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CHAMADA DE TRABALHOS
C A L L  F O R  P A P E R S
COMUNICAÇÃO DE PESQUISA - RESEARCH COMMUNICATION 

O B R A S  D E  A R T E  -  A R T W O R K  

PROPOSTAS PARA RESIDÊNCIA - ARTISTIC RESIDENCY PROPOSALS

Programa de Pós-Graduação em Artes

Apoiadores:
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De 26 a 30 de Junho de 2023, o Centro 
Cultural da UFMG, em Belo Horizonte/MG (Av. 
Santos Dumont, 174 - Centro), será o local do 
8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e 
Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023 
(8º CIACT-SAD 2023). O evento é organizado 
e mantido por uma ampla rede de grupos de 
pesquisa desde 2015 e traz como tema desta 
edição a palavra “Crises”, convidando mais uma 
vez a comunidade internacional a participar 
conosco deste fórum de pesquisa e produção 
artística.

Estamos chegando ao fim do primeiro quarto 
do século XXI e nele a palavra “crises” é uma das 
mais representativas da realidade. Através dela 
lembramos de crise financeira, crise climática, 
crise de saúde, crise política, crise de refugiados, 
mas também crise de segurança alimentar, 
crise de recursos híbridos, crise de saúde 
mental, crise de desigualmente econômica, 
crise ambiental. Estas e outras crises podem 
ser agrupadas e são seriamente exploradas em 
diversas dimensões no campo artístico e de 
sua relação com a ciência e a tecnologia, todos 
estes implicados no contexto crítico proposto 
por nosso evento. Temos visto o debate sobre as 
crises de nosso tempo se manifestar em todas as 
edições anteriores do congresso. Dessa forma, 
provocando um esforço crítico da crise, chegou 
o momento da organização deste evento trazer 
essa manifestação para o centro do debate.

O CIACT-SAD é organizado pelo 
Laboratório de Poéticas Fronteiriças (http://
labfront.weebly.com - UEMG/CNPq) a partir 
de comitê com membros de várias instituições 
(UEMG, CEFET-MG, UFSM, UFBA) e enorme 
comitê científico composto por professores 
doutores do país e do exterior. A edição de 2023 
é estendida e onta com o apoio de agências de 
fomento nacionais e diversos outros parceiros 
tais como grupos de pesquisa consolidados no 
país e no exterior. A programação é bastante 
completa, contando com participantes do país 
e do exterior. Em sua seção de seminário, traz 
uma curadoria temática enfocada nas “Crises” 
com convidados apresentando as suas pesquisas 
avançadas no campo das relações entre arte, 
ciência e tecnologia. Como congresso, temos 
a apresentação de trabalhos de mestrandos, 
mestres, doutorandos e doutores oriundos 
de associações, grupos de pesquisa e dos 
programas de pós-graduação de áreas diversas. 
Essas propostas de apresentações, aprovadas 

From June 26 to 30, 2023, the Cultural Center 
of UFMG in Belo Horizonte/MG (Av. Santos 
Dumont, 174 - Centro) will be the site of the 
8th International Congress of Art, Science, and 
Technology and 2023 Digital Arts Seminar (8th 
CIACTSAD 2023). A broad network of research 
groups has organized and maintained the event 
since 2015. It has as its theme for this edition 
the word “Crises,” inviting the international 
community once again to participate with us in 
this forum of research and artistic production.

We are reaching the end of the first quarter 
of the 21st century, and in it, the word “crises” 
is one of the most representatives of reality. 
Through it, we remember financial crises, 
climate crises, health crises, political crises, 
refugee crises, food security crises, hybrid 
resource crises, mental health crises, economic 
inequality crises, and environmental crises. 
These and other problems can be grouped and 
seriously explored in various dimensions in the 
artistic field and its relationship with science 
and technology, all of which are involved in 
the critical context proposed by our event. We 
have seen the debate on the crises of our time 
manifest in all previous congress editions. Thus, 
by provoking a critical effort into the problem, 
it is time for organizing this event to bring this 
manifestation to the center of the debate.

CIACT-SAD is organized by Laboratório de 
Poéticas Fronteiriças (http://labfront.weebly.
com - UEMG/CNPq) from a committee composed 
of members of various institutions(UEMG, 
CEFET-MG, UFSM, UFBA) and an enormous 
scientific committee consisting of doctoral 
professors from the country and abroad. The 
2023 edition is extended and has the support 
of national funding agencies and various other 
partners, such as consolidated research groups 
in the country and overseas. The program is 
quite complete, with participants from the 
country and abroad. In its seminar section, it 
brings a thematic curatorial focus on

“Crises” with guests presenting their 
advanced research on the relationships between 
art, science, and technology. As a congress, 
we have the presentation of work by master’s, 
doctoral, and post-doctoral students from 
associations, research groups, and graduate 
programs in various areas. These presentation 
proposals, approved in a double-blind review 
system, are grouped into simultaneous Working 
Groups in the program. The event publishes a 
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em sistema de avaliação duplamente cega 
(double blind review), são agrupadas em Grupos 
de Trabalho simultâneos na programação. O 
evento publica volume de anais com trabalhos 
completos em todas as suas edições. Além das 
apresentações de trabalho e dos convidados, há 
programação cultural com lançamento de livros, 
exposição e apresentações artísticas diversas. 
Desse modo, chamamos @s interessad@s para: 
apresentações de pesquisas (comunicações) 
nos Grupos de Trabalho (GTs); apresentações 
de trabalhos artísticos no campo das relações 
entre arte, ciência e tecnologia (artes digitais) 
para exposição durante o evento e propostas 
artísticas (de artes digitais) para participação na 
Residência Artística PANORAMA.

