CALL FOR PAPERS
A ABCiber expressa defesa dos Direitos Humanos em todas as suas associações
políticas e jurídicas. O tema “Direitos Humanos, Políticas Identitárias e Imaginários de
Resistência” parte da premissa de que, atualmente, os direitos humanos tornaram-se tema
de defesa e de contestação por parte de vários grupos sociais em conflito. Constitui-se uma
guerra de narrativas na qual direitos humanos são objeto de apropriação e disputa de
ressignificações, engendrando diferentes imaginários fluidos e transitórios.
É desafiador discutir os impactos das tecnologias digitais e redes interativas de
informação e comunicação na constituição sobre esses imaginários, uma vez que o
ciberespaço é a arena principal na qual se dá essa batalha discursiva pela hegemonia de
significados sobre direitos humanos. Essa realidade da cibercultura demanda hoje refletir
sobre o Brasil levando igualmente em conta as múltiplas formas de apropriação e uso das
tecnologias e redes digitais.
Faz-se premente que pesquisadores do campo interdisciplinar de estudos sobre o
fenômeno da cibercultura indaguem as relações entre tecnologia, mídia e direitos humanos.
Refletir sobre as transfigurações, as contrariedades e os horizontes que o cenário a respeito
dos direitos humanos implica é a proposta do XIV Simpósio Nacional da ABCiber, que
será realizado online pela Universidade Paulista, nos dias 1, 2, 3 e 4 de dezembro de 2021.
O objetivo do evento, em sua décima quarta 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 ou Mesa Coordenada estará
aberto de 21 de agosto a 18 de outubro de 2021.
As submissões devem ser feitas diretamente através do site do evento:
www.abciber.org.br/simposio2021
OS RESUMOS EXPANDIDOS DEVERÃO SER ORIGINAIS (isto é, elaborados
exclusivamente para participação no Simpósio; não podendo, até o momento de sua
apresentação no XIV 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 – “Direitos Humanos, Políticas Identitárias e Imaginários de
Resistência” – 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.
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 – “Direitos Humanos, Políticas
Identitárias e Imaginários de Resistência” – com a participação de, no mínimo,
3 e, no máximo, 4 pesquisadores, incluindo o proponente, que será o Coordenador
da Mesa.

2.

3.
4.
5.

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.
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 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. Direitos Humanos, Cidadania, Ética, Redução das Desigualdades,
Humanidades Digitais, Justiça, Direito à Liberdade;
2. Direito à Democracia, Tecnopolítica, Necropolítica, Transpolítica,
Tecnocracia,

Tecnoativismo,

Ciberativismo,

Movimentos

Sociais,

Resistência, Tecnologias do Poder, Fascismo, Autoritarismo;
3. Direito à Saúde, Inovações e Redes Digitais de Saúde, Saúde Mental e Bem
Comum;
4. Direito à Informação, Censura, Mídia Livre, Jornalismo, Fake News,
Reapropriações Comunicacionais, Dados Abertos, Liberdade de Opinião,
Discursos de Ódio, Liberdade de Pensamento;
5. Direito à Privacidade, Vigilância, Controle, Algoritmização, Códigos
Invisíveis, Visibilidade Mediática, Invisibilidade do Outro;
6. Direito à Educação de Qualidade e Inclusiva, Interatividade, Tecnologias
Digitais Interativas, EAD, Ensino Remoto, Ensino Híbrido, Espaços de
Aprendizagem, Literacias de Mídia e Informação, Dromoinaptidão;
7. Direitos Iguais aos Recursos Econômicos, Erradicação da Pobreza, Acesso
à Tecnologia, Direito à Propriedade, Desigualdades Sociais;

8. Consumo, Minimalismo, Redução de Perdas, Cadeias de Produção e
Abastecimento, Algoritmos, Bolhas, Marketing Direcionado, Marketing de
Rede, Publicidade Digital, Plataformas Digitais;
9. Direito à Igualdade de Gênero, Superação de Conceitos de Gênero,
Sexualidades, Feminismo, Masculinidade Tóxica, Misoginia, Feminicídio,
Homofobia, Transfobia, Representatividade LGBTQIA+, Reformulação do
Espaço Familiar, Inclusão Familiar;
10. Etnicidades, Diásporas, Diversidade, Imigração, Preconceito, Racismo,
Discriminação;
11. Imaginário, Imaginário Social, Tecnologias do Imaginário, Constructos
Imaginários, Ideologia, Consciência Coletiva, Consciência Social, Morte
Física e Simbólica;
12. Cibercultura e (In)tolerância Religiosa;
13. Direito à Arte e à Cultura, Acesso à Cultura, Museus e Exposições Virtuais,
Tecnomercado

da

Arte,

Ciberarte,

Tecnoarte,

Arte

Midiática,

Inclassificalismo;
14. Direito ao Patrimônio Natural, Ecologia, Sustentabilidade, Direitos
Animais, Mudanças Climáticas;
15. Representações, Ressignificações, Reapropriações de Linguagem, Guerra
Semiótica;
16. Direito à Paz, Tolerância, Respeito, Crueldade, Violência, Vulnerabilidade;
17. Direito ao Acesso à Internet, Democratização dos Protocolos Sistêmicos,
Reconhecimento e Cultura do Cancelamento.

Sistema de Avaliação
Divulgação dos resultados
1.

2.

3.

4.

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 ou no
item 5 das Mesas Coordenadas;
(c) qualidade do texto.
A divulgação dos resumos expandidos aprovados será feita por e-mail, em fluxo
contínuo, no período de 21 de agosto a 12 de novembro de 2021; no site do evento,
até o dia 12 de novembro de 2021; e constará na área do inscrito.
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 05 de dezembro de 2021 e 31 de janeiro de
2022, 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 2021.
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 30 de novembro de 2021. 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/simposio2021.
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.
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