EDITAL 02/2017 – PROPOSIÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO (GT´s)

A ABEPEM convida à todos os pesquisadores doutores dos campos da Moda, do Design e
de áreas que dialogam com os mesmos à proposição de Grupos de Trabalho (GT´s) no 13°
Colóquio de Moda em sua 10ª Edição Internacional e no IV Congresso Brasileiro de Iniciação
Científica em Design e Moda, eventos que serão realizados em conjunto entre os dias 11 a
15 de outubro de 2017 na Universidade Estadual Paulista – UNESP/ FAAC, na cidade de
Bauru, estado de São Paulo, Brasil.

Língua Oficial
1. A Língua Oficial do Colóquio de Moda é o Português, sendo o formulário de
proposição a ser preenchido nesta língua;

Público alvo
2. Professores pesquisadores, com titulação mínima de Doutor, e pesquisas que
dialogam com os campos da moda e/ou do design;

Proposição
3. Os interessados em submeter GT´s devem seguir as orientações e regras que
constam neste edital;
Grupos de Trabalho
A confirmar após eleição de edital próprio.
4. Atualmente o Colóquio de Moda apresenta os seguintes GT´s:
a) Educação, teoria e prática;
b) Consumo de Moda;
c) Corpo, Moda e Comunicação;
d) Design e Processos de Produção em Moda;
e) Questões Contemporâneas em Design e Moda;
f) Moda, Cultura e Historicidade;
g) Moda e Mídia;
h) Moda e Território de Existência;
i) Moda e estilos de vida;
j) Moda e Sustentabilidade;
k) Traje de cena;

l) A Dimensão Estética da Moda: aparência, arte e sensibilidade;
m) Moda e Tecnologia.

Regras de Submissão e Aceite
5. As propostas deverão ser apresentadas seguindo as diretrizes de submissão e o
formulário (template), que segue anexo a este Edital;
6. Os GT´s deverão, obrigatoriamente, ser coordenados por dois proponentes
vinculados a diferentes Instituições de Ensino;
7.
8. Novas propostas de GT´s não podem coincidir com as propostas já existentes (em
título, ementa e referências bibliográficas), mesmo que não sejam ofertadas naquele
ano especifico;
9. Os proponentes deverão ser, obrigatoriamente, associados a ABEPEM;
10. Os coordenadores podem incluir, em suas proposições, a figura do Debatedor na
condução dos GT´s, indicando no formulário de submissão o nome do pesquisador,
que deve ser membro associado da ABEPEM;
11. O Colóquio de Moda se propõe a apresentar, em cada edição, o máximo de 15 GT´s.
No caso de haver maior número de propostas, os critérios de seleção serão: tempo
de existência do GT no Colóquio de Moda; número de trabalhos submetidos a este
GT na edição anterior; inovação; e contemporaneidade;
12. Embora selecionados, os GT´s que não apresentarem o número mínimo de 4
trabalhos aceitos, não poderão funcionar na referida edição.
Datas
13. As propostas devem ser enviadas via formulário disponibilizado, de 22/03/2017 à
16/04/2017, para o seguinte e-mail: cyntiatavares@yahoo.com.br .
14. Os resultados serão divulgados na data: 20/04/2017.

FORMULÁRIO DE PROPOSIÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO (GT´s)

Nome do GT:
Coordenadores:
1.
Instituições de vínculo:
Breve Currículo:
2.
Instituições de vínculo:
Breve Currículo:
Debatedor (se for o caso):
1.
Instituições de vínculo:
Breve Currículo:
Ementa do GT
Metodologia de Trabalho (explicar como é a dinâmica do GT, OU como será, em caso de GT
novo)
Metodologia de Avaliação de Trabalhos –para GT´s antigos (Explicar como se dá a escolha
do melhor trabalho do GT, inclusive quando os coordenadores ou debatedor forem também
autores – analisaremos todas as formas e proporemos uma única a todos os GT´s)
Bibliografia