volume of proceedings with complete papers in 
all its editions. In addition to work presentations 
and guests, there is a cultural program with 
book launches, exhibitions, and various artistic 
expressions. Therefore, we call on interested 
parties to present research (communications) 
in Working Groups (WG); present creative 
works in the field of relationships between 
art, science, and technology (digital arts) for 
exhibition during the event; and submit artistic 
proposals (digital arts) for participation in the 
PANORAMA Artistic Residence.
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A partir do tema de 2023, Crises, convocamos 
as inscrições de trabalhos de mestrand@s, 
mestr@s, doutorand@s e doutor@s. Desse 
modo, será possível a participação ampla no 
Congresso a partir da inscrição de resumos em 
áreas de conhecimento que serão divididas, após 
seu aceite, em Grupos de Trabalho afins com o 
campo que aqui chamamos de artes digitais.

Aqueles que tiverem seus resumos aceitos 
participarão pessoalmente nos GTs, em 
suas respectivas salas nos dias e horários a 
serem divulgados posteriormente através 
de uma apresentação oral na frente d@(s) 
coordenador(@s) do GT e do público, com uma 
apresentação de seu resumo em PowerPoint a 
ser projetado na sala. Para o GTX - Crises, a ser 
realizado online e ao vivo durante a programação 
do evento, a apresentação deverá ser feita 
em vídeo, no formato .mp4, de no máximo 10 
minutos de duração, enviada até a data limite 
contida nesta chamada. Os GTs são realizados 
de maneira a viabilizar a discussões em relação 
ao tema com outros pesquisadores na área.

Também lembramos que o nosso congresso 
publica os trabalhos completos em anais com 
ISSN e DOI. Esse volume é publicado pela 
Editora da UEMG, uma editora com competente 
comitê editorial. O volume também é fruto do 
trabalho do comitê científico do próprio evento, 
formado por professores doutores do país e do 
exterior.

Based on the 2023 theme, Crises, we call for 
the submission of work by master’s, doctoral, 
and post-doctoral students. In this way, broad 
participation in Congress will be possible by 
submitting abstracts in knowledge areas that 
will be divided, after acceptance, into related 
Working Groups in the field we call digital arts.

Those whose abstracts are accepted will 
participate in person in the WG, in their 
respective rooms, on days and times to be 
announced later through an oral presentation 
in front of the WG coordinators and the public, 
with a PowerPoint presentation of their abstract 
to be projected in the room. For the WGX - Crises 
to be held online and live during the event’s 
schedule, the presentation must be made in a 
video format (.mp4), with a maximum duration 
of 10 minutes, sent by the deadline contained in 
this call. The WGs are held in a way that enables 
discussions on the topic with other researchers 
in the field.

We also want to remind you that our Congress 
publishes complete works in proceedings 
with ISSN and DOI. The UEMG Publisher, a 
publisher with a competent editorial committee, 
publishes this volume. The volume is also the 
result of the scientific committee’s work for the 
event, composed of doctoral professors from the 
country and abroad.

CHAMADA PARA 
COMUNICAÇÃO DE PESQUISAS 

(APRESENTAÇÕES)
CALL FOR PAPERS
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As inscrições para o CIACT-SAD 08 são 
gratuitas.

CATEGORIAS DE INSCRIÇÃO
Ouvinte

Apresentador de comunicação
Participante em Exposição

Participante na Residência Artística

INSCRIÇÕES DE COMUNICAÇÃO
ENVIO DE COMUNICAÇÃO

(Resumo) até 26 de março de 2023
RESULTADOS

10 de abril de 2023
ENVIO DE VÍDEO DE APRESENTAÇÃO

 DO GTX - CRISES
até 24 de abril de 2023

ENVIO DE  TRABALHO COMPLETO
até 29 de maio de 2023

Para fazer a submissão de sua comunicação é 
obrigatório que o autor, ou ao menos um dos 
autores, seja mestrando, mestre, doutorando ou 
doutor. Os resumos (até 150 palavras) devem 
ser enviados, dentro do modelo disponível no 
site do Congresso, em BLIND REVIEW (ou 
seja: sem a identificação do(s) autor(es) no 
documento, para possibilitar sua avaliação por 
parte dos coordenadores de GT), para avaliação 
até o dia 26 de março de 2023 em arquivo 
.doc ou .docx através do link: 

https://cutt.ly/s8eClsC

Registration for CIACT-SAD 08 is free.

REGISTRATION CATEGORIES
Atendee

Communication Presenter
Participant in the Exhibition

Participant in the Artistic Residence

COMMUNICATION REGISTRATION
SUBMISSION OF COMMUNICATION

(Abstract)  until March 26, 2023
RESULTS

April 10, 2023
SUBMISSION OF THE WGX - CRISES 

PRESENTATION VIDEO
until April 24, 2023

FULL PAPER SUBMISSION
until May 29, 2023

To submit your communication, it is mandatory 
that the author, or at least one of the authors, be 
a master’s or Ph.D. student or have a master’s 
or Ph.D. degree. Furthermore, the abstracts 
(up to 150 words) must be sent, in the template 
made available on the Congress website, in 
BLIND REVIEW (i.e., without the identification 
of the author(s) in the document, to enable its 
evaluation by the WG (coordinators) in the 
assessment by March 26, 2023, in .doc or 
.docx file format, through the link:

https://cutt.ly/n8eXM2i
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Link do modelo de resumo em: 

https://cutt.ly/l8eXf85

Os trabalhos completos, que forem aprovados 
no evento devem seguir as normas da ABNT ou 
APA e serem enviados (conforme modelo) para 
o e-mail contatolabfront@gmail.com, com o 
assunto TRABALHO COMPLETO - GTX - Nome 
do participante, impreterivelmente até o dia 26 
de março de 2023 em formato .doc ou .docx. 

