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V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DESIGN, TRADIÇÃO E SOCIEDADE (SIDTS) 

“DESIGNAÇÕES VISUAIS EMERGENTES” 

 

CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE POSTERS (INFOGRÁFICO) 

 

O Seminário Internacional Design, Tradição e Sociedade (SIDTS), em sua 5ª ediça o, com a 
tema tica DESIGNAÇÕES VISUAIS EMERGENTES, esta  recebendo propostas a serem avaliadas 
para pôsters no formato infográfico. Os trabalhos aprovados sera o exibidos no evento 
digitalmente nos intervalos das comunicaço es, ale m disso, sera o publicados nos Anais do 
evento, sendo que os melhores, a partir de ana lise do comite  cientí fico, podera o ser publicados 
em livro. Sera o recebidas propostas dentro de tre s eixos tema ticos: 
 
1. Des | Materialização do Design - Reflexa o acerca da reduça o dos recursos fí sicos e humanos na 

criaça o, produça o e acesso de artefatos gra ficos (cultura da pa gina impressa) e das adaptaço es e 
reinvença o da a rea para o ambiente virtual, no/pelo contexto pande mico da COVID-19 (paradigma 
das interfaces digitais) e suas respectivas relaço es de proximidade e distanciamento com a memo ria 
do ofí cio Design e de suas especialidades: folheteria, tipografia, editorial, etc.;  

 
2. Memória e Identidade das Artes Gráficas - Identificaça o, categorizaça o e ana lises de manifestaço es 

gra ficas, materiais e imateriais, feno meno da cultura, como estrate gia de preservaça o dos seus 
processos de criaça o, de contextos te cnicos/tecnolo gicos e dos resultados este ticos gerados em 
contextos de crise na sociedade; 

 
3. Gestão e Tecnologias da Informação - O "Novo Normal" e a reorganizaça o do espaço e fluxo da 

informaça o, suas metodologias de gerenciamento participativo e compartilhado, colaborativo e de 
inovaça o voltados a  permane ncia da memo ria e do patrimo nio gra fico. 

 
Os infográficos devem ser apresentados de acordo com as diretrizes abaixo: 
 
1. O infogra fico deve estar relacionado com um dos eixos tema ticos do evento. Pode enfocar 

apenas um aspecto da pesquisa do participante ou abordar de forma resumida sua 
totalidade. Deve comunicar de forma independente, sem necessidade de apresentaça o oral 
ou textual; 

2. O infogra fico podera  conter ate  3 autores, entre autor e coautores; 
3. É  permitida a submissa o de um trabalho como primeiro autor e ate  2 trabalhos como co-

autor (em um total de tre s trabalhos); 
4. Ao menos um dos autores deve possuir titulaça o de Po s-graduaça o ou estar vinculado como 

discente de um curso de Po s-Graduaça o; 
5. O infogra fico deve ser apresentado de forma clara e interessante, com recursos textuais e 

visuais; 
6. O infogra fico deve ser feito na proporça o 1280 x 800 pixels. Deve ser enviado uma versa o 

com 144 dpi (para a exibiça o digital). Caso o po ster seja selecionado para a versa o impressa 
do livro, devera  ser enviado apo s o evento uma versa o com 29 x 18.25 cm com 300 dpi; 
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7. Para otimizar a leiturabilidade na tela sem o uso do recurso do zoom, o conteu do do 
infogra fico pode ser dividido em ate  5 telas para serem exibidas consecutivamente durante 
o streaming; 

8. O design e  livre; 
9. Devera o ser submetidos dois arquivos de cada tela, ambos no formato JPG. Éstes dois 

arquivos devem respeitar a seguinte orientaça o na nomenclatura: 
“Poster_titulo_autores_1.jpg” e “Poster_titulo_revisaocega_1.jpg” (sem nomes dos 
autores). No arquivo de revisa o a s cegas na o deve conter qualquer mença o que possa levar 
a identificaça o dos autores. A numeraça o do arquivo deve ser de acordo com a ordem a ser 
exibida na exposiça o digital; 

10. O infogra fico deve ser acompanhado de um resumo contendo de 100 a 500 palavras, 
seguido de palavras-chave (de 3 a 5) e refere ncias bibliogra ficas. Éstes itens na o precisam 
constar no infogra fico, ira o funcionar como um texto de apoio a ser publicado nos Anais. 
Éles devem seguir a mesma formataça o do template dos artigos (disponí vel no site do 
evento). Éste documento tambe m deve ser enviado em dois arquivos, um com identificaça o 
dos autores e outro sem identificaça o (Poster_titulo_resumo_autores.doc e 
Poster_titulo_resumo_revisaocega.doc); 

11. Todos os trabalhos aprovados sera o exibidos no evento entre as confere ncias e 
comunicaço es. Éles não sera o apresentados oralmente. Todos os trabalhos aprovados sera o 
publicados nos anais do evento; 

12. Os melhores trabalhos sera o selecionados para fazer parte do livro “Histogra fica Pelotense 
III: Designações Visuais Émergentes”; 

13. Os trabalhos apresentados, assim como aqueles publicados, em qualquer de suas seço es, 
sa o de inteira responsabilidade dos autores; 

14. Crite rios de avaliaça o: releva ncia do tema; clareza de informaço es; objetividade; 
legibilidade; autonomia; este tica; 

15. Os arquivos do trabalho devem ser submetidos pelo formula rio de inscriça o no evento, no 
campo especí fico para anexar os documentos: https://forms.gle/ZÉBF3MUiRumYcRDv5. 

 

 
PRAZOS: 
 
Submissão dos trabalhos: 19 de julho a 15 de agosto/2021 

Divulgação dos trabalhos aprovados: 23 de agosto/2021 

Divulgação da programação completa: 30 de agosto/2021 

https://forms.gle/ZEBF3MUiRumYcRDv5

