
 

EDITAL V 

CHAMADA PÚBLICA PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS TEÓRICOS PARA O 

SIMPÓSIO VIDEO MAPPING: CIDADES 'INTELIGENTES'  

 

RESULTADO 

 
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. Segue abaixo a relação dos selecionados: 

 

Fernanda Bocorny Messias 

Elias Filho 

Grazi Mendes 

Darli Nuza 

 

 

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 (atentar para a resolução da imagem); 

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 com cópia para brasiliamapping@gmail.com até o dia        

23 de junho às 23:00. 

 

COORDENADORA 

Dra. Leci Augusto 
Licenciada em Educação Artística, com Habilitação em Artes visuais, pela Universidade de Brasília (1984), mestre em                
Arte Contemporânea pelo Instituto de Artes (2006), no Programa de Pós graduação em Artes, da Universidade de                 
Brasília e doutora em Arte Contemporânea pelo Instituto de Artes da Universidade de Brasília (2014). Nossa pesquisa                 
de caráter transdisciplinar nos domínios da arte e ciência. Investiga formas poéticas de intervenção na paisagem por                 
processos transdisciplinares motivados pelas trocas entre várias áreas de conhecimento que parte do diálogo sobre o                
mesmo objeto.. O trabalho de pesquisa produz como resultados estudos teórico-práticos no campo da              
experimentação artística. Atualmente, envolvida com a poética que abarcam o universo feminino, que envolvem as               

mailto:editais@brasiliamapping.com.br
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questões de gênero, enfatizando a questão do Feminicídio, utilizando várias linguagens artísticas ao explorar o               
potencial estético na fotografia, na gravura, em instalações e intervenções urbanas. CV Lattes:             
http://lattes.cnpq.br/7515935523177648  

 

CRONOGRAMA 

 

Divulgação online dos resumos selecionados: 

04/06/2019 

 

Envio do trabalho final 

23/06/2019 

 

Apresentação dos trabalhos 

6 e 7/07/2019 

 

http://lattes.cnpq.br/7515935523177648