Link do modelo de trabalho completo em: 

https://cutt.ly/l8eXf85

FAÇA SUA INSCRIÇÃO

http://shorturl.at/bjBJ1

Abstract template: 

https://cutt.ly/l8eXf85

The complete works, approved by the event, 
must follow ABNT or APA standards and be 
sent (according to the model) to the email 
contatolabfront@gmail.com, with the subject 
COMPLETE WORK - WGX - Participant’s 
Name, by March 26, 2023, in .doc or .docx 
format.

Full paper template: 

https://cutt.ly/l8eXf85

REGISTER HERE

http://shorturl.at/bjBJ1
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Os trabalhos aprovados para apresentação 
serão divulgados até o dia 10 de abril de 2023. 
Ao enviar o resumo da comunicação (via 
Google Forms) @ autor/@ deve indicar todas 
as informações exigidas pelas perguntas, de 
maneira a possibilitar sua avaliação. Os Grupos 
de Trabalho da edição de 2023 do Congresso 
são:

1 - Universo Lúdico
Coordenação: Prof. Dr. Pablo Gobira (UEMG) e 
Profa. Dra. Lynn Alves (UFBA)
O Grupo de Trabalho Universo Lúdico tem o 
objetivo de discutir as distintas possibilidades 
investigativas e de desenvolvimento dos jogos 
digitais, destacando questões contemporâneas 
que tencionam estes aparatos tecnológicos, 
com a proteção de dados dos jogadores, 
especialmente crianças e adolescentes, bem 
como a configuração de metaversos que vem 
se consolidando nos ambientes dos jogos como 
Fortnite, Roblox, Minecraft, entre outros. 
Outro ponto pertinente às discussões do GT 
relaciona-se com a criação de NFT nos jogos 
(a partir das redes blockchain) possibilitando 
a interoperabilidade entre esses universos 
narrativos, mas fomentando ainda mais a 
produção e o consumo. Assim, propostas que 
dialoguem com esses pontos serão muito bem 
vindos ao GT, contribuindo para fortalecer ainda 
mais os jogos digitais com objeto investigativo e 
como produto cultural.

2 - Imagem, Edição e Tecnopoéticas
Coordenação: Prof. Dr. Rogério Barbosa da Silva 
(CEFET-MG) e Profa. Dra. Amanda Rafaela Gomes 
Martins (CEFET-MG)
Este Grupo de Trabalho explora o pensamento 
sobre as Relações Interartes, as Tecnologias de 
Edição, a Educação Tecnológica e as Tecnologias 
Digitais. Busca a discussão de trabalhos que 
tratem da imagem estática ou cinética em relação 
com as tecnologias mecânicas (século XIX), 
eletrônicas e digitais (séculos XX e XXI), bem 
como o estreito diálogo da educação, da edição, 
da poesia eletrônica, da literatura digital com o 
tecnológico e suas relações com as poéticas que 
o atravessam.

The approved works for presentation will be 
announced by April 10, 2023. When submitting 
the communication summary (via Google 
Forms), the author(s) must indicate all required 
information, allowing for its evaluation. The 
Working Groups for the 2023 Congress are:

1 - Ludic Universe
Coordination: Prof. Dr. Pablo Gobira (UEMG) and 
Profa. Dra. Lynn Alves (UFBA)
The Ludic Universe Working Group aims 
to discuss the different investigative and 
developmental possibilities of digital games, 
highlighting contemporary issues that challenge 
these technological devices, such as player data 
protection, especially for children and teenagers, 
as well as the configuration of metaverses that 
are being consolidated in gaming environments 
such as Fortnite, Roblox, Minecraft, among 
others. Another relevant point for the WG 
discussions relates to creating NFTs in games 
(using blockchain networks), allowing for 
interoperability between these narrative 
universes while further stimulating production 
and consumption. Therefore, proposals that 
dialogue with these points are welcome to the 
WG, further strengthening digital games as an 
investigative object and cultural product.

2 - Image, Editing and Technopoetics
Coordination: Prof. Dr. Rogério Barbosa da Silva 
(CEFET-MG) and Profa. Dra. Amanda Rafaela 
Gomes Martins (CEFET-MG)
This Working Group explores thinking about 
Interartistic Relations, Editing Technologies, 
Technological Education, and Digital 
Technologies. It seeks to discuss works that deal 
with static or kinetic images about mechanical 
(19th century), electronic, and digital (20th and 
21st centuries) technologies, as well as the close 
dialogue between education, editing, electronic 
poetry, digital literature with technology and its 
relations with the poetics that permeate it.

3 - Fluid perspectives of cities
Coordination: Prof. Dr. Renata Baracho Porto 
(UFMG) 
Fluid, digital, virtual, and intelligent views 
permeate the use of technologies, contemporary 
media, their interactions, and applications. 
This Working Group permeates different areas 
of knowledge with interdisciplinary proposals 
beyond the boundaries of architecture, arts, 
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3 - Perspectivas fluidas das cidades
Coordenação: Profa. Dra. Renata Baracho Porto 
(UFMG)
Perspectivas fluidas, digitais, virtuais 
e inteligentes que permeiam o uso das 
tecnologias, das mídias contemporâneas, suas 
interações e aplicações. Este Grupo de Trabalho 
permeia diferentes áreas do conhecimento com 
propostas interdisciplinares além das fronteiras 
da arquitetura, artes, patrimônio material e 
imaterial, museologia, urbanismo, acervo.

