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Comunicações e painéis

Comissão Executiva |
Comissão Científica

Enviar resumo de 300 palavras (máx). Para as propostas de painéis deve ser enviado
resumo de até 800 palavras, incluindo a identificação de todos os participantes, as
instituições de origem, bem como as necessidades técnicas do painel (imagem, som,
computador, etc.).

(/informacoes/EncontrosCientificos/Perspectivas-daInvestigacao-e-m-ArtesArticulacoes/ComissaoExecutiva-Comissao-

Workshops e sessões práticas

Ao encorajar a realização de iniciativas práticas no contexto da conferência, procura-se
valorizar os modos dominantes do fazer artístico, inscrevendo-os em estreita articulação
com o espírito da série Perspectivas . Podem revestir a forma de workshops, diálogos ou
mesas-redondas, conferência-performance, eventos de participação, etc.
Solicita-se que cada proposta contenha:
resumo com máx. de 500 palavras, indicando ainda: nome de todos os participantes
e instituições de origem
indicações de espaço pretendido para a realização, equipamento necessário e
duração prevista.
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