taxa de inscrição até 31/08/12, impreterivelmente. 
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Cronograma de submissão e análise das propostas para o VI Simpósio Nacional da ABCiber: 
 
Envio de propostas: até dia 30/07/2012 
Avaliação: de 06/08/2012 a 20/08/2012 
Comunicação de aceites: 23/08/2012 
 
2.5. As submissões de trabalho devem obedecer às seguintes diretrizes: 

 

2.5.1. Os artigos científicos e as proposições de mesas temáticas devem ser inéditos, não tendo 
sido publicados ainda, nem estando em consideração para publicação. Os artigos científicos 
devem ter o mínimo de 10 e o máximo de 15 páginas (até 35.000 caracteres com espaços). 

2.5.2. O arquivo de submissão deve estar, preferencialmente, no formato .RTF, sendo admitidos 
os formatos OpenOffice (.doc) e Microsoft Word (.doc e.docx). Os artigos e as proposta 
devem apresentar correção textual e uso adequado da língua formal e coloquial. 

2.5.3. Todas as URLs nos textos (ex.: http://pkp.sfu.ca) devem estar ativas e prontas para clicar. O 
material multimídia (vídeos e imagens) deve ser postado através de plataformas de 
hospedagem como Flickr, Youtube, Vimeo ou similares, inseridos no texto como links ativos. 

2.5.4. O texto deve seguir as seguintes normas: espaço 1,5 entre as linhas; fonte Times New 
Roman, de 12 pontos; emprego do itálico em vez de sublinhado para destaque (exceto em 
endereços URL); as figuras e tabelas inseridas no texto, no lugar devido; subtítulos em 
negrito, com separação por 2 espaços 1,5; redação seguindo as normas da ABNT. 

2.5.5. Artigos e propostas de mesas temáticas devem conter resumos, sendo de 5 a 10 linhas 
(máximo de 200 palavras), assim como devem conter de 3 a 5 palavras-chave. 

2.5.6. Como autor principal, pode-se submeter apenas uma proposta. Outras poderão ser 
submetidas pelo mesmo autor desde que em regime de coautoria.  

2.5.7. Uma mesma proposta não pode ser submetida em mais de um eixo temático. 
 
 

3. Eixos temáticos  
 

3.1. Os trabalhos submetidos ao VI Simpósio da ABCiber  devem estar inseridos em um dos 8 (oito) 
eixos temáticos seguintes: 

3.1.1. Educação, Processos de Aprendizagem e Cognição 
 

3.1.2. Jornalismo, Mídia livre e Arquiteturas da Informação 
 
     3.1.3.Comunicação Corporativa e Práticas de Produção e Consumo Online 

     3.1.4.Política, Inclusão Digital e Ciberativismo 
 
     3.1.5.Entretenimento Digital 
 
     3.1.6.Processos e Estéticas em Arte Digital 



 
 

 
 

     3.1.7. Redes sociais na Internet e Sociabilidade online 

     3.1.8. Imaginário Tecnológico e Subjetividades 

  Modalidades de Participação 
3.1 São 4 (quatro) os tipos de propostas que os autores podem submeter ao VI Simpósio Nacional 
ABCiber – 2012: 

1.1.1. Artigo científico 
1.1.2. Mesa temática 
1.1.3. Oficina 
1.1.4. Exposição 

 

3.2 Artigos científicos: Textos acadêmicos concentrados em torno dos eixos temáticos. O artigo 
deverá ter o mínimo de 10 e o máximo de 15 páginas (máximo de 35.000 caracteres com espaços) 
digitado em Times New Roman, corpo 12, espaço entre linhas 1,5). Use o modelo padrão de artigo 
científico. A submissão do artigo deve ser feita juntamente com a inscrição, no site 
www.feevale.br/simposioabciber 
 

3.3 Mesas temáticas: Mesa sobre tema concernente à Cibercultura, respeitando os eixos temáticos, 
com a participação de no máximo 3 pesquisadores - incluindo o proponente, que será o coordenador 
da mesa. A duração dos trabalhos da mesa temática não poderá ultrapassar 150 minutos, incluindo 
apresentação, exposições e debate. Use o modelo padrão de proposta de mesa (máximo de 35.000 
caracteres com espaços). A submissão da proposta de mesa deve ser feita juntamente com a 
inscrição, no site www.feevale.br/simposioabciber 
 
