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1. Do tema: “Arte Além da Arte” 
 
Resultado do trabalho do Grupo de Pesquisa Territorialidade e Subjetividade: 
Relações Sistêmicas da Arte, vinculado ao CNPq pelo Programa de Pós-Graduação 
em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGAV-UFRGS), em 
parceria com o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-
USP) e o Centro de Pesquisa e Formação do Serviço Social do Comércio (SESC-CPF) - 
São Paulo, o 2o SIRSA propõe abrigar discussões que vislumbrem as reverberações 
éticas e estéticas das atuais configurações do sistema da arte, constituídas em meio 
a processos históricos amplos e complexos. 
 
Evento transdisciplinar em essência, visa abrir o diálogo entre pesquisadores das 
Artes, Sociologia, Antropologia, Filosofia, Letras, Tecnologia, Ciências Política, 
Economia, Direito e demais áreas interessadas em pensar o tema. O Simpósio busca 
reunir pesquisas que tenham interesse na ampla gama de relações possíveis que 
permeiam o fazer artístico, sua legitimação, visibilidade, circulação e acesso. 
 
Neste sentido, a problematização e a reflexão sobre a construção social dos valores 
estéticos na contemporaneidade orientam o debate proposto no 2o Simpósio 
Internacional de Relações Sistêmicas da Arte - o 2o SIRSA. Partindo de 
questionamentos como: é possível continuarmos falando em História da Arte e 
Estética se lidamos com objetos e eventos que fogem totalmente aos valores 
originalmente instituídos por essas disciplinas? De que modo os valores da estética 
clássica, que se estruturaram baseados na filosofia kantiana do sublime e do 
desinteresse, estão sendo revisados? A partir de que estratégias e discursos a arte 
contemporânea vem sendo institucionalizada e incorporada ao sistema da arte? De 
que modo a atuação do mercado tem reverberado nas possibilidades de legitimação 
de práticas artísticas emergentes? Como a prática artística, a crítica de arte e as 
instituições têm se reorganizado para dar conta das mudanças que ocorrem num 
mundo global, profundamente desigual? Como o Brasil participa desse processo 
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internacional? Que desafios enfrenta para legitimar-se num cenário que é global e 
desigual?  
 
Para tanto, propõe três eixos centrais: 
 

1. Revendo as grandes narrativas: voltado para o debate dos grandes discursos 
da Estética e da História da Arte que se encontram em crise, bem como para 
as narrativas divergentes que estão sendo constituídas como alternativas de 
compreensão e análise do campo artístico. Aí se incluem discussões de 
gênero, étnico-raciais e grupos sociais e economicamente excluídos. 
Consideramos aqui, também, as estratégias da Crítica de Arte para responder 
aos desafios que emergem desse contexto; 
 

2. Processos de legitimação e valoração: partindo da ideia de que aquilo que é 
e pode vir a ser o que entendemos por arte está em constante redefinição, 
este eixo se propõe a explorar as práticas envolvidas na institucionalização 
das produções artísticas contemporâneas. A intenção é melhor compreender 
como tais práticas têm sido articuladas pelos campos institucional e 
mercadológico, a partir da atuação de diferentes atores, tais como: 
curadores, colecionadores, diretores de instituições, galeristas, entre outros; 

 
3. Um novo estético – poéticas artísticas na contemporaneidade: este eixo se 

propõe analisar, a partir da produção poética, novas dimensões do estético 
em articulação com a sociedade e o sistema da arte. A partir disso, 
pretendemos debater como dimensões políticas e sociais do regime estético 
tem se manifestado na arte contemporânea. Isso inclui não apenas o 
entrecruzamento de diferentes áreas do conhecimento, mas uma nova 
construção conceitual.  

 
 
2. Da estrutura  
 
O 2o Simpósio de Relações Sistêmicas da Arte “Arte Além da Arte” aceitará a 
submissão de resumos e a apresentação de comunicações em português, espanhol 
ou inglês que serão submetidas à Comissão Científica, além dos debates temáticos, 
com pesquisadores convidados. 
 
Cada resumo será avaliado por 03 (três) membros do Comitê Científico. Os resumos 
submetidos serão avaliados segundo os critérios de: relevância e pertinência do 
tema à proposta do Simpósio; adequação do trabalho à modalidade pretendida; 
clareza na exposição das ideias; coerência do quadro teórico ao tema.  
 
