
  
 

VI ENCONTRO NACIONAL DOS ESTUDOS DA IMAGEM 
III ENCONTRO INTERNACIONAL DOS ESTUDOS DA IMAGEM 

23 A 26 DE MAIO DE 2017 
 
 

DIRETRIZES DE MINICURSOS 
 

 O Laboratório de Estudos dos Domínios da Imagem (LEDI) e a Comissão 
Organizadora do VI ENEIMAGEM - III EIEIMAGEM no sentido de dinamizar seus 
encontros, tornando-os cada vez mais espaços inclusivos, capazes de abraçar uma gama 
maior de pesquisadores/as e colaboradores/as de diversas áreas, campos de atuação e 
estágios formativos, apresenta em sua 6ª edição do encontro uma nova modalidade de 
ação participativa: os minicursos. Entendendo-os como espaços privilegiados de 
transmissão e atualização de saberes acerca dos estudos da imagem tanto para discentes 
de graduação e pós-graduação quanto para professores/as da Educação Básica. 
 

1. DIRETRIZES GERAIS: 
 
a) Serão ofertados minicursos, distribuídos de modo a contemplarem 

preferencial e o mais equitativamente possível a diversidade de suportes 
imagéticos e as áreas de conhecimento abarcadas pelo evento; 
 

b) O público-alvo dos minicursos são pesquisadores/as de áreas e estágios 
formativos diversos. Especialmente, discentes de graduação e pós-graduação 
e/ou professores/as da Educação Básica; 

 



  
 
c) Os cursos serão ministrados, obrigatória e respectivamente, nas manhãs dos 

dias 24 e 25 de maio de 2017, perfazendo um total de 8 (oito) horas-aula, 
distribuídas em sessões de 4 (quatro) horas-aula diárias (de 8h às 12h, 
incluindo intervalo de 30 minutos às 10h);  

 
d) Os minicursos serão concentrados nas salas do Centro de Letras e Ciências 

Humanas (CLCH) do campus da Universidade Estadual de Londrina; 
 
e) Especialmente nesta edição os/as ministrantes serão/foram indicados pelos 

Coordenadores/as das Sessões de Trabalhos (ST’s) dos eventos anteriores, por 
membros e colaboradores/as do LEDI, e, os nomes, bem como as propostas 
apresentadas criteriosamente analisadas pela Comissão Organizadora, 
tomando como base os seguintes critérios:  

 
 Qualificação, relevância e contribuição do indicado/a (ou, 

convidado/a) e do respectivo trabalho/proposta para as áreas de 
pesquisa, ensino e/ou extensão; 

 Enquadramento do/a proponente indicado/a (ou, convidado/a), bem 
como do curso à proposta, tema e objetividade do encontro; 

 Manutenção da diversidade e do equilíbrio de suportes imagéticos e 
áreas do conhecimento; 

 Mapeamento da intensidade de demanda pelo tema/proposta; 
 Assiduidade, colaboração e pró-atividade do indicado/a em edições 

anteriores do ENEIMAGEM-EIEIMAGEM; 
 
f) O número máximo de ouvintes inscritos em cada minicurso é de 35 pessoas. 

E o mínimo para abertura de minicurso é de 10 ouvintes. 
 

g) Serão ofertados certificados válidos para ministrantes e ouvintes; 
 



  
 
 

2. DIRETRIZES PARA MINISTRANTES: 
 

a) As propostas de minicursos deverão ser direcionadas ao público-alvo e servirem 
à promoção e instrumentalização de conhecimentos e usos de imagens, seja em 
ensino, pesquisa e/ou extensão; 
 

b) Cada ministrante/convidado(a) poderá enviar proposta única; 
 

c) As propostas deverão priorizar e enfatizar o suporte imagético, devidamente 
reconhecido no título do minicurso: 
 
Exemplos: 
 
“Procedimentos de análise fílmica em sala-de-aula”; 
“Fotografias e fotojornalismo na América Latina”; 

 
d) O simples recebimento do convite para envio de proposta não caracteriza a 

aprovação automática da mesma. As propostas recebidas serão encaminhadas à 
Comissão Organizadora do evento, a quem caberá o aceite ou recusa. Vide 
Diretrizes Gerais, acima; 
 

e) As propostas deverão ser encaminhadas para o email do coordenador de 
minicursos (barthonfavatto@uel.br) até a data limite de 1º de setembro de 2016 
por meio de preenchimento e reenvio obrigatórios do modelo de proposta anexado 
ao e-mail/convite enviado pela organização do evento. Propostas encaminhadas 
após a data limite estipulada serão desconsideradas; 
 



  
 
 

f) Serão aceitas e avaliadas propostas de brasileiros/as e estrangeiro/as (neste caso, 
desde que proficientes em Língua Portuguesa ou Língua Castelhana), 
independente da área de conhecimento e campo de atuação; 

 
g) A organização do evento expedirá carta de aceite ou mensagem de recusa via 

email; 
 

h) No formulário de proposta (modelo anexado) é importante que o/a proponente 
indique: 
 

 Se há algum pré-requisito exigido do ouvinte para pleno acompanhamento 
do minicurso. Exemplo: proficiência em idioma estrangeiro; 
equipamentos e/ou materiais pessoais; etc. 
 

