
                                                           
 

IV PEGA EXPERIMENTAL - EDIÇÃO VIRTUAL 

  

1.   APRESENTAÇÃO 

Quando somos crianças tudo que nos é apresentado tem gosto de novidade, seja 

uma xícara de café, que pelando queima nossa língua, ou ir de trem para um lugar 

que sempre vamos de ônibus, substituição que nos permite ter acesso a outra 

paisagem. Exploramos os sentidos, o raciocínio e a criatividade. Gradativamente, 

conforme crescemos, deixamos de nos atentar aos pequenos detalhes do cotidiano e 

passamos a integrar uma lógica mecanicista. A arte, nesse sentido, exerce a função 

de deslocamento, de provocar inquietações, exercícios mentais, de interromper o 

fluxo cotidiano e nos fazer olhar com maior atenção para questões que tangenciam 

nossas vidas de tão diferentes formas. Nos últimos dois anos, em razão da pandemia 

de COVID-19, as relações com pessoas, máquinas e natureza ganharam uma nova 

dinâmica, alertando-nos para uma série de fragilidades, as quais já estavam 

anunciadas. Além do cuidado com o corpo físico, a pauta da saúde mental e 

emocional conquistou destaque na mídia e nas conversas de amigos. A novidade que 

vivemos agora tem gosto amargo, como um chá de boldo, e por isso o bebemos, na 

esperança de conseguir digerir melhor a realidade. A alienação é um perigo que pode 

nos levar à catástrofe, por isso devemos buscar meios de nos manter conscientes, 

mesmo sendo uma tarefa árdua - e muito tentador viver uma fantasia.   

Em 2020, devido a uma série de fatores, especialmente a pandemia de COVID-19, o 

IV PEGA não aconteceu, deixando uma lacuna compreensível. Como fazer uma 

exposição? Ou melhor, por que fazer? A segurança de nossa equipe, artistas e 

público vem em primeiro lugar, desse modo não poderíamos organizar uma atividade 

que colocasse a vida de alguém em risco. No ano passado, sem a descoberta de uma 

vacina, uma ação presencial era sinônimo de perigo. Não possuíamos estrutura para 

montar uma exposição virtual com todos os recursos que grandes museus utilizam, 

nem mesmo forças para métodos alternativos, que demandam no mínimo um trabalho 

de pesquisa. A precariedade, tão característica do cenário artístico que estamos 

inseridos, levou-nos a debater não só os modos de fazer curadoria em tempos difíceis, 



                                                           
 

mas também as vias possíveis dentro do contexto pandêmico. Se antes o espaço 

físico era privilegiado como lugar de encontro e produção, cabendo ao virtual a função 

de via de comunicação e receptáculo de conteúdo, agora tudo se encontra nesse 

último espaço, como uma novidade a ser experimentada. 

Decidimos então nos resguardar no ano de 2020 e pensar o que poderíamos fazer 

em 2021. Chegamos neste ano e iniciamos com a mesma desesperança 

característica: um governo desmotivador, o avanço da pandemia e de suas variantes, 

desemprego, fome e desespero. Tornou-se ainda mais difícil para a equipe refletir 

sobre o próximo PEGA, posto que nossa prioridade era tentar sobreviver. Finalmente, 

uma gota de esperança renovou as nossas energias: a descoberta da vacina contra 

a COVID-19. Mas até a sua chegada perdemos muitos entes queridos no caminho, 

reflexo da incompetência e descanso daqueles que estão no poder, sujeitos 

asquerosos que defendem um projeto de morte. A equipe da Desvio pode se 

considerar privilegiada por não ter perdido ninguém, sobretudo em razão do elevado 

número de mortes no país. A pandemia ainda está aí, incertezas sobre um retorno 

seguro persistem, e exatamente por isso precisamos nos reinventar, porque o que 

eles mais querem é o nosso fim, nos ver desistir e nos render. Portanto, buscamos 

retomar as atividades de PEGA, mas dentro de um modelo que condiz com nossa 

atual realidade. Quais são as adaptações necessárias? Finalmente, após uma série 

de diálogos e propostas, optamos por nos modernizar, e assim concebemos o IV 

PEGA - Experimental.  