 
 



 
 

 3 

3. Da submissão de resumos 
 
As submissões deverão ser realizadas pela plataforma easychair 
[https://easychair.org/conferences/?conf=2osirsa] e o resumo deve estar de acordo 
com as normas e cronograma constantes nesta convocatória.  
 
Cada pessoa poderá submeter um resumo de sua autoria, sendo facultada a 
possibilidade de apresentar mais um resumo como segundo autor, totalizando, no 
máximo 2 (duas) participações. 
 
Sugere‐se que cada artigo tenha no máximo 2 (duas) autorias.  
 
Os resumos podem ser submetidos em português, espanhol ou inglês. 
 
 
4.  Da formatação dos resumos para submissão 
 
Os resumos que não obedecerem às normas de redação presentes nesta 
convocatória serão automaticamente recusados. 
 
Papel: formato A4 (21 x 29,7cm);  
Margem esquerda e superior de 3 cm, direita e inferior de 2 cm. 
 
Título: Arial 14, negrito, alinhamento centralizado, entrelinhas simples. Só a inicial 
da primeira palavra em maiúscula (exceto nomes próprios, títulos de obras e 
conceitos que mereçam destaque). Pular duas linhas com espaçamento simples 
antes do Título em Inglês. 
 
Title: Título do artigo em inglês, abaixo do título em português. Arial 14, negrito, 
alinhamento centralizado, entrelinhas simples. Só a inicial da primeira palavra em 
maiúscula (exceto nomes próprios, títulos de obras e conceitos que mereçam 
destaque). Pular duas linhas com espaçamento simples antes do Resumo. 
 
Resumo: Deve apresentar uma perspectiva sucinta do tema, da abordagem e das 
conclusões, contendo entre 1500 e 2000 caracteres com espaços. Para os artigos 
escritos em português ou espanhol, o resumo em língua estrangeira será sempre em 
inglês; para os artigos escritos originalmente em inglês, sempre incluir um resumo 
em português. Arial 12, alinhamento justificado, sem recuo à esquerda e entrelinha 
simples. A palavra RESUMO deve ser escrita em caixa alta (maiúsculas) e negrito. 
Pular uma linha com espaçamento simples. 
 
Palavras‐chave: Arial 12, alinhamento justificado, sem recuo à esquerda, 
espaçamento simples, de 3 a 5 palavras-chave, separadas por vírgula e com caixa 
baixa - exceto a inicial da primeira palavra, com caixa alta. A expressão PALAVRAS-

https://easychair.org/conferences/?conf=2osirsa
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CHAVE deve ser escrita em caixa alta (maiúsculas) e negrito. Pular duas linhas com 
espaçamento simples. 
 
Abstract: Arial 12, alinhamento justificado, sem recuo à esquerda e entrelinha 
simples. ABSTRACT em caixa alta (maiúsculas) e em negrito. Pular uma linha com 
espaçamento simples. 
 
Keywords: Arial 12, alinhamento justificado, sem recuo à esquerda, espaçamento 
simples, de 3 a 5 palavras-chave, separadas por vírgula e com caixa baixa - exceto a 
inicial da primeira palavra, com caixa alta. A expressão KEYWORDS deve estar em 
caixa alta (maiúsculas) e em negrito.  
 
Depois de avaliados, os resumos qualificados podem ser indicados para ajustes de 
adequação do texto ao solicitado, garantindo, assim, a aceitação definitiva da 
comunicação. Nesse caso, os resumos em questão serão reenviados aos seus 
autores para cumprirem as observações dos avaliadores. 
 
No resumo submetido não deve constar nenhuma menção à autoria para garantir a 
dupla avaliação cega por pares, já que o sistema da plataforma easychair gera 
automaticamente uma chave de identificação para cada texto.  
 
 
5. Da formatação dos artigos para publicação 
 
As comunicações aprovadas serão publicadas integralmente nos Anais digitais do 
evento desde que cumpram as seguintes diretrizes da estrutura textual: 
 
Papel: formato A4 (21 x 29,7cm);  
Margem esquerda e superior de 3 cm, direita e inferior de 2 cm. 
 
