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CALL FOR PAPERS

Devires da Cibercultura: políticas e práticas é o tema do XII Simpósio Nacional da
ABCiber, a ser realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
entre 23 e 25 de julho de 2019. O devir é um convite a vivenciar as incertezas e os
horizontes movediços da pesquisa em cibercultura. Ele nos interpela e nos lança numa
problematização generalizada sobre as nossas políticas e práticas. Como um eterno
inacabado, ele nos convoca a avançarmos para além de um ser da cibercultura, em
busca de associações inesperadas, novas alianças e a generalização das forças
conjuntivas de nossas experiências cotidianas. Pensar nos devires da cibercultura é
pensar na expansão de um campo nos termos da fala de Riobaldo, personagem de
Guimarães Rosa em Grande Sertão: veredas: “como é que posso com este mundo? A
vida é ingrata no macio de si; mas transtraz a esperança mesmo do meio do fel do
desespero. Ao que, este mundo é muito misturado…”. A cibercultura é reiteradamente
uma produtora de dobras e linhas de fuga contra toda ordem e polaridade, atravessada
por potências criativas que se abrem em múltiplas formas de autoexposição e de
controle. Recuperar categorias e debates fundamentais e ao mesmo tempo desafiar os
nossos próprios limites analíticos, políticos, epistemológicos e éticos é o horizonte
posto para este XII Simpósio Nacional da ABCiber. Com ele, queremos tratar a
cibercultura como um processo sempre inacabado, transformador e em transformação.
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1.

O período para a submissão de propostas de Resumo Expandido, nas categorias
Artigo Científico ou Mesa Coordenada, estará aberto de 02 de abril a 27 de maio de 2019.

2. As submissões devem ser feitas diretamente através do site do XII Simpósio
Nacional da ABCiber.
3.

Os Resumos Expandidos deverão ser originais (isto é, elaborados exclusivamente para
participação no Simpósio; não podendo, até o momento de sua apresentação no
XII Simpósio Nacional da ABCiber, ter sido apresentados em eventos anteriores
ou publicados em periódicos, livros ou anais) e ter preferencialmente vínculo com
pesquisa em desenvolvimento ou concluída. O não atendimento a esse quesito
retirará a proposta da fase de avaliação.

Artigos Científicos
1.

Serão aceitas submissões de Artigos Científicos vinculados à proposta do XII
Simpósio Nacional da ABCiber - Devires da Cibercultura: políticas e práticas com única
autoria ou em coautoria. No caso de coautoria, somente um proponente deve
realizar a submissão do trabalho, ainda que os demais autores devam fazer inscrição
individual para participar do evento.

2. As propostas de Artigos Científicos aprovadas serão organizadas em Painéis
Temáticos mediante apuração de afinidades. Os trabalhos devem ser direcionados,
no momento da inscrição, a um dos Eixos Temáticos previstos (ver relação
abaixo).
Observação: em razão da amplitude da proposta do Simpósio, os Eixos
Temáticos têm caráter exclusivamente indicativo, funcionando como
entradas para melhor administração das inscrições, sob o princípio da maior
inclusão possível. Os Painéis Temáticos, formados a posteriori, poderão, a
critério da Comissão Organizadora, integrar trabalhos inscritos em um ou
mais Eixos Temáticos.
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3. A submissão de propostas será realizada por meio de Resumos Expandidos, que
devem obedecer às instruções abaixo (para otimizar a padronização e a edição
dos Anais Eletrônicos):
i) conter (não necessariamente nesta ordem): o tema ou o objeto de estudo
(alinhado a algum dos Eixos Temáticos e vinculado à proposta do Simpósio); o
objetivo principal; as bases teóricas da reflexão ou análise (autores e teorias
fundamentais); e a justificativa (pertinência e relevância do trabalho);
ii) o proponente deve utilizar o template oferecido, disponível no site do
evento. O texto deve ter entre 10.000 a 11.000 caracteres (com espaços) e 5
palavras-chave; e ser apresentado em fonte Times New Roman, corpo 12, com
espaçamento 1,5 entre as linhas e, se possível, em adequação às normas da
ABNT (NBR 10.520, para citações, e NBR 6.023, para referências
bibliográficas);
iii) o título e o subtítulo do trabalho devem vir centralizados e em negrito,
com letras maiúsculas, em tamanho 12, sem recuo;
iv) em seguida, deve constar, também centralizado, o nome do(s) autor(es). O
nome deve ser acompanhado de nota de rodapé contendo indicação individual
da maior titulação e da filiação institucional (se houver), a eventual vinculação
com Grupo de Pesquisa e/ou com agência de fomento (no caso de bolsas em
vigor) e o endereço eletrônico;
v) os arquivos enviados para Artigo Científico devem ser salvos em doc, docx, r!
ou odt e nomeados conforme segue: ARTIGO - EIXO TEMÁTICO 00
(número do Eixo escolhido). O arquivo NÃO deve ser salvo em formato pdf.