Experimentar, neste caso, se refere essencialmente a buscar novas formas de criação 

diante de tantas adversidades. Olhar para o que resta após o confinamento - após o 

fechamento de instituições e projetos - e porventura encontrar as brechas por onde 

artistas ao redor do mundo puderam continuar seus trabalhos, por vezes até mesmo 

encontrando alternativas de subsistência. 2020 e 2021, apesar de tudo, foram os anos 

em que plataformas como Hic et Nunc e OpenSea fortaleceram o fenômeno dos NFTs 

(Non-Fungible Token), viabilizando que artistas pudessem comercializar e divulgar 

seus trabalhos através das plataformas do Blockchain, uma tecnologia capaz de 

assegurar obras de arte enquanto representações digitais únicas. Assim, através da 

criptografia (tecnologia-base do Blockchain) tornou-se possível atestar a 



                                                           
 

singularidade de cada produção, bem como a posse desses artigos virtuais por seus 

colecionadores; por fim promovendo uma mudança no horizonte da arte digital.   

Com um cenário crescente de artistas, colecionadores e entusiastas da Criptoarte,  

criou-se a necessidade de plataformas de exibição onde esses trabalhos pudessem 

ser exibidos e discutidos. Fruto disto, apresentam-se alternativas como Arium (onde, 

vale a menção, foi sediada uma grande exibição de Cripto Arte brasileira chamada 

Pupila Dilatada), Somnium e Cryptovoxels. Assim, nós da equipe PEGA em parceria 

com as galerias BAMBO, optamos por desbravar estes recém-criados espaços 

virtuais, propiciando que artistas das novas gerações possam conhecer estas 

ferramentas, testar suas possibilidades e possivelmente integrá-las em futuros 

projetos. Além disso, espera-se viabilizar o encontro com artistas brasileiros cujas 

obras têm ganhado reconhecimento nestes meios, impulsionando a discussão no 

cenário artístico nacional.   

 

Os espaços podem ser acessados através dos links abaixo. A arquitetura das galerias 

será desenvolvida em parceria com Alice Ferraro, designer da equipe Desvio: 

https://www.cryptovoxels.com/play?coords=NW@735W,267N, 

https://www.cryptovoxels.com/play?coords=S@594E,482N.  

 

2.   DAS PROPOSTAS 

Dois tipos de propostas serão aceitas para apresentação no IV PEGA: 

 

2.1.   Propostas livres 

As propostas livres apresentam um formato que compreende todo e qualquer tipo 

de conteúdo produzido pelo(a) artista e/ou pesquisador(a), dividido em dois 

grandes grupos: propostas expositivas e outras propostas. As expositivas farão 

parte da mostra virtual realizada entre os dias 15 de janeiro a 5 de março de 2022, 

já as outras abarcarão performances, falas, apresentações, ensaios, críticas, 

https://www.cryptovoxels.com/play?coords=NW@735W,267N
https://www.cryptovoxels.com/play?coords=S@594E,482N


                                                           
 

objetos em diversos suportes e mídias, relatos de experiência, trabalhos 

acadêmicos e/ou propostas de pesquisas em fase inicial, e outros não citados 

aqui. Todos os conteúdos serão publicados na edição especial da Revista Desvio 

para o IV PEGA. No caso de textos como poesias, ensaios, críticas e trabalhos 

acadêmicos, serão disponibilizados integralmente na revista, já as obras 

presentes na exposição serão publicadas na mesma edição da Revista Desvio no 

formato de catálogo. 

Neste ano, devido ao caráter experimental do nosso primeiro PEGA virtual, as obras 

em vídeo estarão restritas ao tamanho máximo de 30 MB, recomendando-se a opção 

por vídeos curtos (exemplos: https://www.hicetnunc.xyz/objkt/164191, 

https://www.hicetnunc.xyz/objkt/15027).  

Pretende-se realizar o upload das obras nas plataformas digitais Hic et Nunc e 

OpenSea (Matic Network), para então utilizar os links para exibi-las nas galerias 

BAMBO do metaverso Cryptovoxels. O artista poderá requisitar orientação sobre a 

plataforma de upload mais adequada para seu trabalho. Há possibilidade de escolha 

por uma terceira plataforma que utilize tecnologia Blockchain, a ser consultado com a 

produção do evento. Para os artistas interessados, Hic et Nunc também suporta obras 

interativas (exemplos: https://www.hicetnunc.xyz/objkt/295749, 

https://www.hicetnunc.xyz/objkt/292167), a ser de responsabilidade do artista 

assegurar a compatibilidade da obra com a plataforma escolhida. ) 

Cada artista receberá um pequeno valor em criptomoedas (mais provavelmente, 

MATIC e/ou XTZ) para que possa utilizar as ferramentas e plataformas. Há a 

possibilidade de requisitar outro Token, a ser aprovado pela produção. A equipe 

oferecerá workshop sobre noções básicas DeFi (Decentralized Finance) aos artistas 

selecionados, abordando o uso de carteiras digitais (como MetaMask e Temple) e 

plataformas de exposição de NFTs. 