3.4 Oficina (Workshop): Oficinas, com duração de três e seis horas, obedecendo aos eixos temáticos. 
Seguindo o modelo padrão de proposta de oficinas, a proposta deve conter: título, objetivos, 
público-alvo, metodologia, programa e duração. O transporte, a montagem e os materiais 
necessários são de responsabilidade exclusiva do proponente. Use o modelo padrão de proposta de 
oficina. A submissão da proposta de oficina deve ser feita juntamente com a inscrição, no site 
www.feevale.br/simposioabciber 

 
3.5 Exposição:  Exposição de propostas em Ciberarte de artistas, pesquisadores, ativistas, grupos e 
coletivos de arte e cultura digital, que atravessem os eixos temáticos do simpósio e que envolvam 
linguagens como instalação, videoarte, performance, música e fotografia, inseridas no contexto da 
Webarte, Gamearte ou Netarte, previstas para serem acessadas durante a duração do simpósio. Os 
artistas deverão apresentar memorial descritivo contendo: 1) título; 2) nome do artista; 3) mini-
currículo do artista; 4) conceito; 5) detalhes de produção; 6) link para vídeo contendo a proposta. Os 
proponentes são responsáveis pela produção (material, infraestrutura, pessoal, etc.). Instruções mais 
detalhadas no modelo padrão de proposta. Use o modelo padrão de proposta de projeto de 
exposição. A submissão da proposta de exposição deve ser feita juntamente com a inscrição , no site 
www.feevale.br/simposioabciber.  

 
4. Pagamento da inscrição 

 

 A inscrição somente se confirmará após o pagamento da mesma, no valor definido conforme 
categoria informada, até a data indicada no boleto bancário, que será emitido ao término do 

http://simposio2011.abciber.org/modelopadrao_abciber_2011_artigo.rtf
http://simposio2011.abciber.org/modelopadrao_abciber_2011_artigo.rtf
http://www.feevale.br/simposioabciber
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http://www.feevale.br/simposioabciber
http://simposio2011.abciber.org/modelopadrao_abciber_2011_oficina.rtf
http://simposio2011.abciber.org/modelopadrao_abciber_2011_oficina.rtf
http://www.feevale.br/simposioabciber
http://www.feevale.br/simposioabciber


 
 

 
 

preenchimento da ficha de inscrição. Também não haverá devolução dos valores da inscrição 
daqueles que porventura venham a ter problemas no envio do formulário on-line. 
IMPORTANTE: O autor principal ou pelo menos um dos autores de trabalho escrito em coautoria que 
seja aprovado deverá efetuar o pagamento da inscrição até o dia 31/08/2012. Os demais autores, 
caso venham a participar do evento, devem efetuar o pagamento de sua inscrição de acordo com o 
cronograma indicado em tabela anterior. Exemplo: quem emitir o boleto para pagamento no dia 
31/08/2012 e só pagar depois dessa data, deverá observar o valor vigente para o período em 
questão.   
 
5. Certificados 

 

Será fornecido somente 01 (um) certificado referente à participação como ouvinte e 01 (um) 
certificado referente a cada proposta aprovada como autor. Podem ser solicitadas vias adicionais de 
certificados, mediante o requerimento no setor Atendimento Feevale, com incidência de taxa 
protocolar e prazo de 10 dias para a entrega. Os certificados deverão ser retirados, no último dia do 
evento, no local de credenciamento do Simpósio. Serão utilizadas nos certificados as informações 
cadastradas no sistema de inscrição (nome de autores, ordenação e nome de orientadores), sendo 
de responsabilidade do autor o correto cadastramento das informações. 

 
6. Avaliação  

 

As propostas submetida serão avaliadas por 2 (dois) avaliadores mediante a análise dos seguintes 
critérios:  
 
 1. Relevância e pertinência da proposta para discussão dos eixos temáticos do evento; 
 
2. Interlocução e contribuição da proposta para a área específica do conhecimento em que se 
enquadra; 
 
3. Consistência e rigor na abordagem teórico-metodológica e na argumentação; 
 
4. Coerência do desenvolvimento do texto com os objetivos propostos; 
 
5. Conclusão fundamentada; 
 
6. Obediência às exigências de apresentação e formatação determinadas; 

 
Os autores, no ato da inscrição, deverão autorizar, sem encargos de qualquer natureza, a 

publicação de seu trabalho. 
 
Os casos omissos do presente regulamento serão encaminhados à comissão organizadora do 

evento. 
Comissão Científica do VI Simpósio Nacional ABCiber – 2012 

Prof. Dra. Sandra Portella Montardo 
Prof. Dra. Paula Puhl  

abcibercientífico@feevale.br  
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