4 - Arte, mídias e tecnologias digitais
Coordenação: Marina Bortoluz Polidoro (UFRGS), 
Alessandra Lucia Bochio (UFRGS), Bettina Rupp 
(UFRN) e Larissa Macêdo (Centro Universitário 
Belas Artes)
Este Grupo de Trabalho recebe proposições 
que discutam as relações entre arte, mídia e 
tecnologias digitais. Compreendemos que a 
presença de novos meios/meios-mídia/meios 
de comunicação em processos artísticos já está 
bastante naturalizada e disseminada, sendo 
assim, o momento atual não permite usos 
ingênuos das tecnologias digitais. Artistas fazem 
uso das mídias não apenas da forma como ela 
foi programada para atuar, mas combinando-
as, subvertendo-as e reinterpretando-as. Nessa 
direção, buscamos comunicações que possam 
contribuir com diferentes pontos de vista, desde 
que vinculados às práticas artísticas. Destacamos 
os aspectos: experiências com tecnologias da 
informação e comunicação na criação artística; 
traduções e transferências entre meios; poéticas 
e processos artísticos que exploram erros das 
mídias e ruídos na transmissão; alternativas à 
circulação tradicional de arte pela utilização de 
meios de comunicação; implicações críticas no 
uso das tecnologias digitais na arte. 

5 - Hardwares e softwares livres e 
proprietários nas artes
Coordenação: João Vilnei de Oliveira Filho (UFC)
Este Grupo de Trabalho reúne projetos que 
exploram as potencialidades do uso de softwares 
e hardwares livres e proprietários, quando 
integrados à produção e reflexão artística 
contemporânea e pensados como plataformas de 
interseção entre o potencial trazido pelas novas 
tecnologias e a experiência artística: softwares 
e hardwares que aparecem e se deixam ver e 
cuja apresentação é parte do trabalho. Nesse 
sentido, a expectativa do GT é ampliar a visão 

tangible and intangible heritage, museology, 
urbanism, and collections.

4 - Art, Media, and Digital Technologies
Coordination: Marina Bortoluz Polidoro (UFRGS), 
Alessandra Lucia Bochio (UFRGS), Bettina Rupp 
(UFRN) and Larissa Macêdo (Centro Universitário 
Belas Artes)
This Working Group welcomes proposals that 
discuss the relationships between art, media, 
and digital technologies. We understand that 
the presence of new media/media means/ 
edia in artistic processes is already entirely  
aturalized and disseminated. Therefore, the  
rrent moment does not allow for naive uses of  
digital technologies. Instead, artists use media  
n how it is programmed to act by combining,  
ubverting, and reinterpreting them. In this 
direction, we seek communications that can  
ontribute different points of view as long as they  
are linked to artistic practices. We highlight 
aspects such as experiences with information and 
communication technologies in artistic creation, 
translations and transfers between media; 
poetic and creative processes that explore media 
errors and transmission noise, alternatives to 
the traditional circulation of art by using media; 
critical implications in using digital technologies 
in art.

5 - Free and proprietary hardware and software 
in the arts
Coordination: João Vilnei de Oliveira Filho (UFC)
This Working Group brings together projects 
that explore the potential of using free and 
proprietary software and hardware when 
integrated into contemporary artistic production 
and reflection and conceived as platforms of 
intersection between the possibility brought by 
new technologies and the creative experience. 
These are software and hardware that appear 
and allow themselves to be seen and whose 
presentation is part of the work. In this sense, 
the Working Group expects to broaden the vision 
of these same projects, allowing for countless 
deepening, intersections, and developments, 
integrating themes from areas such as design, 
communication, marketing, and human-
computer interaction, among others, and 
presenting different types of projects, such as 
the development of audiovisual installations and 
interactive systems, DIY, ranging from hypertext, 
virtual reality, network, and cyberspace 
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sobre esses mesmos projetos, permitindo um 
sem número de aprofundamentos, cruzamentos 
e desdobramentos, integrando temas de áreas 
como design, comunicação, marketing e 
interação humano-computador, entre outras, e 
apresentando projetos de diferentes tipos, como 
o desenvolvimento de instalações audiovisuais 
e sistemas interativos, DIY, passando por 
hipermídia, realidade virtual, conceitos de 
rede e ciberespaço, e que tenham surgido 
concomitantemente ao aprofundamento teórico 
e técnico, com estudos bibliográficos, reuniões 
de estudo e discussão, e a partir de uma relação 
entre academia e sociedade.

6 - Design de Interfaces para problemas reais
Coordenação: Débora Aita Gasparetto (UFSM)
O design de interfaces como resolução de 
problemas é o fio condutor deste Grupo de 
Trabalho que visa trabalhar a relação Humanos| 
Não-Humanos (das máquinas aos agentes 
da natureza). A proposta é discutir práticas 
disruptivas que usem a tecnologia, o design de 
interfaces, a usabilidade, a acessibilidade, o 
UX Design (User Experience) e metodologias 
de design de interfaces para (re)construir 
o social, levando em consideração outras 
espécies, outros meios e agentes, conectando 
máquinas | humanos | natureza e efetivamente 
propondo soluções para problemas reais, para 
crises, conflitos, políticas e desconexões. O GT 
é interdisciplinar, seguindo a própria lógica 
interdisciplinar da área de interfaces.