2.1.1.   Inscrição das propostas livres e regras 

As propostas livres devem ser escritas em no máximo 2 (duas) laudas, digitadas, 

com formatação seguindo as regras da ABNT (Arial 11 com espaçamento de 1,5). 

Propostas digitadas de maneira incompreensível ou de difícil leitura serão 

eliminadas. No texto, o autor(a) deve explicar a proposta detalhadamente, mas 

https://www.hicetnunc.xyz/objkt/164191
https://www.hicetnunc.xyz/objkt/150272
https://www.hicetnunc.xyz/objkt/292167


                                                           
 

com objetividade. Encaminhar uma imagem e/ou vídeo do trabalho, quando 

necessário ao formato da pesquisa artística. Por tratar-se de uma exposição 

inteiramente virtual, não será necessária a execução de montagem, mas o artista 

deverá estar a disposição para auxiliar a equipe do IV PEGA e estar atento ao e-

mail e aos contatos por telefone durante o mês de dezembro de 2021. A falta de 

retorno de alguma dúvida em até dois dias acarretará em desclassificação do 

trabalho.  

Junto com a proposta devem ser encaminhadas 3 (três) fichas: Anexo I - 

Inscrição de propostas, Anexo II - Termo de responsabilidade de autor(a) e 

Anexo III - Permissão de uso de imagem.  

Todo o material da proposta (incluindo a proposta, imagens e todos os 

anexos) deverá ser enviado em um único PDF pelo Google Forms 

disponibilizado neste edital. No caso de vídeos, o material deverá ser 

postado no Youtube como ‘Não Listado’ e o link enviado pelo Google Forms 

disponibilizado neste edital.  

  

2.2.   Propostas acadêmicas 

As propostas acadêmicas englobam artigos e produções acadêmicas 

semelhantes, serão publicadas na Revista Desvio e apresentadas em um 

seminário, com data a definir durante o período de exposição. As apresentações 

serão realizadas por meio de live, em uma plataforma a ser escolhida pela equipe 

da Revista Desvio. Não aceitaremos apresentações em outras plataformas. Caso 

o autor não concorde, a proposta acadêmica será desclassificada. Nenhuma 

apresentação será gravada, sendo necessário acompanhar em tempo real a 

programação.  

Serão aprovadas até 15 propostas acadêmicas, somadas a 5 mediadores-

apresentadores convidados, totalizando em média 20 apresentações, de modo a 

formar 5 mesas, cada uma com 4 apresentações. Serão aceitos graduandos, 

graduados, pessoas sem vínculo institucional e alunos de especialização. 



                                                           
 

Neste ano, apresentações acadêmicas serão realizadas em livestreaming. Os vídeos 

serão projetados na galeria virtual durante a duração do seminário, ficando 

disponíveis ao acesso de todos os usuários da plataforma Cryptovoxels.  

2.2.1.   Inscrição das propostas acadêmicas e regras 

Todas as propostas deverão ser enviadas no formato de resumo expandido em .doc 

ou .docx, seguindo integralmente a formatação do modelo no Anexo IV - Modelo de 

resumo expandido. Os resumos expandidos poderão ser aprovados, aprovados com 

ressalvas e reprovados. O resumo aceito ou parcialmente aceito deverá ser 

enviado no formato completo seguindo a ABNT – NBR 6022:2003 até a data 

limite de 25 de novembro de 2021, o não envio até essa data acarretará em 

eliminação. Após o envio dos artigos e produções acadêmicas, os mesmos serão 

revisados e reenviados aos autores caso necessário, e deverão ser corrigidos em um 

prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos. O não envio neste prazo acarretará na 

eliminação do mesmo. Todos os artigos e produções acadêmicas aprovados serão 

publicados da Revista Desvio. Junto com a proposta devem ser encaminhadas 3 

(três) fichas: Anexo I - Inscrição de propostas, Anexo II - Termo de 

responsabilidade de autor(a) e Anexo III - Permissão de uso de imagem. Todo o 

material da proposta (incluindo a proposta e o anexo) deverá ser enviado pelo 

Google Forms disponibilizado neste edital. A proposta, como comentado 

anteriormente, deverá ser enviada em .doc ou .docx e o Anexo I em PDF. 

