
EDITAL V 

CHAMADA PÚBLICA PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS TEÓRICOS PARA O 

SIMPÓSIO VIDEO MAPPING: CIDADES 'INTELIGENTES'  

 

REGULAMENTO 

 
O Brasília Mapping Festival: #SmartCities, por meio deste convite público, abre           

chamada pública para inscrição de artistas que desejem apresentar trabalho na           

categoria Simpósio do festival, que será realizado nos dias 06 e 07 de Julho de               

2019, no auditório do Museu Nacional da República, Esplanada dos Ministérios, em            

Brasília, DF.  

 

PÚBLICO ALVO 

Estudantes, profissionais, empreendedores, entusiastas das artes e tecnologias.  

 

SOBRE O SIMPÓSIO DE VÍDEO MAPPING: CIDADES INTELIGENTES 

 

O Simpósio será um espaço para a discussão dos mais variados temas em Arte e               

Novas Tecnologias (Políticas e Práticas), no espectro do Video Mapping: Smart           

Cities (Cidades Inteligentes) e suas temáticas afins. Os trabalhos, inscritos por meio            

de formulário específico ACESSE AQUI, serão submetidos à avaliação de uma           

Comissão de Seleção indicada pelos organizadores do Festival.  

 

Tal seleção vai priorizar trabalhos atuais, que transitem pelo "estado da arte" na             

https://forms.gle/vdTYc86fRfvwefm16
https://forms.gle/vdTYc86fRfvwefm16


pesquisa em tecnologias digitais inovadoras, sustentáveis, coletivas,       

interativo-dialógicas, cíbridas, natural ou artificialmente inteligentes, em textos que         

analisem, critiquem, especulem e reflitam sobre os seus impactos na vida das            

#smartcities. Os textos selecionados serão publicados na internet em Agosto/2019          

em formato de ebook e amplamente divulgados, resguardados os direitos de           

autor(a). A Comissão avaliadora fará uma menção honrosa ao texto melhor           

classificado entre os selecionados. 

 

Os pesquisadores, artistas, professores ou estudantes interessados em inscrever         

seus trabalhos devem indicar em qual dos temas descritos a seguir estão inseridos             

ou fazem interface com sua pesquisa e a Comissão avaliadora irá analisar possíveis             

reagrupamentos. Serão bem-vindos e bem-vindas participantes ouvintes e , tanto no           

local como por teleconferência, a ser disponibilizada publicamente ao longo do           

evento. 

 

GRUPOS TEMÁTICOS PROPOSTOS 

 

GT1. Sociedade, Cultura e Arte: Espaços urbanos da(de) arte, Apropriações in situ,            

Processos Criativos e seus Códigos, Estéticas participativas, Arquiteturas interativas,         

Semiótica em Campos expandidos de percepção, Neural Networks, Digital Twins e           

Artifícios inteligentes. 

 

GT2. Economia Criativa: Mercado, Eventos, Inovação, Ecossistemas, Consumo        

sustentável. 

 

GT3. Comunicação e Arte: Design, Mídias, Tecnologias Sociais, Tendências,         

Produção poética. 

 

GT4. Arte-educação e Tecnologia: Curadoria, Mediação, Educação. 

 

A comissão organizadora do Simpósio irá organizar o calendário, tendo como base o             

número de trabalhos inscritos, de forma a atender todos os interessados que tenham             

avaliação positiva. Eventuais alterações de mesas e horários serão prontamente          



informadas aos proponentes. 

 

Será elaborado um Manifesto do Video Mapping em Brasília, debatido publicamente           

no encerramento do Simpósio. O manifesto será discutido com a classe artística e             

todos os participantes do evento, tendo como base as relações do video mapping             

com a arquitetura moderna de Brasília. A organização do Festival convidou os            

artistas Spetto e Pedro Zaz (United VJs) para coordenar e mediar essa atividade             

interativa. 

 

O Festival não dispõe de verba para apoiar a recepção de participantes no Simpósio,              

que devem assumir seus próprios custos em caso de deslocamento. 

 

CRONOGRAMA 

 

HORÁRIOS DIA 06/07/19 DIA 07/07/19 

09:00 – 10:00 Credenciamento Livre 

10:00 – 11:00 Abertura GT  

11:00 – 12:00 GT  GT  

12:00 – 13:00 GT  GT  

Almoço Almoço Almoço 

14:30 – 15:30 Palestrante Manifesto VM 

15:30 – 16:30 GT  Manifesto VM 

16:30 – 17:30 GT  Manifesto VM 

Intervalo Café Intervalo Café Intervalo Café 

18:00 – 19:00 GT  Encerramento Simpósio 

19:00 – 20:00 GT  Performances  



20:00 – 21:00 Palestrante VJs e DJs 

  Obs.: Os Grupos de Trabalho serão determinados de acordo com o número de inscrições. 

 

COMO PARTICIPAR 

● As propostas deverão ser inscritas por meio do formulário online de           

inscrição disponibilizado no anexo 1. 

● O período de inscrições: de 16/04 á 16/05/2019. Não há taxa de inscrição. 