7 - Narrativas ecotecnológicas dos corpos
Coordenadores: Breno Tenório Ramalho de Abreu 
(UnB) e Thatiane Mendes Duque (UEMG)
Estamos vivendo um momento de crises, 
ambiental e humanitária. É urgente que 
busquemos outras perspectivas, seja por meio 
da nossa relação com as máquinas, as plantas, 
ou outros seres vivos simbioses. Narrativas 
que podem nos apresentar modos de vida mais 
sustentáveis, em colaboração com tecnologias 
remotas ou atuais, que atravessam o corpo e 
o espaço. Culturas que se entrelaçam com as 
poéticas sonoras, teatrais, de performance, 
design e moda. Assim, este grupo de trabalho 
busca discutir crises do corpo humano com 
relação ao seu meio, seja por intermédio de 
biomateriais, tecnologias vestíveis, têxteis e joias 
inteligentes, gadgets, inteligência artificial e 
internet das coisas, e quaisquer outras inovações 

concepts, and that have emerged concomitantly 
with theoretical and technical deepening, with 
bibliographic studies, study and discussion 
meetings, and from a relationship between 
academia and society.

6 - Interface design for real problems
Coordination: Débora Aita Gasparetto (UFSM)
Interface design as problem-solving is the guiding 
thread of this Working Group, which aims to work 
on the relationship between Humans and Non-
Humans (from machines to agents of nature). 
The proposal is to discuss disruptive practices 
that use technology, interface design, usability, 
accessibility, UX Design (User Experience), 
and interface design methodologies to (re)
construct the social, taking into account other 
species, other means and agents, connecting 
machines | humans | nature and effectively 
proposing solutions for real problems, crises, 
conflicts, policies, and disconnections. The 
Working Group is interdisciplinary, following the 
interdisciplinary logic of the interface area.

7 - Ecotechnological narratives of bodies
Coordinators: Breno Tenório Ramalho de Abreu 
(UnB)  and Thatiane Mendes Duque (UEMG)
We are living in a moment of crises, 
environmental and humanitarian. Therefore, it is 
urgent that we seek other perspectives, whether 
through our relationship with machines, plants, 
or other living beings in symbiosis. Narratives 
that can present us with more sustainable ways 
of life, in collaboration with remote or current 
technologies, that traverse the body and space. 
Cultures that intertwine with sound, theatrical, 
performance, design, and fashion poetics. Thus, 
this working group seeks to discuss crises of the 
human body about its environment, whether 
through biomaterials, wearable technologies, 
textiles and intelligent jewelry, gadgets, artificial 
intelligence and the Internet of things, and any 
other innovations demonstrating these different 
perspectives. In this way, it seeks to understand 
how these technologies alter and allow themselves 
to be changed by contact with the body or the 
body with space, mediating behaviors, physical, 
digital, and social modifications and interactions 
as aesthetic, practical, or symbolic experiences, 
individually and collectively.



10

que demonstrem essas outras perspectivas.  
Desta maneira, busca compreender como essas 
tecnologias alteram e se deixam alterar pelo 
contato com o corpo, ou do corpo com o espaço, 
mediando comportamentos, modificações 
físicas, digitais e sociais e interações tanto como 
experiência estética, utilitária ou simbólica, 
individualmente e coletivamente.

8 - Materialidades e circulações do livro
Coordenação: Ana Elisa Ribeiro (CEFET-MG), 
Marcos Roberto do Nascimento (PUC Minas) e 
Pollyanna de Mattos Vecchio (CEFET-MG)
Neste grupo, aceitamos trabalhos que discutam 
as materialidades e circulações do livro, 
pretéritas e presentes, com suas implicações 
para o futuro. São admitidas reflexões sobre as 
tecnologias do livro, suas dinâmicas, mudanças 
e continuidades, além dos impactos que o livro, 
em todas as suas formas, pode causar na leitura, 
na produção editorial, nas formas de autoria, 
na economia e nas interações de maneira 
geral. Telas e folhas, papel e pixel, formas 
atípicas ou raras, todo objeto livro e a pesquisa 
sobre ele têm espaço neste GT, que pretende 
reunir pesquisadores e pesquisadoras de áreas 
como Letras, Comunicação Social, Sociologia, 
História, Belas Artes, Design e outras conexas. 
Nossa proposta é um debate que trate também 
tanto dos aspectos teóricos quanto dos práticos 
em relação ao livro, ao seu consumo e à sua 
produção, ou seja, os trabalhos podem derivar de 
pesquisas acadêmicas, de práticas laboratoriais, 
de experimentações e práticas profissionais de 
variada natureza tecnológica.

9 - Imagens de ruptura nas narrativas
Coordenação: Paulo Roberto Barreto Caetano 
(UNIMONTES)
A iconografia como prática de ruptura é tema 
do GT. Esse caráter disruptivo se daria de 
duas maneiras: no âmbito da forma, com, por 
exemplo, O livro de cabeceira (1996), de Peter 
Greenaway, um antecipador da coexistência de 
telas que dominariam a internet, antevendo a 
leitura não-linear dos hipertextos); no âmbito 
da recepção (com, por exemplo, a leitura 
benjaminiana da reprodutibilidade técnica 
a trincar a tradição do valor de culto em sua 
individualidade e espacialidade sacra. Vale 
citar ainda a passagem de um horizonte menos 
discursivo para um mais imagético, na expressão 
de Seligmann-Silva abordando pictural turn 

8 - Book materialities and circulations
Coordination: Ana Elisa Ribeiro (CEFET-MG), 
Marcos Roberto do Nascimento (PUC Minas), and 
Pollyanna de Mattos Vecchio (CEFET-MG)
In this group, we accept works that discuss the 
materialities and circulations of the book, past 
and present, with their implications for the 
future. Reflections on the technology of the book, 
its dynamics, changes and continuities, and the 
impacts that the book, in all its forms, can have 
on reading, editorial production, authorship, 
the economy, and interactions, in general, are 
admitted. Screens and sheets, paper and pixel, 
atypical or rare forms, every book object and 
research about it have a place in this GT, which 
aims to bring together researchers from areas such 
as Literature, Social Communication, Sociology, 
History, Fine Arts, Design, and other related 
fields. Our proposal is a debate that addresses 
both theoretical and practical aspects related to 
the book, its consumption, and its production. 
In other words, works can derive from academic 
research, laboratory practices, experimentation, 
and various technological professional methods.

