EDITAL 03/2017 – SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE MINICURSOS

Encontram-se abertas de 22/03 a 16/04 de 2017 as inscrições para Apresentação de
Propostas de Minicursos a serem ofertados durante o 13° Colóquio de Moda – 10ª edição
Internacional, que será realizado na Universidade Estadual Paulista (UNESP), Bauru/SP/
Brasil, no período de 11 a 15 de outubro de 2017.

Objetivos
1. Os minicursos têm como objetivos:
1) Atualização em temas normalmente não aprofundado nos cursos de graduação ou
que despertem grande interesse entre acadêmicos e profissionais;
- Atrair o interesse de estudantes e profissionais, de forma a melhor qualificá-los para
suas pesquisas e/ou atividades criadoras e do mercado de trabalho;
2) Despertar o interesse de estudantes e profissionais para ampliação de repertórios
criativos, conceituais, teóricos, de pesquisa, entre outros.
Tipos de Minicursos e Carga Horária
2. Esperam-se propostas temáticas com grande potencial de atração do público
acadêmico e profissional;
3. Serão aceitas propostas de minicursos teóricos, práticos ou pedagógicos;
4. Os minicursos práticos ficam sujeitos à adequação das instalações da instituição que
abrigará o evento;
5. A carga horária dos minicursos poderá ser de 02h, 04h ou 8h.
1) Minicurso de 2 h poderá ser realizado no dia 11 ou 12 ou 13 ou 14/10, no horário
das 8h às 10h;
2) Minicurso de 4h poderá ser realizado em um único dia (11/10) no horário das 8h
às 12h; ou em dois dias (11 e 12/10 ou 12 e 13/10 ou 13 e 14/10), no horário das 8h
às 10h;
3) Minicurso de 8h poderá ser realizado em um único dia (11/10) no horário das 8h
às 12h e das 14h às 18h ou em quatro dias (11, 12, 13 e 14/10), no horário das 8h às
10h.
Quem pode enviar uma Proposta de Minicurso
6. Poderão inscrever propostas para os minicursos os associados da Abepem, nas
categorias de Pesquisadores e Docentes de instituição de ensino pública ou
particular, com titulação mínima de Especialista para os minicursos práticos ou
teóricos, em número máximo de dois profissionais por proposta.
7. Para os minicursos de caráter pedagógico os proponentes deverão ser associados
da Abepem, nas categorias de Pesquisadores e Docentes de instituição de ensino
pública ou particular, com titulação mínima de Mestre.

Processo de inscrição de proposta
8. O encaminhamento deverá ser feito mediante o preenchimento de ficha no link
(Google Form);
9. Os seguintes itens deverão ser preenchidos nas fichas de propostas de minicursos:
a) Nome do (s) proponente (s);
b) Mini currículo do (s) proponente (s);
c) Link para CV Lattes do (s) proponente (s);
d) Título do minicurso;
e) Carga horária;
f) Ementa;
g) Conteúdo a ser abordado;
h) Equipamentos necessários para ministrar o minicurso (do professor);
i) Materiais necessários ao aluno;
j) Metodologia de Ensino adotada;
k) Bibliografia indicada.
Critérios de Seleção das Propostas de Minicursos
10. A seleção dos minicursos será realizada pela diretoria da Abepem e pelo Comitê
Organizador do 13º Colóquio de Moda, do 12º Fórum das Escolas de Moda Dorotéia
Baduy Pires e do IV Congresso de Iniciação Científica em Design e Moda;
11. Os critérios de seleção serão pautados em:
a) Estar de acordo com as regras deste edital;
b) A relação com a área de moda ou da moda e suas áreas correlatas;
c) O ineditismo ou a atualidade da proposta do minicurso;
d) A qualidade das propostas com relação ao conteúdo, metodologia e bibliografia
indicada;
e) A disponibilidade de equipamentos ou espaço físico necessários;
f) A quantidade de proponentes;
g) A titulação dos proponentes;
h) A experiência didática dos proponentes.

Datas
12. 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.
13. Os resultados serão divulgados na data: 20/04/2017.

14. A confirmação dos proponentes à respeito da realização dos minicursos deverá ser
efetuada a partir da publicação dos resultados, até dia 02/05/2017, até as 18h, para
Taísa Vieira Sena pelo e-mail coloquiodemoda.abepem@gmail.com.
15. O início da divulgação dos minicursos no site do evento, no mailing list e nas redes
sociais será em, 03/05/2017.
16. As inscrições dos participantes nos minicursos terão início em 03/05/2017 e Término
em 22/09/2017.