 

● Poderão ser enviados, no máximo, dois (2) textos por pesquisador ou           

grupo, sendo necessário preencher um formulário para cada texto. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ENVIO DOS TRABALHOS 

 

● Um resumo de até 200 palavras deve ser submetido no formulário de            

inscrição para o Simpósio, indicando a área temática de preferência, até o dia             

20/05/2019. A divulgação do aceite dos resumos será feita até o dia            

22/05/2019.  

● Os que têm urgência em receber o aceite de sua participação no Simpósio,             

deverão preencher sua inscrição com antecedência, a partir de 16/04/2019. 

● Os textos integrais deverão ser submetidos até 28/05/2019 

 

FORMATO DOS TEXTOS COMPLETOS 

 

1. O texto completo ou artigo deve ter até 10 laudas (formato A4, arquivo PDF),               

incluindo: resumo, imagens, tabelas, gráficos, notas e as referências bibliográficas e           

webgráficas. O texto deve estar configurado com espaçamento simples e fonte           

Times 12;  

2. O título deve ter fonte Arial, corpo 12, negrito, (usar itálico apenas para palavras               

estrangeiras e em latim);  

3. O nome do autor ou autores, em corpo 10, justificado à margem direita, deve               

aparecer logo abaixo do título.  

4. O currículo resumido do autor ou autores deverá aparecer em nota de rodapé,              



corpo 9, espaçamento simples, e conter: titulação máxima, instituição de vínculo,           

endereço eletrônico e telefone de contato (este último não será divulgado);  

5. O resumo deve ter até 10 linhas, sem divisão de parágrafos, corpo 11,              

espaçamento simples, palavras-chave (três a cinco) do trabalho, alinhado à          

esquerda;  

6. O abstract em inglês, após o resumo e em itálico, sem divisão de parágrafos,               

corpo 11, espaçamento simples seguido das keywords;  

7. As eventuais notas de rodapé deverão ser apresentadas em corpo 9, com             

espaçamento simples;  

8. O uso de imagens, de tabelas ou de gráficos deve obedecer a largura máxima da                

coluna de texto; 12,5cm.  

9. Os autores autorizam a organização do Festival a utilizar os textos submetidos e              

aprovados para o Simpósio em qualquer publicação, física, eletrônica ou digital,           

desde que citada a fonte e reservados todos os seus demais direitos autorais. 

10. O arquivo, em formato doc, deverá ser enviado para o email:            

editais@brasiliamapping.com.br 

 

RESULTADO 

 

● Os selecionados serão comunicados por e-mail logo após o processo de seleção             

que será finalizado no dia 22/05/2019. 

● A relação completa dos trabalhos selecionados será divulgada nas redes sociais            

do Brasília Mapping Festival: #SmartCities e estará disponível para consulta no site            

do evento (http://www.brasiliamapping.com.br.) 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

A apresentação dos trabalhos ocorrerá da seguinte forma: 20 minutos para           

exposição e 10 minutos de debate, com os coordenadores da mesa e público. Este              

tempo pode ser alterado (ampliado ou reduzido) pelo mediador de cada GT, com o              

objetivo de melhor aproveitar o tempo de discussão.  

 

O formato da apresentação dos textos é livre, tendo este como eixo o tema do               

http://www.brasiliamapping.com.br/


Festival #SmartCities e conteúdo das mesas e os respectivos eixos temáticos           

específicos a cada Grupo de Trabalho (GT). Os selecionados que optarem por            

apresentações interativas deverão juntamente com a equipe do festival verificar e           

testar os recursos tecnológicos disponíveis para as mesas antecipadamente. 

 

As mesas serão transmitidas online, por streaming. As apresentações por          

teleconferência, serão transmitidas para o público do auditório do Museu Nacional da            

República e retransmitidas nas redes sociais do Festival. Nesse caso, as           

especificações de rede, conexão, velocidade deverão ser observados e testados          

anteriormente, juntamente com a equipe do festival e sem prejuízo para a qualidade             

da apresentação.  

 

Recursos dos trabalhos rejeitados podem ser submetidos à comissão organizadora          

do evento, até o dia 24/05/2019. Os mesmos serão julgados em caráter definitivo até              

o dia 26/05/2019 

 

Esclarecimentos acerca do conteúdo desta Chamada Pública poderão ser obtidos          

através do email: editais@brasiliamapping.com.br  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA 
 
 
Lançamento do Edital: 
16/04/2019 
 
Envio das propostas e Inscrições: 
de 16/04/2019 até 16/05/2019 
 
Julgamento e seleção pela equipe curatorial dos artigos: 
17/05/2019 á 21/05/2019 
 
Divulgação online dos artigos selecionados 
22/05/2019 
  
Pleito de  resumos rejeitados: 

 De 22/05/2019 á 24/05/2019 

 

Julgamento de pleito em caráter definitivo: 

De 25/05/2019 á 26/05/2019  

 
Envio do artigo completo 
De 28/05/2019 
 

 
Formulário de Inscrição 
ACESSE AQUI 

 
 
 

https://forms.gle/vdTYc86fRfvwefm16

