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VII Seminário de Pesquisa em Artes Cênicas – SPAC 
Dias 19 a 22 de setembro de 2017 

Centro de Artes – UDESC 
 

Chamada de trabalhos 
 

Convidamos os estudantes de Artes Cênicas de Graduação e Pós-
graduação que estão elaborando seus TCCs, teses e dissertações, a se 
inscreverem no Seminário de Pesquisa em Artes Cênicas. O Seminário é 
um espaço para troca de experiências entre estudantes e tem como 
objetivo promover o diálogo e a cooperação entre estes, oferecendo um 
espaço/tempo para o compartilhamento de reflexões e experiências.  

 
 
Modalidade - Comunicação 
 As comunicações dos participantes devem tematizar o desenvolvimento de 
suas teses, dissertações ou TCCs, trazendo questões pertinentes ao processo de 
pesquisa que estão desenvolvendo. Para a realização da apresentação cada 
participante terá até 15 minutos, independente do formato escolhido. As 
apresentações se realizarão em grupos de trabalhos com temas específicos que 
serão definidos de acordo com as inscrições. Cada grupo de trabalho contará com 
dois debatedores. 
  
Estrutura do seminário  
 Os grupos de trabalho se reunirão por três dias consecutivos. Nos dois 
primeiros dias serão realizadas as apresentações das pesquisas, no terceiro dia o 
grupo se reunirá em plenária tendo em vista aprofundar as discussões sobre os 
temas chaves referentes aos dias anteriores. Os dois debatedores deverão propor 
reflexões a partir das comunicações, para, em seguida abrir espaço para a plenária, 
além de propor questões para a plenária do terceiro dia. 
 
Inscrições: 
Período de 01/07/2017 a 13/08/2017 
Para o e-mail seminariodepesquisaudesc@gmail.com 
 A inscrição será feita mediante o envio da ficha de inscrição preenchida com 
todos os dados do apresentador e resumo expandido da comunicação. A inscrição 
só deverá ser considerada válida após o recebimento de confirmação encaminhado 
pela comissão organizadora. Os trabalhos serão selecionados pela comissão 
científica do evento. 
 
Formato do Resumo Expandido:  
 O texto de resumo deverá conter no mínimo 4.000 (quatro mil) e no máximo 
6.000 (seis mil) caracteres, incluindo os espaços e as referências. Deverá apresentar 
o objeto de estudo, o estágio atual da pesquisa e as questões que considerar 
pertinentes para discussão no grupo de trabalho. As referências devem ser citadas 

mailto:seminariodepesquisaudesc@gmail.com
mailto:seminariodepesquisaudesc@gmail.com


Departamento de Artes Cênicas e Programa de Pós Graduação em Teatro 
Universidade do Estado de Santa Catarina 

 
 

Informações sobre o VII Seminário de Pesquisa em Artes Cênicas pelo e-mail 
seminariodepesquisaudesc@gmail.com 

 

exclusivamente no texto pelo sistema Autor-Data conforme a ABNT e listadas ao 
final do mesmo. Enviar por e-mail em dois formatos: pdf e doc. 
 
Aceite dos Trabalhos: 
 O aceite do trabalho será confirmado até 25/08/2017. Os selecionados 
receberão a resposta por e-mail. A programação definitiva será divulgada no Blog: 
https://seminariodepesquisa.wordpress.com/ e no site do CEART a partir de 
01/09/2017. 
  
 
Certificados: 
 Serão fornecidos certificados aos estudantes que apresentarem seus 
trabalhos e aos participantes ouvintes com, pelo menos, 50% de frequência no 
Seminário. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
Comissão organizadora: 
Jussyanne Rodrigues Emidio; Keila Fonseca; Paloma Bianchi; Rogaciano 
Rodrigues; Tereza Mara Franzoni; Luana Schutz Leite; Dionatan Daniel Rosa; Maysa 
Carvalho; Rafael Prim Meurer; Renata Amabile Patrão; Henrique Bezerra de Souza; 
Marisa Araujo Cavalcante.  
  
 

Florianópolis, 12 de junho de 2017. 
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