 Os suportes, equipamentos e materiais necessários que poderão ser 
disponibilizados pela comissão organizadora do evento. Exemplo: 
datashow; sistema de áudio; lousa e gizes (dispomos desses equipamentos 
e materiais na UEL); 

 
Importante: 
 

 Podemos não ter todos os suportes, equipamentos e materiais solicitados 
pelo/a ministrante; 

 Solicita-se que o/a ministrante utilize computador portátil pessoal nos dias 
de realização dos minicursos. Não dispomos de computadores nas salas; 

 Aconselha-se o não uso de arquivos em nuvem e/ou de carregamento em 
streaming. A internet no campus pode ficar indisponível ou tornar-se lenta 
quando sobrecarregada; 



  
 Solicita-se do/a proponente bom-senso e comedida na exigência de pré-

requisitos e/ou solicitação de suportes, equipamentos e materiais. Muitos 
ouvintes e participantes vêm de longe e/ou não possuem ou podem 
carregar certos equipamentos. Lembre-se: um nível elevado de exigências 
poderá acarretar no esvaziamento de inscrições no minicurso. 

 Não dispomos de câmeras fotográficas, câmeras de filmagem, microfones 
e lousas eletrônicas. 

 Materiais impressos (até 15 laudas) deverão ficar disponíveis para 
reprodução, em local adequado indicado pela Comissão Organizadora, 
com ônus para os interessados. 
 

i) Ministrante(s) de minicursos aprovados estão isentos do pagamento de taxa de 
inscrição no evento e de taxa de apresentação em Sessões de Trabalhos (ST’s).  
 

 Importante: o/a proponente deverá realizar normalmente os 
procedimentos de inscrição no evento, entre 1º de novembro de 2016 a 
14 de maio de 2017, acessando o website do VI ENEIMAGEM, e, baixar 
o boleto de pagamento gerado. O boleto (não quitado) deverá ser enviado, 
dentro do mesmo prazo, por meio de mensagem endereçada ao 
6eneimagem@gmail.com, sob o título “A/C Pamela – Proponente de 
Minicurso”, para que a inscrição e a isenção sejam efetuadas; 

 
j) Não haverá pagamento de pró-labore e/ou de qualquer tipo de ajuda de custo 

(passagens, diárias, refeições, etc) ao(s) ministrantes(s); 
 

k) Como produto científico dos minicursos, o LEDI e a Comissão Organizadora do 
ENEIMAGEM-EIEIMAGEM propõem a confecção e publicação de uma 
coletânea, em suporte e-Book, sob responsabilidade do(s) organizador(es)-
membro(s) indicado(s) pelo LEDI, e, lançada depois do evento. 
 



  Obrigatoriamente, o capítulo deverá versar sobre o tema do minicurso e 
carregar título análogo; 

 O prazo final para entrega das submissões dos capítulos é 24 de fevereiro 
de 2017. Importante: Não haverá prorrogação do prazo; 

 O capítulo deverá abarcar de 08 a 20 laudas, incluindo referências 
bibliográficas e imagens; 

 As contribuições deverão seguir criteriosamente as Diretrizes para 
Autores e a Declaração de Direito Autoral presentes na página web da 
Revista Domínios da Imagem, do LEDI. As normas podem ser acessadas 
em: 
 
http://www.uel.br/revistas/dominiosdaimagem/index.php/dominios/about
/submissions#authorGuidelines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

3. DIRETRIZES PARA OUVINTES: 
 

a) As inscrições para ouvintes/participantes de minicursos ocorrerão de 1º de 
novembro de 2016 a 14 de maio de 2017, consonante à inscrição no evento, 
e deverá ser realizada através da página web do VI ENEIMAGEM – III 
EIEIMAGEM; 
 

b) A taxa de inscrição de ouvinte em minicurso é de R$ 20,00. 
 

c) A inscrição em minicurso não isenta o pagamento de taxa de inscrição no 
evento e em outras modalidades de participação; 

 
d) A fim de evitar transtornos operacionais: não será devolvida a taxa de 

inscrição de minicurso(s); 
 

e) Ao interessado/a em inscrever-se como ouvinte caberá apenas a participação 
em um (1) minicurso, em decorrência de incompatibilidade de horários; 

 
f) Contudo, para inscrever-se em minicurso, o interessado deverá escolher 2 

(duas) entre as opções de ofertas listadas na página de inscrição do evento (1ª 
e 2ª opções).  
 
Importante:  
 
 A prioridade para preenchimento das vagas como ouvintes será dada por 

ordem de inscrição no(s) minicurso(s); 
 
 
 



  
 Caso o minicurso assinalado como 1ª opção seja cancelado, ou exceda o 

número máximo de ouvintes, ou ainda, não atinja o mínimo de inscritos, o 
 interessado será automaticamente realocado para o minicurso assinalado 
como 2ª opção; 
 

 No caso de ambas as opções assinaladas (1ª e 2ª opções) não cumprirem 
os requisitos acima, caberá à organização do evento remanejar o inscrito 
para outro minicurso sem prévio aviso e/ou consulta. 
 

g) Serão devidamente certificados os/as ouvintes que atingirem frequência igual 
ou superior a 75%, comprovada por meio de lista(s) de presença(s) em posse 
e sob responsabilidade do/a ministrante; 
 

h) Os/as inscritos/as declaram preencher os pré-requisitos exigidos para a 
inscrição e acompanhamento do minicurso. Caso haja pré-requisito, este será 
informado na página de inscrição; 
 

i) Cópias de materiais impressos (até 15 laudas no total) poderão ou não ser 
disponibilizados e/ou solicitados pelos/as professores/as ministrantes, em 
local adequado indicado, com ônus para os interessados. 

 
 

j) Ao efetuarem as inscrições, os/as inscritos/as declaram pleno conhecimento 
do exposto, isentando os organizadores do evento de quaisquer 
responsabilidades que porventura decorram do não conhecimento ou da 
interpretação equívoca de alguma(s) das diretrizes acima. 
 

 
 

Barthon Favatto Jr. – Coordenador de Minicursos 