Mesas Coordenadas
1.

Nas submissões de propostas de Mesa Coordenada, serão aceitos trabalhos
vinculados à temática central do XII Simpósio Nacional da ABCiber - Devires da
Cibercultura: políticas e práticas com a participação de, no mínimo, 3 e, no máximo, 4
pesquisadores, incluindo o proponente, que será o Coordenador da Mesa.
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2. O Coordenador da Mesa deve ter titulação mínima de Doutor e será o responsável
pela submissão da proposta, ainda que todos os membros da Mesa devam fazer
inscrição individual para participar do evento.
3.

A duração das atividades da Mesa Temática não poderá ultrapassar 90 minutos,
incluindo introdução, exposições e debates.

4. A proposta deve ser direcionada, no momento da inscrição, a um dos Eixos Temáticos
previstos (ver relação abaixo).
5.

A submissão de propostas de Mesa Coordenada será realizada por meio de resumos
expandidos, que devem obedecer às seguintes instruções:
i) o resumo expandido referente à Mesa deve abranger necessariamente a
argumentação que cada participante exporá no evento e conter (não nesta
mesma ordem): o tema ou o objeto articulatório de estudos (alinhado a algum
dos Eixos Temáticos e vinculado à proposta do Simpósio); o objetivo
principal; as bases teóricas da reflexão ou análise conjunta (autores e teorias
fundamentais); e a justificativa (pertinência e relevância da Mesa);
ii) o proponente deve utilizar o template
evento;

oferecido, disponível no site

do

iii) o resumo expandido deve ter entre 10.000 a 11.000 caracteres (com
espaços) e 5 palavras-chave; e ser apresentado em fonte Times New Roman,
corpo 12, com espaçamento 1,5 entre as linhas e, se possível, em adequação às
normas da ABNT (NBR 10.520, para citações, e NBR 6.023, para referências
bibliográficas);
iv) o título e o subtítulo da Mesa Coordenada devem vir centralizados e em
negrito, com letras maiúsculas, em tamanho 12, sem recuo;
v) em seguida, deve constar, também centralizado, o nome do(s) autor(es),
acompanhado de nota de rodapé contendo indicação individual da maior
titulação e da filiação institucional (se houver), a eventual vinculação com
Grupo de Pesquisa e/ou com agência de fomento (no caso de bolsas em vigor)
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e o endereço eletrônico;
vi) os arquivos enviados para Mesa Coordenada devem ser salvos em doc, docx,
r! ou odt e nomeados conforme segue: MESA - EIXO TEMÁTICO 00
(número do Eixo escolhido). O arquivo NÃO deve ser salvo em formato pdf.
Importante: os proponentes de resumos expandidos referentes a Artigo
Científico devem enviar a versão completa do texto conforme adiante. No caso
das Mesas Coordenadas, o conjunto dos integrantes ou cada qual poderá, se o
quiser, enviar posteriormente o artigo, relacionado às exposições individuais
ou ao conjunto delas, para inserção nos Anais Eletrônicos.