9 - Images of rupture in narratives
Coordination: Paulo Roberto Barreto Caetano 
(UNIMONTES)
The iconography as a practice of rupture is the 
theme of this GT. This disruptive character would 
occur in two ways: in terms of form, such as in 
Peter Greenaway’s The Pillow Book (1996), which 
anticipated the coexistence of screens that would 
dominate the Internet, expected the nonlinear 
reading of hypertexts; in terms of reception, 
such as the Benjaminian reading of technical 
reproducibility, breaking the tradition of the cult 
value in its individuality and sacred spatiality. 
It is also worth mentioning the transition from 
a less discursive to a more imagistic horizon, 
in Seligmann-Silva’s expression addresses the 
pictorial turn (a crisis, in the sense of “change”). 
Thus, the GT invites communications on visual 
metaphors of technology; new statutes of the 
image on the Internet (memes overlapping with 
cartoons, NFTs materializing new financial 
exchanges); and multi-semiotic narratives in 
which the image complexifies the word; on 
biopolitical gaze dominating relationships and 
visual culture.
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(uma crise, no sentido de “mudança”). Assim, 
o GT convida comunicações sobre metáforas 
visuais da tecnologia; sobre novos estatutos 
da imagem na Internet (memes se sobrepondo 
a charges, NFTs materializando novas trocas 
financeiras); sobre narrativas multi-semióticas 
em que a imagem complexifica a palavra; sobre 
olhar biopolítico dominando as relações e a 
cultura visual.

GTX - CRISES
O Grupo de Trabalho X: CRISES será o único 
com sessões remotas/online. Nele aderem 
pesquisas de mestrandos, mestres, doutorandos 
e doutores que realizem os seus estudos no campo 
das relações entre arte, ciência e tecnologia 
(artes digitais) e que de modo direto ou indireto 
abordem o tema desta edição do evento. As 
regras para a submissão a este GT são similares 
aos outros, mas o modo de apresentação do 
trabalho, em caso de aprovação, se dará de modo 
diferente dos demais já que ocorrerá online.

WGX - CRISES
Working Group X: CRISES will be the only 
one with remote/online sessions. It welcomes 
research by master’s and doctoral students and 
graduates who study the relationships between 
art, science, and technology (digital arts) and 
directly or indirectly address the theme of this 
edition of the event. The submission rules for this 
group are similar to others, but the presentation 
mode, if approved, will be different as it will be 
online.
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Em sua 8ª edição a organização do Congresso 
continuará aceitando propostas de trabalhos 
artísticos. Não temos limitação de categoria de 
trabalho desde que sejam reconhecidos no campo 
das relações entre arte, ciência e tecnologia. O 
artista que submeter proposta de obra de arte 
para a exposição no Congresso não precisa ter 
nenhum tipo de formação acadêmica (algo que 
é diferente dos participantes em Grupos de 
Trabalho, estes sim precisam ser mestrand@s, 
mestr@s, doutorand@s ou doutor@s). 

Para a avaliação dessas propostas esperamos 
o envio dos projetos artísticos (sobre obras de 
arte prontas no campo das relações entre arte, 
ciência e tecnologia). A exposição acontecerá, no 
Centro Cultural da UFMG, em Belo Horizonte/
MG. 

Os artistas, ao se inscreverem, concordam 
que a organização do evento e curadoria da 
exposição não pagará quaisquer despesas 
proveninetes da criação da obra, translado, 
hospedagem, ou cachê para os artistas que 
forem escolhidos e quiserem expor sua obra.

In its 8th edition, the Congress organization 
will continue to accept proposals for artistic 
works. There are no limitations on the 
category of work as long as it is recognized 
in the relationship between art, science, and 
technology. In addition, the artist who submits 
a proposal for an artwork to be exhibited at the 
Congress does not need any academic degree 
(something different from the participants in 
the Working Groups, who must be master’s or 
doctoral students or have a master’s or doctoral 
degree).

For evaluating these proposals, we expect 
the submission of artistic projects (on completed 
works in the field of the relationship between 
art, science, and technology). The exhibition 
will occur at the UFMG Cultural Center in Belo 
Horizonte/MG.

The artists, upon registering, agree that the 
event organization and exhibition curation will 
not pay for any expenses related to the creation 
of the work, transportation, accommodation, or 
fee for the selected artists who want to exhibit 
their work.

ENVIO DE PROPOSTAS 
ARTÍSTICAS

SUBMISSION OF ARTISTIC 
PROPOSALS
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INSCRIÇÕES DE TRABALHOS 
ARTÍSTICOS PARA EXPOSIÇÃO

Em sua 8ª edição pretendemos dar continuidade 
ao movimento iniciado no ano de 2019 e expor 
trabalhos propostos por artistas que pretendam 
vir ao Congresso. Para a avaliação dessas 
propostas esperamos o envio dos projetos 
artísticos (sobre obras de arte prontas no campo 
das relações entre arte, ciência e tecnologia).

Na 4ª edição da Exposição Panorama a produção 
terá 2 modalidades: obras a serem expostas 
em ambiente FÍSICO da PANORAM4 a ser 
realizada no Centro Cultural da UFMG durante a 
programação do CIACT-SAD 08 e também serão 
aceitas obras para avaliação da possibilidade de 
exibição híbrida (online/offline); obras a serem 
expostas EXCLUSIVAMENTE em metaverso 
em ambiente computacional 3D.
 