Título: Arial 14, negrito, alinhamento centralizado, entrelinhas simples. Só a inicial 
da primeira palavra em maiúscula (exceto nomes próprios, títulos de obras e 
conceitos que mereçam destaque). Pular duas linhas com espaçamento simples 
antes do Título em Inglês. 
 
Title: Título do artigo em inglês, abaixo do título em português. Arial 14, negrito, 
alinhamento centralizado, entrelinhas simples. Só a inicial da primeira palavra em 
maiúscula (exceto nomes próprios, títulos de obras e conceitos que mereçam 
destaque). Pular duas linhas com espaçamento simples antes do Resumo. 
 
Resumo: Deve apresentar uma perspectiva sucinta do tema, da abordagem e das 
conclusões, contendo entre 1500 e 2000 caracteres com espaços. Para os artigos 
escritos em português ou espanhol, o resumo em língua estrangeira será sempre em 
inglês; para os artigos escritos originalmente em inglês, sempre incluir um resumo 
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em português. Arial 12, alinhamento justificado, sem recuo à esquerda e entrelinha 
simples. A palavra RESUMO deve ser escrita em caixa alta (maiúsculas) e negrito. 
Pular uma linha com espaçamento simples. 
 
Palavras‐chave: Arial 12, alinhamento justificado, sem recuo à esquerda, 
espaçamento simples, de 3 a 5 palavras-chave, separadas por vírgula e com caixa 
baixa - exceto a inicial da primeira palavra, com caixa alta. A expressão PALAVRAS-
CHAVE deve ser escrita em caixa alta (maiúsculas) e negrito. Pular duas linhas com 
espaçamento simples. 
 
Abstract: Arial 12, alinhamento justificado, sem recuo à esquerda e entrelinha 
simples. ABSTRACT em caixa alta (maiúsculas) e em negrito. Pular uma linha com 
espaçamento simples. 
 
Keywords: Arial 12, alinhamento justificado, sem recuo à esquerda, espaçamento 
simples, de 3 a 5 palavras-chave, separadas por vírgula e com caixa baixa - exceto a 
inicial da primeira palavra, com caixa alta. A expressão KEYWORDS deve estar em 
caixa alta (maiúsculas) e em negrito. Pular duas linhas com espaçamento simples 
antes de iniciar o texto. 
 
Subtítulos no corpo do texto: Fonte Arial, corpo 12, negrito, alinhamento à 
esquerda.  
 
Texto: Fonte Arial, corpo 12, alinhamento justificado, entrelinhas 1,5. Mínimo de 
25.000 e máximo de 35.000 caracteres com espaços. Não incluindo os resumos, 
referências e legendas das imagens. Configurar parágrafo, sem espaçamento (antes 
e depois 0pt). Não deve ser inserido no documento qualquer quebra de seção, 
tampouco quebra de página. As páginas não devem ser numeradas. 
 
Citações:  

 Até três linhas, manter a mesma formatação definida para o texto.  

 Mais de três linhas, fazer recuo de 4cm da margem esquerda, Fonte Arial, 
corpo 11, alinhamento justificado, entrelinhas simples. 

 
Imagens e gráficos: Dispostas no corpo do texto. Devem possuir legenda e devem 
estar referenciadas no texto. Número máximo de 10 imagens, podendo ser coloridas 
ou em P&B, com a seguinte configuração: formato jpg, com resolução mínima de 
72dpi e máxima de 150dpi, tendo o tamanho de 7x5cm (mínimo) ou 15x10cm 
(máximo). Alinhamento centralizado. As imagens não devem ter formatação de 
quebra automática de texto e não devem ser ancoradas ao texto. 
 
Legendas das imagens: Devem ser indicadas logo abaixo das imagens, com Fonte 
Arial, corpo 10, alinhamento centralizado, entrelinhas 1. As imagens devem estar 
referenciadas no texto e sequenciadas com a indicação de Figura 1:, Figura 2 etc. 
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Deve conter informações sobre autor, técnica e outras que forem necessárias para a 
compreensão de seu uso, deve conter a fonte e autorização de uso se for o caso.  
 
Notas: Não serão aceitas notas de rodapé ao longo do texto, somente como notas 
de fim, conforme modelo de artigo. 
 
Referências: Fonte Arial, corpo 11, alinhamento à esquerda, entrelinhas simples. 
Pular duas linhas entre cada referência. Aqui devem estar incluídas todas as 
referências citadas no texto, sejam elas, bibliográficas ou eletrônicas etc. em 
conformidade com as normas ABNT [NBR 6023]. 
 
