III Colóquio Internacional de História da Arte e da Cultura
Realização: Laboratório de História da Arte – UFJF
Juiz de Fora, 14-17 de Outubro de 2014

O laboratório de História da Arte da Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF) promove, entre 14 e 17 de Outubro de 2014, o III Colóquio
Internacional de História da Arte e da Cultura. O Colóquio é o resultado de
uma parceria entre o Programa de Pós-Graduação em História do Instituto de
Ciências Humanas e o Mestrado Interdisciplinar em Artes, Cultura e Linguagens
do Instituto de Artes e Design da UFJF. O tema desta edição é “A arte e suas
funções” e foi escolhido com o objetivo de debater questões relacionadas aos
vários usos e funções da arte na sociedade. Serão considerados para seleção
trabalhos abrangendo qualquer período da História da Arte. Como na última
edição do Colóquio, propomos linhas temáticas para direcionar os debates. As
propostas de comunicação deverão se encaixar em um destes três eixos:

1. A pintura e seus gêneros: função e funcionamento interno
2. Intencionalidade em monumentos públicos e privados
3. Recepção e re-apropriação funcional de obras de arte

INSCRIÇÕES
O Colóquio contará com diversas sessões de comunicações. Todas as sessões terão 1 hora e
30 minutos de duração e poderão ser compostas por 3 comunicações de 20 minutos ou 4
comunicações de 15 minutos; 30 minutos serão reservados para discussão. Poderão ser feitas
propostas de comunicações individuais ou de sessões fechadas. Todos os proponentes deverão
ter, no mínimo, diploma de graduação.

Propostas de comunicações individuais
Propostas de comunicações individuais devem ser enviadas para cihac.ufjf@gmail.com em
um único arquivo, compatível com o programa Microsoft Word 1997-2004 (.doc), fonte
Times New Roman, espaçamento 1.5. O arquivo deverá conter as seguintes informações:
- Nome completo
- Titulação
- Instituição e cargo atual
- Endereço e telefone para contato
- Endereço de email
- Indicação do eixo temático escolhido
- Título e resumo da proposta (máximo de 300 palavras e sem notas de rodapé)

Uma vez aprovadas, as propostas individuais serão agrupadas em sessões organizadas pela
comissão organizadora.

Propostas de sessões fechadas
Nesta edição do Colóquio, serão também aceitas inscrições de sessões fechadas, compostas
por 3 ou 4 comunicações que tenham temas próximos. No caso de 3 comunicações, cada uma
deverá ter 20 minutos de duração; no caso de 4 comunicações, cada uma deverá ter 15
minutos de duração; em ambos os casos, 30 minutos deverão ser reservados para discussão.
Propostas de sessões fechadas devem ser enviadas para cihac.ufjf@gmail.com em um único
arquivo, compatível com o programa Microsoft Word 1997-2004 (.doc), fonte Times New
Roman, espaçamento 1.5. O arquivo deverá conter as seguintes informações para cada um dos
participantes:
- Nome completo
- Titulação
- Instituição e cargo atual
- Endereço e telefone para contato
- Endereço de email
- Título e resumo da proposta (máximo de 300 palavras e sem notas de rodapé)

Período para inscrição de propostas
O período para o envio das propostas de comunicações individuais e de sessões fechadas é de
23 de Junho a 10 de Agosto de 2014.

Seleção das propostas
As propostas de comunicações individuais e de sessões fechadas serão avaliadas pelo comitê
científico e os resultados serão divulgados por email até o dia 10 de Setembro de 2014.

Taxas de Inscrição
Todos os participantes, comunicadores e ouvintes, deverão pagar uma taxa de inscrição no
momento do credenciamento. Haverá uma mesa no saguão do auditório do Instituto de
Ciências Humanas onde todo o procedimento poderá ser feito.

Valores das taxas de inscrição
- Professores universitários: R$ 50,00
- Alunos de Pós-Graduação: R$ 40,00
- Alunos de Graduação e demais participantes: R$ 30,00

PUBLICAÇÃO DOS ANAIS
Está prevista a publicação dos Anais do Colóquio, contendo o texto completo de todas as
comunicações. Maiores informações a respeito serão divulgadas até o dia 10 de Setembro de
2014.

