
XV Simpósio Nacional da ABCiber 2022
CALL FOR PAPERS

CURANDO CAUSAS: Educação, trabalho e diversidade na era dos dados

Está aberto o Call for Papers para o XV Simpósio Nacional da ABCiber a ser realizado nos
dias 07 a 09 de dezembro de 2022.

Nossas causas  da educação e  do trabalho terão  de ser  curadas,  no sentido mesmo das
práticas curatoriais. Curando causas é uma evocação ao verbo “cuidar” e simultaneamente
“curar”, que tem origem no exercício curatorial. Curando causas, coisas, fatos na era dos
dados, é clamar por uma maior diversificação e representatividade dos atores no debate. O
ato  de  testemunhar  foi  profundamente  modificado  na  era  dos  dados.  Anteriormente,
testemunhar  era  atestar  a  existência  de  um fato  pela  observação  direta.  Implicava  na
observação  realizada  por  um humano.  Agora  os  dados  podem falar,  testemunhar  sem
intermediários. Dar voz aos dados, enquanto objetos como testemunhos não humanos, é
permitir a exposição não apenas do fenômeno gerado pelos objetos, mas da causa em si. O
exercício  curatorial  ou  a  prática  de  curar  ao  expor  dados  viabiliza  confrontar  muitas
perspectivas  e  campos  de  conhecimento.  Ainda  incentiva  o  debate  sobre  questões
sobretudo  sociais  e  políticas  que  não  apenas  de  ordem estética.  Curar  é  mobilizar  os
coletivos pela socialização dos dados. É evidenciar testemunhos de disputas e conflitos
permitindo uma maior amplitude de interpretação dos fatos. É oportunizar a formação de
opinião. 

O uso cada vez mais frequente dos algoritmos como atores jurídicos que atuam em várias
esferas na automação dos processos de decisão, seja na educação, no trabalho etc., exige
dos cidadãos uma tomada de posicionamento quanto a ética. 

Os algoritmos como agentes não-humanos são presentes também nos bots da indústria das
metainterfaces  do  Facebook,  Instagram,  Spotify,  Netflix,  Googlesearch  machine,
Googlemaps,  Uber,  iFood  e  outras  plataformas  governamentais  como  CNH  digital,



Conecte  SUS,  e-Título,  etc.  Aplicativos  que  varrem  nossos  perfis  evidenciando  os
hiperlinks que abrimos. 

Diante  da redistribuição  e  interdependência  e,  inclusive,  grau  de coordenação entre  os
espaços de educação e de trabalho é necessário instruir o público para participar do desafio
epistemológico  colocado  pelos  avanços  tecnológicos  e  científicos.  Esses  sistemas
inteligentes tomam decisões baseados em sua lógica algorítmica se distanciando mais e
mais da clássica concepção de responsabilização pessoal. Quando não há responsabilização
dos  sistemas  técnico-sociais  autônomos  uma  nova  jurisdição  se  faz  necessária  que
acompanhe o desenvolvimento tecnológico. Para tanto é necessário aparelhar o debate e
instruir o público a pensar por si próprio.

Convidamos a todos os interessados em contribuir para essa discussão a enviar seus 

trabalhos conforme as normas propostas a seguir.

1. O PERÍODO PARA A SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE RESUMO
EXPANDIDO, nas  categorias  Artigo Científico  ou  Mesa Coordenada  estará
aberto de 18 de outubro a 21 de novembrobro de 2022.

2. As submissões devem ser feitas diretamente através do site do evento:
https://abciber.org.br/simposios/index.php/abciber/abciber15

3. OS RESUMOS EXPANDIDOS DEVERÃO SER ORIGINAIS (isto é, elaborados
exclusivamente para participação no Simpósio; não podendo, até o momento de
sua apresentação no XV 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
Simpósio – “Curando causas: educação, trabalho e diversidade na era dos
dados” – 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 individualmente 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.

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 principal; as bases teóricas da reflexão ou análise
(autores e teorias fundamentais); e a justificativa (pertinência e relevância
do trabalho);

(b) o  proponente  deve  utilizar  o template  oferecido,  disponível  no  site  do
evento. O texto deve ter entre 10.000 e 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);

(c) o título e o subtítulo do trabalho devem vir centralizados e em negrito,
com letras maiúsculas, em tamanho 12, sem recuo;

(d) 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;

(e) os arquivos enviados para Artigo Científico devem ser salvos somente
em PDF e nomeados conforme segue: ARTIGO - EIXO TEMÁTICO
00 (número do Eixo escolhido).