  

2.3. Acompanhamento 

O IV PEGA quer viabilizar a participação de jovens artistas e pesquisadores em 

arte que não tem ou possui pouca experiência com produção acadêmica e 

artística. Os interessados em submeter proposta podem agendar via e-mail 

(pega.org@gmail.com) um encontro para sanar as dúvidas ou solicitar um 

acompanhamento. O encontro acontecerá via Google Meet no período máximo 

de 40 minutos, em horário agendado. Esta exigência de tempo máximo faz-se 

necessária por conta das especificidades da plataforma. Faremos também um 



                                                           
 

encontro geral de orientação, com data e plataforma a ser disponibilizada 

posteriormente.  

 

3.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

3.1. As avaliações são divididas em aprovado, aprovado com ressalva e 

reprovado. Os proponentes podem receber o parecer do trabalho submetido à 

avaliação. O parecer será encaminhado apenas para quem solicitar o material 

através do e-mail: pega.org@gmail.com 

3.2. As datas para inscrição estão disponíveis no Anexo IV - Cronograma. 

3.3. Todo o conteúdo deverá ser enviado para os formulários do Google a seguir. 

Atenção ao seu tipo de proposta e ao formulário, propostas enviadas no formulário 

incorreto serão reprovadas. 

Formulário Google Proposta Livre (artística): 

https://forms.gle/k2t1Ysxf4radH8zH7 

 

Formulário Google Proposta acadêmica: 

https://forms.gle/oyUPTpXPHsKjG7FY8 

 

3.4. Todos os anexos deverão ser devidamente assinados e enviados em um 

único arquivo em formato PDF, isto é, os ANEXOS I, II, III (quando a proposta for 

livre), ANEXOS I, II, III e IV (quando a proposta for acadêmica) com o tipo de 

proposta no título e o nome do autor (Ex.: PROPOSTALIVRE-

JOÃODASILVA.pdf), deverão ser impressos e digitalizados de forma a serem 

compilados juntos, arquivos enviados de outra forma não serão aceitos. 

 

 

 

 

https://forms.gle/k2t1Ysxf4radH8zH7
https://forms.gle/oyUPTpXPHsKjG7FY8


                                                           
 

ANEXO I – Formulário para inscrição de propostas 

Nome:   

 

RG: Data de Nascimento: 

 

E-mail: Cel: 

 

Endereço: 

 

Cidade: Estado: 

 

Instituição de origem (se houver):   

 

Curso: Período: 

 

    

Categoria de inscrição:      (  ) Proposta livre     (  ) Proposta acadêmica 

Título da proposta: 

Breve descrição: 

Breve justificativa:  

Data / Assinatura  



                                                           
 

ANEXO II – Termo de Responsabilidade de autor(a) 

  

  

Eu,___________________________________________________, portador da 

Cédula de Identidade nº _________________, inscrito no CPF sob nº 

________________, residente na cidade de ____________________, declaro que 

todo conteúdo desenvolvido e/ou exposto no âmbito da proposta 

___________________________________________________________________

_, a ser apresentada e/ou desenvolvida no decorrer do IV PEGA – P. Encontro de 

Graduações em Artes é de minha inteira responsabilidade e está de acordo com os 

critérios pré-estabelecidos pelo presente edital. Declaro também me responsabilizar 

pela montagem e desmontagem do meu próprio trabalho de acordo com as datas a 

seguir. O não cumprimento dos prazos garante a exclusão do trabalho da exposição 

bem como o descarte do mesmo após o prazo relatado, sem qualquer 

responsabilidade da equipe do IV PEGA. 

  

  

  

  

  

  

  

_______________________________________________ 

Assinatura 

  

  



                                                           
 

ANEXO III – Permissão para uso de imagem 

  

Eu,___________________________________________________, portador da 

Cédula de Identidade nº _________________, inscrito no CPF sob nº 

________________, residente à Rua _____________________________, nº 

_______, na cidade de ____________________, AUTORIZO o uso de minha imagem 

em fotos ou filme, sem finalidade comercial, para ser utilizada na divulgação e 

veiculação de materiais referentes ao IV PEGA – P. Encontro de Graduações em 

Artes. 

 A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem 

acima mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas 

modalidades. 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito 

sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem. 

  

  

  

Rio de Janeiro, ____  de _____________ de 2021. 

