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EDITAL DA CHAMADA DE TRABALHOS TEXTUAIS PARA A 
I SEMANA DO CINEMA POSSÍVEL DO ACRE 

 
Torna-se pública a abertura das inscrições para a submissão de trabalhos para serem 
apresentados na Mostra de Trabalhos Textuais da I Semana do Cinema Possível do Acre, 
realizada pelo Cineclube Opiniões em parceria com a Universidade Federal do Acre - 
Ufac. 
 
A Mostra pretende identificar, reunir e discutir pesquisas, críticas e experiências ligadas 
ao audiovisual no Acre.  
 
A submissão poderá ser de: 
 

a) Resumos de pesquisas acadêmicas: artigos, monografias, dissertações e teses; 
b) Relatos de experiências: produção cinematográfica, cineclubista e gestão de 

políticas públicas; 
c) Resenhas, ensaios e críticas.  

 
Os trabalhos inscritos passarão pela avaliação da Comissão Científica da Mostra, que 
pode considerar o trabalho aprovado ou não aprovado conforme as normas deste edital 
ou ainda, solicitar alterações. 
 
As apresentações ocorrerão entre os dias 10 e 14 de julho de 2017, das 8h às 12horas, 
em local ainda a ser divulgado.  
 
Haverá certificação para todos autores de trabalhos apresentados e para participantes 
ouvintes. 
 
As inscrições serão realizadas via formulário online. No ato da inscrição, o participante 
deverá se inscrever como AUTOR DE TRABALHO ou OUVINTE. 
 
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
 

1. INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 
 
1.1 Serão aceitos trabalhos de profissionais, professores, estudantes e comunidade em 

geral, com vínculo acadêmico ou não; 
 

1.2 As inscrições serão efetuadas somente via formulário online;  
 

1.3  Todos os trabalhos devem ser enviados em formato de texto, podendo ser resumo 
de pesquisa acadêmica, ensaio, resenha, crítica de filme e relatos de experiência. 

 
1.4  Os trabalhos devem conter de 5 a 7 mil caracteres (sem espaço), o que resulta entre 

2 e 3 laudas, seguindo o seguinte formato:  Fonte Times New Roman, tamanho 12, 
espaçamento 1,5, margens 2 cm.  
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1.5 O item 1.4 refere-se a todo o trabalho, que deve conter: título (subtítulo é opcional) 
e palavras-chave (até 3 palavras-chave relacionadas ao trabalho, separadas com 
sinal de ponto e vírgula); 

 
1.6  Os trabalhos devem respeitar as normas gramaticais da Língua Portuguesa. 

 
1.7  No ato da inscrição, o autor deve indicar no formulário o Grupo de Trabalho (GT) 

em que seu trabalho será apresentado, ficando sujeito à adequação por parte da 
comissão organizadora, caso seja necessário.  

 
1.8 São os Grupos: 

 
GT 1 – Cinema, História e Memória.  
Coordenador: Wlisses James de Farias Silva 
  
Ementa: As relações entre cinema, história e memória. Reflexões sobre a importância 
do cinema como representação e discussão da história da arte e da cultura 
 
GT 2 – Cinema, Comunicação e Identidade 
Coordenadores: Francielle Maria Modesto Mendes/Francisco Aquinei Timóteo Queirós 
  
Ementa: O cinema, o audiovisual, a comunicação, a identidade e o campo da experiência 
humana. O cinema e suas implicações culturais. Justaposição entre cinema, literatura, 
crítica. Cinema Latino-americano. Cinema na tríplice fronteira: Bolívia, Peru e Brasil. 
Cinema e representação das identidades étnico-sócio-culturais. 
 