Eixos Temáticos
1. América Latina, movimentos pós-colonias e decoloniais em rede;
2. Arte na cibercultura;
3. Comunicação, publicidade e propaganda na cibercultura;
4. Corpo e subjetividade na cibercultura;
5. Cultura hacker;
6. Democracia e liberdade;
7. Direito, globalização e internet;
8. Educação na cibercultura;
9. Etnicidade e cibercultura;
10. Feminismos em rede;
11. Gênero, sexualidade e transexualidade na cibercultura;
12. Governos, governamentalidade, controle e vigilância;
13. Infraestruturas digitais e interativas;
14. Práticas jornalísticas;
15. Métodos e técnicas de pesquisa;
16. Movimentos sociais e ativismos em rede;
17. Políticas Públicas e inclusão digital;
18. Teorias da cibercultura;
19. Urbanismos, urbanidade e cibercultura: o digital e a rua;
20. Verdades, pós-verdades e fake news;
21. Algoritmos e algoritmização;
22. Sistemas inteligentes: automação, robótica e Inteligência Artificial;
23. Segurança e cibercultura;
24. Deep web e dark web.
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Sistema de avaliação e divulgação dos resultados
1.

Cada proposta de Artigo Científico ou Mesa Temática será avaliada por 2
pareceristas, membros do Conselho Científico Deliberativo (CCD) da ABCiber e/
ou pesquisadores convidados, a critério da Coordenação Institucional e/ou da
Comissão Organizadora do Simpósio. As avaliações serão entregues à Comissão
Organizadora para verificação de congruência. Havendo dúvidas ou necessidade de
precisão no resultado, a proposta poderá ser submetida a terceira avaliação.

2. Os quesitos adotados pela Comissão Científica são:
i) pertinência ao tema central e aos Eixos Temáticos do Simpósio;
ii) adequação aos critérios contidos no item 3 de Artigos Científicos ou no item
5 das Mesas Coordenadas;
iii) qualidade do texto.
3.

A divulgação dos resumos expandidos aprovados será feita por e-mail, em fluxo
contínuo, no período de 21 a 31 de maio de 2019; e, no site da ABCiber, até o dia 03
de junho de 2019.

4. A programação definitiva do Simpósio, com os Painéis Temáticos e as Mesas
Coordenadas, será divulgada tão logo seja possível, após a aprovação de todas as
propostas.

Envio dos artigos completos para publicação nos Anais Eletrônicos
A versão completa dos artigos, para inclusão nos Anais Eletrônicos do Simpósio, deverá ser
encaminhada entre os dias 20 de maio e 30 de agosto de 2019, na seguinte formatação:
i) o texto deverá ter entre 36 mil a 54 mil caracteres (com espaços), em fonte New
Times Roman, corpo 12, com espaçamento 1,5 entre as linhas, em adequação às
normas da ABNT (NBR 10.520, para citações, e NBR 6.023, para referências
bibliográficas);
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ii) serão aceitas, no máximo, duas imagens por artigo. As imagens devem ter, no
maior lado, 10 cm, com 100 dpi de resolução, nos formatos jpg, jpeg, png e gif. Além
das imagens constantes do texto, com os devidos créditos e legendas, elas devem ser
enviadas em anexo, para garantia de publicação daquela com melhor qualidade final.
Observação: NÃO enviar o artigo completo antes de 20 de maio de 2019. A publicação
do texto nos Anais Eletrônicos estará condicionada à apresentação do trabalho no
Simpósio e à entrega de versão inteiramente revisada (do ponto de vista gramatical e
formal).

Informações importantes
1.

Todos os autores de resumos apro vados de vem realizar a inscrição
impreterivelmente até o dia 01 de julho de 2019. Após essa data, poderão inscreverse somente como ouvintes. Mais informações sobre o evento poderão ser
encontradas no site do evento.

2. As despesas decorrentes da participação no evento, não podendo ser arcadas pela
ABCiber, precisarão ser cobertas com verba de origem.

Porto Alegre, 02 de abril de 2019.

Prof. Dr. Jean Segata
Diretor Científico da ABCiber (gestão 2017-2019)
Coordenador Geral do XII Simpósio Nacional da ABCiber
Devires da Cibercultura: políticas e práticas
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