XIII SIMPÓSIO NACIONAL DA
ABCIBER
VIRTUALIZAÇÃO DA VIDA: FUTUROS
IMEDIATOS, TECNOPOLÍTICAS E
RECONSTRUÇÃO DO COMUM NO
CENÁRIO PÓS-PANDEMIA
CALL FOR PAPERS
A pandemia da Covid-19 antecipa cenários disruptivos e abre uma linha de fuga para futuros
imediatos, atualizando nossas expectativas frente ao mundo, produzindo urgências e colocando em
xeque práticas econômicas, políticas, afetivas e processos de aprendizagem.
Diante do impacto da pandemia em um cenário global e que atinge bilhões de pessoas de
forma simultânea, somos instados a pensar sobre esse acontecimento que nos faz ver o que uma
época tem de intolerável e de limitações e faz emergir o desejo por novas possibilidades de vida e
formas de estarmos juntos.
Em um cenário de urgência, bilhões de seres humanos foram confrontados a práticas e
processos tecnológicos, procedimentos médicos e de segurança massivos, gestão de populações,
vigilantismo explicitando as formas do biopoder e das biopolíticas contemporâneas.
Ao mesmo tempo, os processos de virtualização da vida apontam para novas formas de
apropriação tecnológicas e tecnopolíticas, dão visibilidade a processos sociotécnicos, formas de

conectividade, de interação, comunicação e participação, formas de sociabilidade emergenciais que
impactam em todas as dimensões da vida.
É imerso nesse cenário que a ABCiber acontece pela primeira vez de forma virtual,
experimentando os limites e potencialidades do virtual na sua própria comunidade e mapeando
questões, autores, temas e processos de um presente urgente.
A consciência das crises de saúde, de governança, de sociabilidade no contexto pandêmico
aponta para transformações massivas, planetárias, quantitativas e qualitativas, tecnológicas, e
tornam ainda mais agudas as questões sobre o devir da espécie. Um momento de reposicionamento
em torno das três ecologias propostas por Félix Guattari: o meio ambiente, as relações sociais e a
subjetividade humana, uma ecosofia que é uma articulação ético política entre essas três dimensões.
Tecnologias de monitoramento de comportamentos e de populações, tecnologias de leitura
facial, capitalismo de vigilância, capitalismo de dados, capitalismo de plataformas, capitalismo
algoritmo são muitos os nomes para nomear profundas transformações. Mas precisamos também
apontar para a emergência de outros saberes, processos, redes de sustentabilidade, redes de afetos,
uma apropriação tecnológica pelos muitos que aponta para um pensamento commons, tecnologias
do comum, outras institucionalidades, movimentos, ativismos. Também podemos destacar o uso de
diferentes dispositivos tecnológicos na produção de linguagens, estéticas, na invenção de um bios.
O objetivo do evento, em sua décima terceira edição, é promover um espaço inter, multi e
transdisciplinar para debates, onde afloram contribuições, compreensão e fundamentação de
conceitos e proposições para o novo ambiente de comunicação, de sociabilidade e de habitação.
Convidamos a todos os interessados em contribuir para essa discussão a enviar seus trabalhos
conforme as normas propostas a seguir.

1.

2.

3.

O PERÍODO PARA A SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE RESUMO EXPANDIDO, nas
categorias Artigo Científico, Mesa Coordenada ou Modalidades especiais estará aberto
de 31 de agosto a 26 de outubro de 2020.
As submissões devem ser feitas diretamente através do site da ABCiber 10:
www.abciber.org.br/simposio2020
OS RESUMOS EXPANDIDOS DEVERÃO SER ORIGINAIS (isto é, elaborados
exclusivamente para participação no Simpósio; não podendo, até o momento de sua
apresentação no XIII 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.

2.

Serão aceitas submissões de Artigos Científicos vinculados à proposta do Simpósio –
VIRTUALIZAÇÃO DA VIDA: FUTUROS IMEDIATOS, TECNOPOLÍTICAS E
RECONSTRUÇÃO DO COMUM NO CENÁRIO PÓS-PANDEMIA – 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.
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.

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):
(a) 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

(b)

(c)
(d)

(e)

principal; as bases teóricas da reflexão ou análise (autores e teorias fundamentais); e
a justificativa (pertinência e relevância do trabalho);
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);
o título e o subtítulo do trabalho devem vir centralizados e em negrito, com letras
maiúsculas, em tamanho 12, sem recuo;
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;
os arquivos enviados para Artigo Científico devem ser salvos em doc, docx, rft 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.

2.

3.

4.
5.