  

  

  

_______________________________________________ 

Assinatura 

 



                                                           
 

ANEXO IV - Modelo de resumo expandido 

  

Regras gerais para submissão 

- O resumo expandido deve conter no máximo duas laudas (páginas) e ser redigido 

em fonte tamanho 10 para Arial; 

- O texto e as palavras-chave devem ser justificados (alinhamento às margens direita 

e esquerda [Ctrl + J]) e com espaçamento simples entre as linhas; 

- Deve ser formatado para o tamanho de página A4, com margem superior, inferior, 

esquerda e direita de 2,5 cm; 

- Deve conter os seguintes campos: Título, Nome do(s) autor(es), Resumo, Palavras-

chave, Introdução, Fundamentação Teórica, Considerações finais e Referências 

bibliográficas; 

- Recomenda-se que seja elaborado de forma clara e concisa. 

  

TÍTULO 

(centralizado, em caixa alta e negrito) 

Nome do(s) autor(es): 

SOBRENOME, Nome[1] 

 (sobrenome em maiúsculo, seguido do primeiro nome) 

RESUMO 

Deve ser elaborado em fonte Arial 9 justificado, em parágrafo único, sem 

recuos, com espaço entrelinhas simples, com o título em negrito. Deve conter no 

máximo de 150 palavras. 



                                                           
 

PALAVRAS-CHAVE: no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco). 

Incluir os termos mais importantes entre as ideias que se quer reunir a respeito 

do trabalho. Deverão ser incluídas, no mínimo três e no máximo cinco, expressões 

relacionadas ao tema do trabalho, separadas por ponto e vírgula [;]. 

  

INTRODUÇÃO 

- O texto da introdução deverá contemplar uma pequena revisão sobre a temática na 

qual o trabalho está inserido, isto é, deverá apresentar o contexto geral e as questões 

norteadoras da pesquisa. 

- Recomendamos que neste campo sejam expostos, de forma sucinta, os objetivos 

gerais a serem atendidos pelo trabalho. 

- Lembre-se de que este item não pode ocupar todo o resumo expandido. É preciso 

sintetizar e fundamentar as principais questões da pesquisa. Informações periféricas 

em excesso, que desencaminham as ideias centrais, podem levar à falta de 

objetividade. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ou DISCUSSÕES 

- Informações e argumentos, com referências, a respeito dos conceitos envolvidos 

para descrever, denunciar e validar a(s) proposta(s) da pesquisa. É recomendado 

incluir obras e autores de referência pertinentes ao tema, assim como outros trabalhos 

que dialogam com a proposta. 

- O TÍTULO DA SEÇÃO deverá ser escrito em negrito e letras maiúsculas, após o 

título um espaço (uma linha em branco) separará o título da seção do texto 

correspondente a ela. 



                                                           
 

- O autor poderá optar por intitular esse item apenas como FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA, uma vez que ele pode optar por apresentar neste resumo um projeto que 

ainda esteja em desenvolvimento, ou deverá intitular como DISCUSSÕES, no caso 

desse estudo já ter sido concluído.  

- Não haverá espaços (linhas em branco) entre os parágrafos. A primeira linha de 

cada um dos parágrafos deve ter um recuo de 1,5 cm. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aqui serão apresentadas as impressões gerais do que foi elaborado até então. 

Dependendo do estágio de desenvolvimento da pesquisa poderão ser elaboradas 

algumas hipóteses ou propostas para as questões norteadoras do trabalho. 

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- São as fontes de pesquisas utilizadas. Devem ser listados apenas os autores que 

foram mencionados no texto, em ordem alfabética do sobrenome. Dois ou mais 

autores, separar por ponto e vírgula. É recomendado citar, no mínimo, dois autores. 

- A ordem dos itens em cada referência deve obedecer às normas vigentes da ABNT. 

Exemplos: 

SOBRENOME, Nome. Título da obra em negrito: subtítulo sem negrito. Cidade: 

Editora, Ano. 

SOBRENOME, Nome. Título da obra em negrito. Cidade: Editora, Ano. 

- Poderão conter referências de internet desde que seguidas as normas da ABNT, 14ª 

edição. 

 



                                                           
 

ANEXO V – Cronograma 

    

Publicação do edital 25 de outubro de 2021 

Períodos de inscrição: 

1.      Propostas livres 

2.      Propostas acadêmicas 

25 de outubro a 25 de 

novembro de 2021 

Divulgação dos resultados 12 de dezembro de 2021 

Período de revisão de propostas acadêmicas 12 de dezembro a 19 de 

dezembro de 2021 

 Período de exposição 
15 de janeiro a 5 de março 

de 2022 

 Apresentação das propostas acadêmicas   Janeiro ou fevereiro de 

2022 

Lançamento da edição especial da Revista 

Desvio sobre o IV PEGA 

Primeiro semestre de 2022 

 