Condições para o funcionamento do minicurso
17. Mesmo que selecionados os minicursos só serão realizados com a inscrição de, no
mínimo, 15 participantes e, no máximo, 30 inscritos para minicursos de caráter
prático e 40 inscritos para minicursos de caráter teórico.
18. A comissão organizadora local poderá oferecer gratuitamente duas vagas em cada
minicurso a empresas patrocinadoras do evento.
19. Valores dos minicursos
20. O valor dos minicursos será conforme indicado na tabela abaixo:

Valores dos Minicursos

Associado Abepem

Não Sócio

Associado Abepem

Categoria

Datas

De 03/04 a 30/06

De 03/04 a 30/06

Não Sócio

De 01/07 a 02/10
De 01/07 a 02/10

Carga
Horária

2h
4h

R$ 40,00
R$ 80,00

R$ 50,00
R$ 100,00

R$ 50,00
R$ 100,00

R$ 60,00
R$ 120,00

8h

R$ 160,00

R$ 200,00

R$ 200,00

R$ 240,00

21. A data limite de inscrições para os participantes de minicursos será o dia 02 de
outubro de 2017.
22. Os que não tiverem o mínimo de inscritos até 02 de outubro de 2017, não serão
ofertados.
23. Vantagens para o (s) Professor (es) de Minicurso(s)
24. Os professores ou ministrantes de Minicursos efetivamente realizados durante do
13°Colóquio de Moda receberão:
25. Todos receberão o repasse de 50% da receita dos inscritos no minicurso que
ministrará, a título de participação;
26. O professor ou ministrante de minicurso de 2h, recebe uma vaga gratuita em outro
minicurso de sua escolha;

27. O professor ou ministrante de minicurso de 4h e de 8h, recebe a isenção de sua
inscrição no 13º Colóquio de Moda;
28. Todos receberão certificados informando título e carga horária do Minicurso ofertado.

Responsabilidades do(s) Professor(es) ou Ministrantes de Minicurso(s) no 13º
Colóquio de Moda
29. Uma vez confirmada a sua participação e o minicurso efetivado pelo número de
inscritos não deverão ocorrer desistências, atrasos ou cancelamentos do minicurso.
Em casos de extrema urgência, entrar em contato com Taísa Vieira Sena pelo e-mail
coloquiodemoda.abepem@gmail.com

para indicar um responsável para sua

substituição que atenda os mesmos critérios de seu perfil de formação e atuação
docente e/ou profissional. Recomendamos que caso não tenha certeza de suas
possibilidades nas datas indicadas colocar dois proponentes na proposta que será
encaminhada para seleção;
30. As despesas de viagem, hospedagem e alimentação para o evento são do professor
ou ministrante do minicurso, isto é, o Colóquio de Moda, a Abepem ou a UNESP não
pagarão despesas desta natureza aos professores ou ministrantes dos minicursos do
13º Colóquio de Moda.

Presidência Abepem Presidência
Colóquio de Moda
Presidente

Profa. Dra. Kathia
Castilho
Vice-Presidente Profa. Dra. Maria de
Fatima de Mattos

Presidência
Organização 2017

Profa. Dra. Cyntia
Tavares
Profa. Dra. Mônica
Moura

Profa. Dra. Mônica
Moura
Prof. Dr. Claúdio
Roberto Y Goya

Presidência Fórum
das Escolas

Presidência Comitê
Científico do
Colóquio de Moda

Presidência Comitê
Científico do IV
Congresso de I. C.
em Design e Moda

Profa. Dra. Maria de
Fatima de Mattos
Vice-Presidente Profa. Dra. Mara
Rúbia Sant’Anna

Profa. Dra. Paula
Landim
Profa. Dra. Marizilda
Menezes

Prof. Dr. Marcelo
Martins
Profa. Dra. Taísa
Vieira Sena

Presidente

UNESP | FAAC | BAURU
Fones: (14) 3103-6062 / 3103-7071
E-mail: contato@coloquiodemoda.com.br
www.coloquiomoda.com.br
https://www.instagram.com/coloquiodemodaoficial/
https://www.facebook.com/Col%C3%B3quio-de-Moda-285057383491/?fref=ts