GT 3 – Cinema e Educação 
Coordenadora: Simone de Souza Lima 
 
O cinema como ferramenta de ensino-aprendizagem privilegiado que, articulado com 
os demais conhecimentos – a literatura, a história, os estudos sociais e humanísticos, 
migrações, feminismos, diversidade sexual e religiosa típicas do contemporâneo – 
fomenta discussões sobre temas marginalizados em geral (como os deslocamentos de 
refugiados pela região amazônica; a inclusão de deficientes em ambientes escolares 
regulares; a diversidade sexual, étnica, racial e cultural; a socialização de opiniões e 
pensamentos críticos e sociais), dentre outros possíveis. 
 
GT 4 – Comunicações Livres 
Coordenadora Giselle Xavier d’Avila Lucena 
 
Ementa: Trabalhos que articulem cinema e temas não abordados nos demais grupos.  
 
1.9 Todos os trabalhos apresentados serão publicados nos anais do evento, que serão 

posteriormente publicados.  
 
2. FICHA DE INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
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2.1 As inscrições estão disponíveis através do link: www.even3.com.br/semcine 
2.2 O candidato deverá obrigatoriamente: 
 
2.2.1 indicar em qual linha temática deseja submeter o trabalho; 
 
2.2.2 preencher a página de dados pessoais com nome completo, e-mail válido e 
telefone para contato; 
 
2.2.3 fornecer as seguintes informações: Título; Autor(es) do Trabalho e se possui ou 
não vínculo com alguma instituição pública ou organização da sociedade civil; 
 
2.2.4 Ao participante é limitada a apresentação de um único trabalho como autoria. 
Devem ser indicados os nomes de coautores, com limite de até três por trabalho. Só é 
permitida a participação em coautorias de até dois trabalhos. 
 
2.2.5 Caso o apresentador do trabalho seja um coautor, é necessário que tenha feito 
inscrição no evento e preencha o campo de indicação de apresentação. Ao deixar o 
campo em branco, o apresentador será tido como o próprio autor. 
 
2.3 Após o envio da submissão do trabalhos, o inscrito deve aguardar os resultados a 
serem divulgados no site do evento conforme data prevista no artigo 4 deste edital. 
 
A entrega do certificado está vinculada à apresentação do trabalho. 
 

3. AVALIAÇÃO 
 
3.1 A avaliação será feita pelos coordenadores de cada Grupo de Trabalho, que são 
professores da Universidade Federal do Acre, que poderão solicitar ajustes no 
trabalho.   
 
3.2 Após a divulgação dos trabalhos aceitos, os apresentadores deverão confirmar sua 
participação no evento por e-mail, conforme os horários previstos e divulgados. 
 
3.3 Como critérios de avaliação serão observados: 
 

a) Originalidade e criatividade; 
b) Objetividade; 
c) Relevância para academia/sociedade. 
 

3.4 Os trabalhos serão recusados caso seja identificado plágio.  
 

4. CRONOGRAMA 
 
Envio de Trabalhos: 12 a 26 de Junho de 2017 
 
Divulgação de trabalhos aprovados: 03 de Julho de 2017 de novembro de 2017 
 

http://www.even3.com.br/semcine
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Apresentação dos trabalhos: De 10 a 14 de Julho de 2017 
 

5. APRESENTAÇÕES 
 
5.1. As apresentações devem afirmar a relevância e o desenvolvimento trabalho, assim 
como destacar sua fundamentação. 
 
5.2 Cada trabalho terá quinze minutos de apresentação, inclusas apresentações de 
vídeos ou áudios.  
 
5.3 Serão destinados cinco minutos para debates e comentários gerais de 
professores/mediadores e ouvintes. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Todas as sessões estarão abertas a participação do público do evento, respeitando a 
capacidade do espaço físico. 
 
Os casos omissos serão submetidos à Comissão de Organização do evento.  
 
 
 

Giselle Xavier D Avila Lucena 
Responsável pela Comissão Científica 

UFAC 
 
 

Teddy Falcão 
Organizador da Mostra de Trabalhos Textuais 

Cineclube Opiniões 
  
 
 
 

 


