
 
 

IV FÓRUM NACIONAL DE PESQUISADORES EM ARTE SEQUENCIAL 
EDITAL 01 -  02/01/2018 

 
Neste edital incluímos as principais informações do IV Fórum Nacional de Pesquisadores em Arte 
Sequencial, orientações sobre inscrição, prazos, investimento, envio de resumos e textos completos 
que serão publicados nos anais eletrônicos do evento.  
 
I – Tema Central do Evento  
 
Como tema central do evento, a comissão organizadora e os associados da ASPAS optaram pela 
questão “Os quadrinhos e a Diversidade”. Com grande significação social, a diversidade compõe o 
universo social no qual as histórias em quadrinhos são produzidas, comercializadas, distribuídas, 
lidas, consumidas e ressignificadas. Acreditamos que o amplo debate sobre o tema nos ajudará a 
compreender melhor os fenômenos sociais da atualidade e virá para o fortalecimento da leitura, 
pesquisa e autoria dos quadrinhos.  
 
A tematização comportará a programação coletiva de palestras, mesas-redondas e debates, assim 
como a organização das comunicações orais.  
 
Contudo, serão aceitas candidaturas de comunicações orais sobre outros temas importantes, 
segundo critérios qualificativos exclusivos da comissão científica, que serão analisados caso a caso 
e inseridos na categoria de temática livre.   
 
II - Apresentação  
Promovido pela Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial (ASPAS) em parceria com a 
Fanzinoteca IFF Macaé e com o Instituto Federal Fluminense de Macaé (RJ), o IV Fórum 
Nacional de Pesquisadores em Arte Sequencial (FNPAS), terá como tema “Os quadrinhos e a 
diversidade”. A exemplo de encontros anteriores, o IV FNPAS conclama pesquisadores e 
professores dos mais diversos campos a refletirem sobre o papel dos quadrinhos na produção de 
conhecimentos, tanto nas universidades quanto na educação básica. O tema “diversidade” resume a 
amplitude do alcance das práticas e pesquisas em torno desse objeto e convida todos a refletirem 
sobre o futuro dos quadrinhos campo de estudo. 
 
Entre as atividades do IV FNPAS teremos palestras, mesas-redondas, comunicações orais, oficinas, 
exposições e lançamentos de livros, fanzines e revistas. A programação detalhada será 
disponibilizada por meio das redes sociais e boletins emitidos pela comissão organizadora.  
 
O evento concentrará suas atividades entre os dias 25 a 27 de julho de 2018, no Campus do Instituto 
Federal Fluminense, em Macaé (RJ).   
 
 
 



 
III – Inscrição 
 
Estarão disponíveis duas categorias de inscrição: participante e comunicação oral.  
 
3.1 - Inscrições para ouvintes.  

 Os pesquisadores e outros membros da comunidade sem apresentação oral, que desejarem 
se inscrever no III FNPAS deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição, segundo as 
tabelas abaixo, e encaminhar o comprovante de depósito escaneado para o e-mail: 
forumaspasmacae@gmail.com   

 O título do e-mail com o comprovante de depósito deverá ser o sobrenome do participante 
seguido do termo "comprovante de depósito" (Exemplos: Fernandes - Comprovante de 
depósito).  

 No corpo do e-mail o participante deverá indicar o termo "Inscrição de Ouvinte" e incluir seus 
dados pessoais: nome completo, titulação, vínculo institucional, cidade, estado, país e e-mail.  

 As inscrições para ouvinte serão realizadas até dia 16 de julho. 
 

3.2 - Inscrição para comunicação oral: 
 Podem se inscrever para apresentação oral estudantes de graduação, professores e 

pesquisadores.  
 Cada participante poderá inscrever um resumo. Cada proposta pode ter até, no máximo, um 

coautor ou uma coautora. Coautores devem igualmente realizar a inscrição na modalidade 
"com apresentação oral", enviar o mesmo arquivo de resumo via e-mail e realizar o 
pagamento da taxa de inscrição.  

 O certificado de apresentação oral será entregue mediante a inscrição devidamente efetivada 
e o comparecimento no dia definido pela comissão organizadora para apresentação. Só serão 
aceitas comunicações presenciais, os certificados serão disponibilizados aos autores que 
tiverem assinado a lista de presença.  

 Ao submeter o resumo, o participante está autorizando sua publicação no Caderno de 
Resumos do IV Fórum Nacional dos Pesquisadores em Arte Sequencial e está declarando 
ser o autor do texto. Lembre-se de atentar para as normas e formatações dispostas nesse 
edital. Não haverá a opção de correção e reenvio do arquivo.  