 Para a avaliação dessas propostas esperamos 
o envio dos projetos artísticos (sobre obras de 
arte no campo das relações entre arte, ciência e 
tecnologia).

ENVIO DE PROPOSTA ARTÍSTICA
Até 26/03/2023

para a exposição física/híbrida, através do link: 

https://rb.gy/qsvddg

CALL FOR ARTISTIC WORK 
SUBMISSIONS FOR EXHIBITION

In its 8th edition, we intend to continue the 
movement initiated in 2019 and exhibit works 
proposed by artists who plan to attend the 
Congress. For the evaluation of these proposals, 
we expect the submission of artistic projects 
(finished works of art in the field of relationships
between art, science, and technology).

In the 4th edition of the Panorama Exhibition, 
the production will have two modalities: works 
to be exhibited in the PHYSICAL environment
of PANORAM4 to be held at the Cultural Center 
of UFMG during the CIACT-SAD 08 program, 
and results will also be accepted for evaluation
of the possibility of hybrid display (online/
offline); works to be exhibited EXCLUSIVELY 
in a metaverse in a 3D computer environment.

For the evaluation of these proposals, we expect 
the submission of artistic projects (on works of 
art in the field of relationships between art,
science and technology).

SUBMISSION OF ARTISTIC PROPOSAL
Until the 26th of march, 2023

for the physical/hybrid exhibition, through the 
link: 

https://rb.gy/8udmhc
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para a exposição em metaverso, através do link: 

https://rb.gy/qreepe

MODELO DA PROPOSTA ARTÍSTICA
Solicitamos que a proposta tenha as seguintes 

informações:
1) título, 

2) resumo, 
3) categoria (se possível), 

4) Ano do trabalho (ou se inédito), 
5) Conceito/argumento/sustentação poética do 

trabalho, 
6) descrição técnica do trabalho, 

7) proposta de expografia (sugestão sobre como 
exibir o trabalho), 

8) imagens e vídeos do trabalho (ou link de 
website/portfólio etc.), 
9) mini-bio d@ artista.

Aviso: a avaliação das comunicações será 
“cega” (os avaliadores não saberão quem são 
os autores e os autores não sabem quem são os 
avaliadores). Porém, não será possível realizar 
essa modalidade de avaliação das obras. 
Infelizmente, nesta edição, não está previsto 
cachês/pro labore, deslocamentos ou custeio 
das produções para os artistas.

and for the exhibition in the metaverse, 
through the link: 

https://rb.gy/ongfgt

ARTISTIC PROPOSAL MODEL
We request that the proposal contains the 

following information:
1) title,

2) summary,
3)  category (if possible),

4) year of the work (or if unpublished),
5) concept/argument/poetic support of the 

work,
6) technical description of the work,

7) proposal for exhibition design (suggestion 
on how to display the work),

8) images and videos of the work (or link to 
website/portfolio, etc.),
9) mini-bio of the artist.

Warning: the evaluation of the submissions 
will be “blind” (the evaluators will not know 
who the authors are, and the authors will not 
know who the evaluators are). However, this 
evaluation modality of the works will not be 
possible. Unfortunately, in this edition, fees, 
travel expenses, or production costs for the 
artists are not provided.
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Em sua 8ª edição damos continuidade ao 
movimento iniciado no ano de 2019 de receber 
não apenas os trabalhos acadêmicos, mas 
também as expressões exclusivamente poéticas. 
Ao mesmo tempo, o grupo organizador do CIACT-
SAD tem realizado recorrentemente momentos 
de produção poética coletiva, compartilhada e 
formativa no decorrer da última década.

Com esse histórico, estamos abrindo uma 
Residência Artística com ações como: palestras, 
reuniões, orientações, rodas de conversa e 
oficina no campo das relações entre arte, ciência 
e tecnologia. Essa residência está prevista para 
ocorrer entre os dias 31/05/2023 e 19/06/2023. 
A residência terá momentos de formação e 
produção tanto para residentes iniciantes quanto 
para experientes.

Os artistas residentes participarão de 
atividades no Centro Cultural da UFMG (Av. 
Santos Dumont, 174 Centro, Belo Horizonte – 
MG) e as atividades estarão sob responsabilidade 
do Laboratório de Poéticas Fronteiriças. As 
propostas submetidas para a residência e 
desenvolvidos nela durante a sua realização 
poderão vir a ser expostos durante a exposição 
Panorama 4 (física, online, híbrida) no 8º 
Congresso Internacional de Arte, Ciência e 
Tecnologia e Seminário de Artes Digitais de 2023.

Para participar da residência, @ artista 
deve enviar uma PROPOSTA de trabalho 
artístico que pretende desenvolver entre 
esses dias da residência. Os trabalhos devem, 
obrigatoriamente, explorar as relações entre arte, 
ciência e tecnologia. É importante ter a ciência de 
que o nosso evento não tem recursos dedicados 
à residência. Sempre temos parceiros em nossas 
ações, mas isso pode não estar disponível para 
tod@s @s artistas selecionad@s para a residência 
nesta edição. Desse modo, é importante que 
tod@s @s artistas vejam os registros de como 
foram as edições de nosso evento e as nossas 

In its 8th edition, we continue the movement 
initiated in 2019 to receive academic works and 
exclusively poetic expressions. At the same 
time, the CIACT-SAD organizing group has 
recurrently carried out moments of collective, 
shared, and formative poetic production over 
the last decade.

With this history, we are opening an 
Artistic Residency with lectures, meetings, 
guidance, conversation circles, and workshops 
on relationships between art, science, and 
technology. This residency is scheduled for 
May 31, 2023, and June 19, 2023. In addition, 
the artistic residency will have training and 
production moments for both beginner and 
experienced residents.