Nas submissões de propostas de Mesa Coordenada, serão aceitos trabalhos vinculados à
temática central do Simpósio – VIRTUALIZAÇÃO DA VIDA: FUTUROS
IMEDIATOS, TECNOPOLÍTICAS E RECONSTRUÇÃO DO COMUM NO
CENÁRIO PÓS-PANDEMIA – com a participação de, no mínimo, 3 e, no máximo, 4
pesquisadores, incluindo o proponente, que será o Coordenador da Mesa.
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.
A duração das atividades da Mesa Temática não poderá ultrapassar 90 minutos, incluindo
introdução, exposições e debates.
A proposta deve ser direcionada, no momento da inscrição, a um dos Eixos Temáticos
previstos (ver relação abaixo).
A submissão de propostas de Mesa Coordenada será realizada por meio de resumos
expandidos, que devem obedecer às seguintes instruções:

(a) 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);
(b) o proponente deve utilizar o template oferecido, disponível no site do evento.
(c) 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);
(d) o título e o subtítulo da Mesa Coordenada devem vir centralizados e em negrito,
com letras maiúsculas, em tamanho 12, sem recuo;
(e) 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) e o endereço eletrônico;
(f) os arquivos enviados para Mesa Coordenada devem ser salvos em doc, docx, rft 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.

Modalidades especiais
Tendo em vista a especificidade dos ambientes virtuais, o XIII Simpósio ABCiber 2020
propõe nesta edição virtual a ampliação de modalidades especiais de participação com a
possibilidade de inscrições de trabalhos para novos formatos, ao vivo ou gravados.

1. Nas submissões de propostas para uma das Modalidades Especiais, serão aceitas propostas
vinculadas à temática central do Simpósio – VIRTUALIZAÇÃO DA VIDA: FUTUROS
IMEDIATOS, TECNOPOLÍTICAS E RECONSTRUÇÃO DO COMUM NO
CENÁRIO PÓS-PANDEMIA – respeitando as devidas condições definidas para cada
modalidade especial.
2. A proposta deve ser direcionada, no momento da inscrição, a uma das Modalidades
especiais previstas (ver relação abaixo).
3. A submissão de propostas para uma das Modalidades especiais será realizada por meio de
resumos expandidos, que devem obedecer às seguintes instruções:
a) o resumo expandido referente à Modalidade deve detalhar a dinâmica e participantes
envolvidos e conter (não nesta mesma ordem): o tipo, o tema ou o objeto articulatório
de estudos, a abordagem da discussão, o formato (exposição ao vivo ou pré-gravada).
b) o proponente deve respeitar o tempo definido para cada modalidade
c) 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);
d) o título e o subtítulo da Modalidade especial devem vir centralizados e em negrito,
com letras maiúsculas, em tamanho 12, sem recuo;
e) em seguida, deve constar, também centralizado, o nome do proponente, nome dos
participantes (se houver), 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;
f) O período para envio do material gravado para a Modalidade Especial é de 31/8
a 19/11 (trabalhos aceitos). O envio deve ser feito para o e-mail:
modalidadeabciber@gmail.com, em até 5 dias após a comunicação do aceite.
As inscrições devem ser feitas pelo site da ABCIber e, após aprovação, todas as
apresentações selecionadas ficarão disponíveis nas redes da ABCiber.

Tipos de Modalidades Especiais disponíveis para recebimento de propostas:
⇒ Minicursos e Oficinas
O proponente em ministrar o minicurso ou oficina deve realizar inscrição
prévia e realizar a submissão do resumo expandido da proposta. A seleção dos
trabalhos será feita pela comissão organizadora por meio de avaliação do resumo
expandido. Os minicursos e oficinas aceitos devem ter até 1h de duração e serão
realizados no dia e horário a ser definido na programação do evento.
⇒ Papos Virtuais
A Modalidade Papos Virtuais é um espaço de diálogo entre dois proponentes
sobre um tema vinculado à temática central do Simpósio – VIRTUALIZAÇÃO DA
VIDA: FUTUROS IMEDIATOS, TECNOPOLÍTICAS E RECONSTRUÇÃO
DO COMUM NO CENÁRIO PÓS-PANDEMIA.
A comissão organizadora do evento irá selecionar até dois proponentes
inscritos a partir da avaliação do resumo expandido. Cada dupla terá até 1h de diálogo
online a ser realizado no dia e horário determinados na programação do evento.
⇒ Entrevista com convidado especial
A comissão do evento irá selecionar até dois proponentes inscritos a partir da
avaliação do resumo expandido. O resumo deve indicar o tema, o entrevistador e o
entrevistado. As propostas aprovadas podem ser tanto exibidas ao vivo (online) como
a partir de vídeos pré-gravados enviados à comissão do evento. Cada entrevista deve
ter até 1h de diálogo. Para as duas formas de realização da entrevista (ao vivo online
ou gravada), a comissão organizadora determinará o dia e horário na programação do
evento.

