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CONECTANDO	ARTES,	URBANIDADES	E	SUSTENTABILIDADE	
Simpósio,	vivências,	exposição	artística		
25-27	de	outubro	de	2017	
UFSJ,	Brasil	
Connecting	arts,	urbanities	and	sustainability	
Symposium,	workshops,	art	exhibition	
25-27	October	2017	
São	João	del-Rei,	MG,	Brazil	
	
COFERENCISTA	PRINCIPAL		
KEYNOTE	SPEAKER	
Sacha	Kagan	-	Leuphana	University	
	
O	1º	Simpósio	Internacional	do	Programa	interdisciplinar	 interdisciplinar	de	Stricto	Sensu	em	Artes,	
Urbanidades	 e	 Sustentabilidade	 -	 PIPAUS	 tem	 a	 SUSTENTABILIDADE	 –	 condição	 para	 a	 vida	 no	
planeta	–	como	o	tema	principal.	Assim,	o	simpósio	se	coloca	como	meio	para	o	debate	com	vistas	a	
viabilizar	 novas	 teorias	 e	 metodologias	 transversais,	 interdisciplinares,	 a	 fim	 de	 formar	 atores	
qualificados	 para	 contribuir	 para	 a	 ampliação	 da	 consciência	 intelectual	 e	 emocional	 sobre	 a	
mudança	 climática,	 as	 transformações	 territoriais	 e	 as	 ações	 insustentáveis	 e	 para	 colaborar	
transdisciplinarmente	 tanto	 para	 rupturas	 de	 comportamentos	 normativos	 hegemônicos	 quanto	
para	 o	 desenvolvimento	 de	 outras	 possibilidades	 criativas	 e	 também	 artísticas,	 seja	 em	 termos	
espaciais,	 de	 memórias	 e	 de	 tecnologias	 e	 que	 sejam	 capazes	 de	 fornecer	 subsídios	 para	 os	
tomadores	de	decisão	em	governos	e	empresas,	urbanistas	e	cidadãos	individuais	a	reconsiderarem	
seus	comportamentos	insustentáveis	e	destrutivos.	O	foco	principal	do	Simpósio	é	colocar	no	centro	
das	 discussões	 acadêmicas	 contemporâneas	 o	 debate	 sobre	 o	 valor	 da	 conexão	 de	 artes,	
urbanidades	 e	 sustentabilidade.	 Além	 disso,	 procura	 estabelecer	 parcerias	 locais,	 nacionais	 e	



 

 

internacionais	e	discutir	entre	pesquisadores	nacionais	e	internacionais	a	importância	e	relevância	do	
programa.	
	
The	1st	 International	 Symposium	of	 the	UFSJ	 Interdisciplinary	Graduate	Program	 in	Arts,	Urbanities	
and	Sustainability	has	SUSTAINABILITY,	 condition	 for	 life	on	 the	planet,	as	 the	main	 theme.	 It	 is	an	
opportunity	to	debate	and	give	rise	to	new	transversal,	interdisciplinary	theories	and	methodologies.	
The	 idea	 is	 to	 increase	 the	 emotional	 and	 intellectual	 awareness	 of	 climate	 changes,	 territorial	
transformations,	and	unsustainable	actions,	encompassing	different	fields	of	knowledge	and	working	
across	different	disciplines.	The	Symposium	is	a	transdisciplinary	collaboration	that	allows	ruptures	in	
hegemonic	normative	behaviors,	favoring	the	development	of	other	creative	and	artistic	possibilities,	
ranging	 from	 issues	of	space	to	memories	and	technologies.	The	results	should	provide	subsidies	 to	
decision	makers	in	governments	and	companies,	urban	planners	and	individual	citizens,	to	reconsider	
their	 unsustainable	 and	 destructive	 behavior.	 The	 main	 focus	 is	 to	 place	 at	 the	 center	 of	 the	
contemporary	 academic	 agenda	 the	 impotance	 of	 connecting	 arts,	 urbanities	 and	 sustainability,	
establishing	local,	national	and	international	partnerships	and	strategic	debates.	
	
	
TEMAS	
Topics		
	

Micro	Utopias	em	Arte-ciências	
Micro	Utopias	in	Art-Sciences	
	

Espaço	e	Memória	
Space	and	memory	
	

Arte	Popular	
Popular	Art	
	

Tudo	depende	do	design	
Everything	depends	on	design	
	

Políticas	Públicas	
Public	Polices	
	

Realidade	Urbana	e	Sensibilidade	
Urban	Reality	and	Sensitivity	
	
	

	
	
FORMATOS	DE	SUBMISSÕES	
Submission	Format 
https://easychair.org/cfp/SIAUS2017	
	
	
	
	

Artigos	de	iniciação	Júnior	
Junior	students’s	papers	
	
Artigos	completos	para	Grupos	de	Trabalho	
Full	paper	for	working	groups	
	
Artigos	de	alunos	de	graduação	
Undergraduate	students	paper	
	
Artigos	de	pós-graduandos	
Master’s	students	papers	
	



 

 

Vivências	
Workshops	
	
Trabalhos	artísticos		
Artistic	works	

	
	
DATAS	
Deadlines	
	

1	de	julho	a	21	de	agosto	–	Submissão	de	trabalhos	
1st	July	to	21st	August	–	Paper	submission	
28	de	agosto	–	Divulgação	dos	trabalhos	selecionados	
28th	August	–	Notification	of	Acceptance	
11	de	setembro	–	Submissão	final	do	artigo	
11st	September	–	Final	paper		
09	de	outubro	a	05	de	novembro	–	Exposições	artísticas	
9th	October	to	5th	November	–	Art	Exhibition	
25,	26	e	27	de	outubro	-	Realização	do	simpósio	
25th,	26th	&27th	October	–	Symposium	

	
	
CONTATO	
Contact	
	
http://gtrans.ufsj.edu.br/siaus2017/	
siaus@ufsj.edu.br	
https://www.facebook.com/events/487753398227517/	
	
 
LOCAL	
Venue	
Universidade	Federal	de	São	João	del-Rei	
	
	
ORGANIZADORES	
Symposium	Organizers	
	
Marcela	Almeida,	Adilson	Siqueira,	Flávio	Schiavoni,	Paulo	Caetano	
UFSJ	
	
	
	
	


