39° Encontro Anual da ANPOCS
26 a 30 de outubro de 2015 – Caxambu, MG.

Edital para Mostra de Vídeos 2015

A ANPOCS comunica a abertura de inscrições para a seleção de trabalhos audiovisuais a serem
apresentados durante o 39o Encontro Anual da Associação, de 26 a 30 de outubro próximo. A
programação do evento prevê ainda outras sessões temáticas sob a coordenação do Comitê de
Imagem e Som e da Diretoria da ANPOCS.

Principais prazos
Datas
28/03 a 28/04

Descrição
Período de inscrição e de envio dos vídeos com um texto de apresentação

15/06

Divulgação dos vídeos selecionados

30/06

Data de efetivação e pagamento da inscrição do autor(es) no evento

01/09 a 20/09

Período para envio de uma cópia, em DVD, da obra selecionada

1. Objetivo
Este edital tem objetivo selecionar obras que realizem um diálogo entre a linguagem
audiovisual e a pesquisa em Ciências Sociais.

2. Da inscrição

Serão aceitas inscrições:
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de trabalhos produzidos nos últimos quatro anos;



de trabalhos produzidos por ou que contam com a participação de pesquisadores que
pertençam aos centros de pesquisa ou programas de pós-graduação filiados à ANPOCS;



de trabalhos que, preferencialmente, não excedam a duração de 70 minutos.

É vedada a inscrição:


de trabalhos que já tenham concorrido anteriormente em Encontros Anuais da ANPOCS;



de mais de um trabalho por autor;



de trabalhos de autoria ou coautoria de membros da Comissão de Imagem e Som da
ANPOCS;

3. Do prazo para inscrição
As inscrições para submissão de vídeos estarão abertas no período de 28 de março a 28 de abril
de 2015.
4. Documentação para inscrição:
Para formalização da inscrição do vídeo, é necessário encaminhar para o e-mail
comis2015@anpocs.org.br os seguintes itens:


Ficha de inscrição para sessão de vídeos (em anexo, com dados de identificação e resumo
do trabalho (aproximadamente 1000 palavras), contendo breve incurso analítico sobre
objeto e ou temática da pesquisa, assim como as perspectivas teórico-metodológicas que
orientaram o trabalho.



O(a) candidato(a) deverá enviar um link de seu filme hospedado em algum canal como
youtube ou vimeo.



Caso o vídeo seja selecionado, o(a) candidato(a) deverá enviar por sedex uma cópia, em
DVD, da obra inscrita para o seguinte endereço:
ANPOCS Edital Imagem e Som
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A/C Berto de Carvalho
Av. Prof. Luciano Gualberto, 315, 1º andar
Cidade Universitária – Butantã
05508-010, São Paulo – SP

5. Do processo de seleção


A seleção estará a cargo do Comitê de Imagem e Som da ANPOCS e levará em conta o
cumprimento das condições descritas neste edital, respeitando-se também o tempo
disponível para as sessões.

6. Da exibição dos trabalhos no 39º Encontro Anual


A ANPOCS fará a apresentação dos trabalhos selecionados em sala apropriada, em dias e
horários determinados pela comissão responsável, conforme constará na programação do
evento. O(s) autor(es) e autora(s) que queiram estar presentes devem viabilizar, com
recursos próprios, sua viagem ao evento. Haverá debate com os autores e autoras
presentes ao final da sessão de exibição.

7. Disposições gerais:


A ANPOCS esclarece que é de responsabilidade dos autores e autoras, e/ou de seus
representantes, os custos de transporte, estadia, etc. para o 39º Encontro Anual.



A ANPOCS comunicará a relação dos selecionados no site 39º Encontro Anual a partir do
dia 15 de junho de 2015 e a efetivação e pagamento da inscrição do autor/da autora do
vídeo aprovado deverá ser até o dia 30 de junho de 2015.



O(a)s autore(a)s devem ceder os direitos autorais à ANPOCS para a divulgação de imagens
e sons dos trabalhos apresentados no 39º Encontro Anual.
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A ANPOCS emitirá certificado para os trabalhos apresentados no 39º Encontro.



Os trabalhos selecionados constarão na programação do evento.

[ final do edital ]
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