Em caso de dúvidas quanto à formatação, ver modelo de artigo disponível no site do 
evento. 
 
 
6. Do envio de arquivos 
 
Os arquivos deverão ser enviados exclusivamente pela plataforma easychair 
[https://easychair.org/conferences/?conf=2osirsa] A confirmação da submissão é 
enviada automaticamente para o(s) e‐mail(s) do(s) autor(es). 
 
 
7. Das apresentações das comunicações 
 
As apresentações das comunicações deverão ser realizadas somente pelos 
respectivos autores, sendo assim, não serão aceitos outros comunicadores. Desta 
maneira, o certificado de apresentação só será emitido para aqueles que 
apresentarem oralmente os artigos de própria autoria. 
 
Cada comunicador terá 20 (vinte) minutos para a exposição de seu trabalho.  
 
 
8. Das inscrições no 2o SIRSA  
 
Para participação no 2o SIRSA a taxa de inscrição é individual e obrigatória. As 
inscrições são destinadas a quem obteve seus artigos aceitos para apresentação no 
Simpósio e ouvintes sem apresentação de trabalho.  
 
8.1 Inscrições de comunicações 
  
Autoras e autores de resumos aceitos deverão confirmar sua participação no evento 
respondendo ao e-mail oficial do 2o SIRSA até o dia 22 de maio com as seguintes 
informações: nome completo (conforme constará no certificado), RG e CPF. É 

https://easychair.org/conferences/?conf=2osirsa
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importante ressaltar que participantes com comunicações aceitas não deverão fazer 
inscrição online. 
 
Após essa etapa da confirmação (22 de maio), a efetivação da participação se dará 
mediante pagamento presencial (crédito, débito e dinheiro) na Central de 
Atendimento do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, a partir das 14h do dia 27 
de junho até o primeiro dia do seminário, ou seja, 29 de julho até às 13h.  
 
Certificados de participação serão emitidos somente àqueles que estiverem 
devidamente inscritos. 
 
8.2 Inscrições para público ouvinte 
 
Inscrições para público ouvinte serão realizadas online (sescsp.org.br/cpf) ou 
presencialmente em qualquer unidade do Sesc em São Paulo, conforme 
disponibilidade de vagas, a partir das 14h do dia 27 de junho.  
 
 
9. Das taxas de inscrição 
 
9.1 Para comunicadores 

 Estudantes de Pós‐Graduação: R$ 50,00  

 Profissionais: R$ 100,00  
 
O pagamento das inscrições das comunicações deverá ser realizado somente após o 
aceite das mesmas. 
 
9.2 Para ouvintes 

 Matriculados no Sesc: R$ 30,00: 

 Estudantes, idosos, professores e credenciados MIS: R$ 50,00 

 Demais interessados: R$ 100,00 
 
 
10. Do cronograma  
 

Divulgação da convocatória 15 /  jan / 2019 

Prazo final para inscrição de comunicações,  
mediante submissão do resumo 

25 / mar / 2019 

Divulgação da lista de comunicações aceitas 06 /mai / 2019 

Prazo máximo para confirmação dos selecionados sobre 
respectiva participação no evento por e-mail, informando 
nome completo (conforme constará no certificado), RG e 
CPF 

22 / mai / 2019 

http://sescsp.org.br/cpf
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Prazo final para envio textos completos das 
comunicações. Os textos não enviados até esta data não 
entrarão nos anais do evento 

24 / jun / 2019 

Divulgação da programação completa do evento 01 / jul / 2019 

Inscrições para público ouvinte a partir das 14h do dia 
27 de junho. Poderão 
ser realizadas online 

(sescsp.org.br/cpf) ou 
presencialmente em 
qualquer unidade do 

Sesc em São Paulo 

Pagamento da taxa de inscrição das comunicações aceitas a partir das 14h do dia 
27 de junho até o 
primeiro dia do 

seminário, ou seja, 29 
de julho até às 13h 

Realização do evento 29, 30 e 31 / jul / 2019 

 
Para dúvidas e informações adicionais: 2simposioirsa@gmail.com   

http://sescsp.org.br/cpf
mailto:2simposioirsa@gmail.com