 
Atenção:  

 Os participantes sem comunicação oral devem obedecer a sinalizações, regras, lotação de 
espaços, normas de conduta; 

 É de responsabilidade do participante estar presente no local, dia e horário definido para sua 
apresentação;  

 O ingresso nos espaços de ocorrência do FNPAS não é franqueado à pessoas que não 
efetuarem o referido pagamento, a não ser por permissão da comissão organizadora e 
secretaria; 

 Não haverá ressarcimento da taxa de inscrição em caso de não comparecimento ou qualquer 
outro argumento;  
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 Orientação de pesquisa não configura coautoria. Neste caso, ela deve ser descrita em nota 

de rodapé somente no trabalho completo (artigo científico), que deverá ser encaminhado 
apenas após o aceite do resumo; 

 A aprovação da proposta de apresentação oral no FNPAS (mediante efetivação da inscrição) 
garante a divulgação do trabalho na programação oficial do evento e o certificado de 
apresentação de trabalho científico (mediante comparecimento no dia determinado). 

 A aprovação do resumo não implica aprovação automática do texto completo. 
 
Formatação do resumo  

 O resumo deve ser encaminhado em um arquivo no formato Microsoft Word 2003 ou 2007 
(extensão doc ou docx), com os seguintes itens, na seguinte ordem: Título do trabalho em 
maiúsculas e negrito, seguido de travessão (—) e texto de, no máximo, 300 palavras (utilize a 
opção “contar palavras” do Word). Em um único parágrafo, em fonte Arial, tamanho 12 com 
espaçamento entrelinhas simples, alinhamento justificado. 

  Acrescentar até 3 palavras-chave que expressem a temática da proposta, separadas umas 
das outras por um ponto (.) 

  Ao final incluir a autoria, e coautoria se for o caso, indicando obrigatoriamente nome 
completo, titulação, vínculo institucional, cidade, estado, país e e-mail.  

 O arquivo do resumo deverá ser nomeado com o sobrenome do autor principal seguido de 
underline e a sigla do evento (exemplos: franco_fnpas, reblin_fnpas, barros_fnpas) e enviado 
para o e-mail: forumaspasmacae@gmail.com 

 O título do e-mail deverá ser o sobrenome do autor principal seguido da palavra "resumo" e 
da indicação se é ou não associado à ASPAS (exemplos: Franco - Resumo - Associado, Silva 
- Resumo - Não Associado , Barros - Resumo - Associado).  

 
Como proceder após a aprovação do resumo?  

 Recebido o aceite da proposta de apresentação oral - que será enviado por e-mail 
forumaspasmacae@gmail.com  - o participante deverá efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição, segundo as tabelas abaixo, e encaminhar o comprovante de depósito escaneado 
para o e-mail: forumaspasmacae@gmail.com 

 O título do e-mail com o comprovante de depósito deverá ser o sobrenome do autor seguido 
do termo "comprovante de depósito" (Exemplo: Nogueira - Comprovante de depósito).  

 No corpo do e-mail o participante deverá incluir novamente, o título de seu resumo aprovado 
e seus dados pessoais: nome completo, titulação, vínculo institucional, cidade, estado, país e 
e-mail.  

 Os participantes com resumo aprovado terão como data limite para a efetivação do depósito o 
dia 30 de abril de 2018.  
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IV - Taxas de inscrição 
 
A taxa de inscrição é definida por categorias de pagamento tal como expresso abaixo:  

Categoria Com apresentação Sem apresentação 

Estudante de graduação R$ 40,00 R$ 20,00 

Sócios da ASPAS (com anuidades 
em dia)* 

Isento Isento 

Estudantes de pós-graduação, 
professores, pesquisadores 

R$ 100,00 R$ 50,00 

* Quem ainda não é associado e quiser se associar, entrar em contato por e-mail para mais detalhes: 
forumaspasmacae@gmail.com 
 
A conta para a efetivação do depósito correspondente ao valor da inscrição é:  

Banco do Brasil – 001  
número da conta poupança: 23.606-3  
Agência: 0471-5  
variação: 51  
Titular: Natania A. S. Nogueira.  

V - Cronograma 
 

Divulgação do edital 02 de janeiro de 2018 

Envio de resumos 01/02/2018 a 30/04/2018 

Divulgação dos resumos aprovados 19/05/2018 

Prazo final para pagamento da taxa de inscrição para quem teve 
resumo aprovado 

30/05/2018 

Prazo final para os associados da ASPAS pagarem sua anuidade 
2018 e garantirem a isenção da inscrição no III FNPAS.  

01/03/2018 

Encerramento das inscrições para ouvintes.  16/07/2018 

Prazo para o envio dos textos completos (artigos)  20/05/2018 a 18/08/2018 

 
Mais informações no site: https://fnpasmacae.wordpress.com/  

 
Comissão Organizadora: 

Alberto de Souza 
Natania A Silva Nogueira 

Valéria da Silva Bari 
Catia Ana Baldoíno da Silva 

Diretoria ASPAS 
Natania A Silva Nogueira 

Valéria da Silva Bari 
Sabrina Paixão Brésio  

Amaro Xavier Braga Jr. 
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