The resident artists will participate in 
activities at the UFMG Cultural Center (Av. 
Santos Dumont, 174 Centro, Belo Horizonte - 
MG - Brazil), and the activities will be under the 
responsibility of the Border Poetics Laboratory. 
The proposals submitted for the residency and 
developed during its implementation may be 
exhibited during the Panorama 4 exhibition 
(physical, online, hybrid) at the 8th International 
Congress of Art, Science, and Technology and 
Digital Arts Seminar 2023.

To participate in the residency, the artist 
must submit a PROPOSAL for an artistic project 
they intend to develop during the residency 
period. The work must explore the relationships 
between art, science, and technology. Knowing 
that our event does not have dedicated resources 
for the residency is essential. We always have 
partners in our actions, but this may not be 
available to all selected artists for this edition’s 
artistic residency. Therefore, all artists need 
to see the records of how our event’s previous 
editions and our other residencies were and 
decide whether they wish to participate in this 
proposal that builds a space for sharing and 

INSCRIÇÃO PARA 
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA

APPLICATION FOR 
ARTISTIC RESIDENCY
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outras residências e decidam se desejam ou 
não participar desta proposta que constrói um 
espaço de compartilhamento e de formação. 
Por isso, ressaltamos que os propositores devem 
ter propostas flexíveis para adequação durante 
a residência, bem como devem garantir meios 
próprios de realização/desenvolvimento de suas 
propostas.

INSCRIÇÕES DE TRABALHOS PARA 
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA

ENVIO DE PROPOSTA PARA RESIDÊNCIA 
ARTÍSTICA

Até 26/03/2023
através do link: 

https://rb.gy/j0fv04

MODELO DA PROPOSTA ARTÍSTICA
Solicitamos que a proposta tenha as seguintes 

informações:
1) título, 

2) resumo, 
3) categoria (se possível), 

4) Conceito/argumento/sustentação poética do 
trabalho, 

5) descrição técnica do trabalho que pretende 
desenvolver, 

6) imagens e vídeos ou o que ache necessário 
para apresentar a proposta (ou links etc.), 

7) mini-bio d@ artista, 
8) portfolio d@ artista.

Aviso: a avaliação das comunicações será 
“cega” (os avaliadores não saberão quem são 
os autores e os autores não sabem quem são os 
avaliadores). Porém, não será possível realizar 
essa modalidade de avaliação das propostas 
para a residência. Infelizmente, nesta 
edição, não está previsto cachês/pro labore, 
deslocamentos ou custeio das produções para 
os artistas.

training. Artists must have flexible proposals 
for adaptation during the residency and ensure 
their means of carrying out/developing their 
proposals.

APPLICATION FOR ARTISTIC 
RESIDENCY WORKS

SUBMISSION OF PROPOSAL FOR ARTISTIC 
RESIDENCY

Until the 26th of march, 2023
through the link: 

https://rb.gy/k4oeip

ARTISTIC PROPOSAL MODEL
We request that the proposal have the 

following information:
1) title,

2) summary,
3) category (if possible),

4) concept/argument/poetic support of the 
work,

5) technical description of the work you intend 
to develop,

6) images and videos or whatever you deem 
necessary to present the proposal (or links, 

etc.),
7) artist mini-bio,
8) artist portfolio.

Warning: The evaluation of the communications 
will be “blind” (the evaluators will not know who 
the authors are, and the authors will not know 
who the evaluators are). However, it will not 
be possible to perform this evaluation modality 
for residency proposals. Unfortunately, in this 
edition, there is no provision for fees/pro-labor, 
transportation, or production costs for artists.
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DATAS IMPORTANTES DO EVENTO

ENVIO DE RESUMOS
ATÉ 26/03/2023

ENVIO DE PROPOSTA ARTÍSTICOS
ATÉ 26/03/2023

ENVIO DE PROPOSTA PARA RESIDÊNCIA 
ARTÍSTICA

ATÉ 26/03/2023

ENVIO DE ACEITES
ATÉ 10/04/2023

ENVIO DO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO 
DO GTX - CRISES
ATÉ 24/04/2023

ENVIO DE TRABALHO COMPLETO
ATÉ 29/05/2023

INSCRIÇÃO DE APRESENTADORES DE 
TRABALHO NO SYMPLA

(OBRIGATÓRIO PARA 
APRESENTADORES APROVADOS)

ATÉ 23/06/2023

INSCRIÇÃO DE OUVINTE
ATÉ 30/06/2023

ENTREGA DE CERTIFICADOS DIGITAIS
ATÉ 30/07/2023

IMPORTANT DATES OF THE EVENT

SUBMISSION OF ABSTRACTS
UNTIL 26th MARCH, 2023

SUBMISSION OF ARTISTIC PROPOSALS
UNTIL 26th MARCH, 2023

SUBMISSION OF PROPOSAL FOR ARTISTIC 
RESIDENCY

UNTIL 26th MARCH, 2023

ACCEPTANCE NOTIFICATION
UNTIL 10th APRIL, 2023

WGX - CRISES PRESENTATION VIDEO
UNTIL 24th APRIL, 2023

FULL PAPER SUBMISSION
UNTIL 29th MAY, 2023

REGISTRATION OF 
PRESENTERS ON SYMPLA

(MANDATORY FOR 
APPROVED PRESENTERS)

UNTIL 23rd JUNE, 2023

LISTENER REGISTRATION
UNTIL 30th JUNE, 2023

DELIVERY OF DIGITAL CERTIFICATES
UNTIL 30th JULY, 2023
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