⇒ Roda de Conversa Temática
O proponente interessado em promover uma Roda de Conversa Temática
deve realizar inscrição prévia com a submissão do resumo expandido da proposta,
indicando o tema escolhido para o debate. A Roda de Conversa aprovada terá até 1h
de duração com limite de até 20 inscritos para uma conversação horizontal.
⇒ Experiências compartilhadas
A modalidade Experiências Compartilhadas tem por objetivo abrir um espaço
de exposição de pesquisas de acordo com o desejo dos pesquisadores proponentes. A
seleção dos trabalhos será feita pela comissão organizadora por meio de inscrição e
avaliação do resumo expandido. As apresentações podem ser feitas ao vivo online ou
exibidas por meio de vídeo pré-gravado. Em ambos os formatos, devem ter até 15
minutos de duração.
⇒ Apresentações Culturais
A modalidade Apresentações Culturais acolhe exposições de proponentes que
tenham interesse em expor seus trabalhos, a partir de temas vinculados ao evento. A
seleção dos trabalhos será feita pela comissão organizadora por meio de inscrição e
avaliação do resumo expandido. As apresentações aprovadas devem enviadas
somente no formato de arquivos de vídeo pré-gravados com até 2h de duração para
serem exibidos no evento.

Eixos Temáticos
1. Tecnopolíticas e Cenários Pandêmicos
2. Produção de Commons
3. Capitalismo de Dados, Capitalismo de Plataforma e Capitalismo Algorítmico

4. Redes Digitais de Saúde e Bem Comum
5. Governança e Novas Institucionalidades
6. Regimes Digitais de Exceção
7. Anonimato, Criptografia e Segurança
8. Tecnoativismos: Assimetrias, Desigualdades, Vulnerabilidades
9. Afetos, Sexualiddes e Tecnologias: Redes de Controle e de Insurgência
10. Ancestralidade e Decolonialidade
11. Cosmovisões Indígenas, Povos Tradicionais e Apropriação Tecnológica
12. Redes Digitais e Tecnologias para a Sustentabilidade
13. Trabalho Digital Global no Capitalismo de Plataforma e de Vigilância
14. Transformações do Trabalho: Automação, Uberização e Direitos
15. Cidades e Territórios: Governança, Militarização do Cotidiano e Resistências
16. Regimes de Visualidade: Drones, Satélites e Tecnologias de Visionamento
17. Cidades, Sociabilidades e Urbanismos
18. Ambientes Virtuais na Educação: Ensino-aprendizagem em Redes
19. Estéticas da Comunicação: Linguagens e Artes
20. Economia Colaborativa, Economia do Compartilhamento e Novos Modelos de Negócios
21. Blockchain, Bitcoins, Moedas Criptografadas;
22. Literacias de Mídia e Informação (MIL)
23. Big data, Ciência dos Dados, Dados Abertos, Algoritmos
24. Ciberataques, Cyberwar;
25. Games e Processos de Aprendizagem em Contextos Digitais, Realidades Aumentadas;
26. Teorias e Técnicas de Pesquisa na Internet;
27.

Inteligência Artificial, Hibridização Homem-dispositivos, Trans-humanismo,

Wearables;

28. Jornalismo de Dados, Ética da Informação, Fake News e Crise dos Pontos de Vista
Centrais;
29. Influenciadores, Blogueiros, Youtubers;
30. Cultura Hacker, Cultura Maker.

Sistema de Avaliação
Divulgação dos resultados
1.

2.

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.
Os quesitos adotados pela Comissão Científica são:
(a) pertinência ao tema central e aos Eixos Temáticos do Simpósio;
(b) adequação aos critérios contidos no item 3 de Artigos Científicos, no item 5 das
Mesas Coordenadas, ou no item Modalidades Especiais;
(c) qualidade do texto.

3.

4.

A divulgação dos resumos expandidos aprovados será feita por e-mail, em fluxo contínuo,
no período de 31 de agosto a 26 de outubro de 2020; e, no site da ABCiber, até o dia 20 de
novembro de 2020.
A programação definitiva do Simpósio, com os Painéis Temáticos, as Mesas Coordenadas
e as Modalidades Especiais, será divulgada tão logo seja possível, após a aprovação de
todas as propostas.

Envio dos artigos completos
Publicação nos Anais Eletrônicos

1.

A versão completa dos artigos, para inclusão nos Anais Eletrônicos do Simpósio, deverá
ser encaminhada entre os dias 20 de dezembro de 2020 e 31 de janeiro de 2021, na seguinte
formatação:
(a) 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);
(b) 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 dezembro de 2020.
2.

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.

2.
3.

Todos os autores de resumos aprovados devem realizar a inscrição impreterivelmente até o
dia 15 de dezembro de 2020. Após essa data, poderão inscrever-se somente como ouvintes.
Mais informações sobre o evento poderão ser encontradas no site do Simpósio:
www.abciber.org.br/simposio2020.
As despesas decorrentes da participação no evento, não podendo ser arcadas pela ABCiber,
precisarão ser cobertas com verba de origem.
Em caso de dúvida ou solicitação de esclarecimento, encaminhar e-mail para:
coordenacao.simposio@abciber.org.br.

Profa. Dra. Alessandra Marassi,
Coordenadora Acadêmica do XIII Simpósio Nacional da ABCiber