Mesas Coordenadas

1. Nas submissões de propostas de Mesa Coordenada, serão aceitos trabalhos
vinculados à temática central do Simpósio – “Curando  causas:  educação,
trabalho e diversidade na era dos dados” – com a participação de, no mínimo,
3 e, no máximo, 4 pesquisadores, incluindo o proponente, que será o Coordenador
da Mesa.

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 individualmente 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:

(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  e  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  somente
em    PDF   e nomeados conforme segue: MESA - EIXO TEMÁTICO 00
(número do Eixo escolhido).

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. Diversidade, desigualdades e vulnerabilidades

2. Transformações do trabalho: automação, uberização e direitos

3. Educação: Ambientes Virtuais no ensino-aprendizagem

4. Capitalismo de Dados, Capitalismo de Plataforma e Capitalismo Algorítmico

5. Algoritmização do consumo e dos comportamentos em rede 

6. Redes Digitais de Saúde e Bem Comum

7. Governança e Novas Institucionalidades

8. Regimes Digitais de Exceção

9. Anonimato, criptografia e segurança

10. Afetos, sexualidades e tecnologias: redes de controle e de insurgência

11. Ancestralidade e decolonialidade

12. Cosmovisões indígenas, povos tradicionais e apropriação tecnológica

13. Redes digitais e tecnologias para a sustentabilidade



14. Trabalho digital global no capitalismo de plataforma e de vigilância

15. Cidades e territórios: governança, militarização do cotidiano e resistências

16. Regimes de Visualidade: drones, satélites e tecnologias de visionamento

17. Estéticas da Comunicação: linguagens e artes

18. Economia Colaborativa, economia do compartilhamento e novos modelos de

negócios

19. Blockchain, bitcoins, moedas criptografadas;

20. Literacias de Mídia e Informação (MIL)

21. Big data, ciência dos dados, dados abertos, algoritmos

22. Metaverso e seus desafios

23. Games  e  processos  de  aprendizagem  em  contextos  digitais,  realidades

aumentadas;

24. Teorias e técnicas de pesquisa na internet;

25. Inteligência  artificial,  hibridização  homem-dispositivos,  trans-humanismo,

wearables;

26. Jornalismo de dados, ética da informação,  fake news e crise dos pontos de

vista centrais;

27. Creators e a midiatização social

28.  Cultura hacker, cultura maker.

Sistema de Avaliação - 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:



(a) pertinência ao tema central e aos Eixos Temáticos do Simpósio;
(b) adequação aos critérios contidos no item 3 de  Artigos Científicos ou

no item 5 das Mesas Coordenadas;
(c) qualidade do texto.

3. A divulgação dos resumos expandidos aprovados será feita por e-mail, em fluxo
contínuo, no período de 20 de outubro a 16 de novembro de 2022; no site do
evento, até o dia 25 de novembro de 2022; e constará na área do inscrito.

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 
Publicação nos Anais Eletrônicos

1. A versão completa dos artigos, para inclusão nos Anais Eletrônicos do Simpósio,
deverá ser encaminhada entre os dias 12 de dezembro de 2022 e 31 de janeiro de
2023, na seguinte formatação:

(a) o texto deverá ter entre 36 mil e 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, quatro imagens por  artigo, com os devidos
créditos e legendas. As imagens devem ter, no maior lado, 10 cm, com 100
dpi de resolução, nos formatos jpg, jpeg, png e gif.

Observação – NÃO enviar o artigo completo antes de 05 de dezembro de 
2022.

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. Todos os autores de resumos aprovados devem realizar a inscrição
impreterivelmente até o dia 02 de dezembro de 2022. Após essa data, poderão
inscrever-se somente como ouvintes. Mais informações sobre o evento poderão
ser encontradas no site do Simpósio:
https://abciber.org.br/simposios/index.php/abciber/abciber15  

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

3. Em caso de dúvida ou solicitação  de esclarecimento,  encaminhar  e-mail  para:
coordenacao.simposio@abciber.or  g.br  .

Eduardo Piedade – Divulgação CRASP

 Profa. Dra. Alessandra Marassi – Presidenta da ABCiber

 Prof. Dr. Wilson Dourado – Diretoria Executiva da ABCiber

Coordenação Acadêmica do XV Simpósio Nacional da ABCiber
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