I Congresso da Associação nacional de Pesquisadores em Dança - ANDA
01, 02, 03 e 04 de Dezembro de 2010 – Salvador/Ba

Da submissão de propostas
Serão encaminhadas propostas que respondam a seguinte pergunta:
Quais devem ser as políticas de ação de uma Associação de
Pesquisadores em Dança no Brasil hoje?;

As propostas/respostas devem articular-se com um dos campos de ação:
1.registro,arquivo e documentação; 2.política cultural; 3.ensino de
graduação e pós-graduação; 4.profissionalização.

Devem ter no máximo 1000 caracteres em parágrafo único e as palavraschave devem incluir aquelas definidas no campo de ação e
encaminhadas para a comissão de seleção

Período de submissão: 23/08 – 23/09 - PRORROGADO PARA 03 DE OUTUBRO DE 2010

As propostas serão selecionadas para apresentação e publicação em
duas etapas:

1. apresentação
As comissões selecionarão 5 propostas para apresentação

Do encaminhamento de propostas
Propostas para o campo de ação 1 (registro,arquivo e documentação):
elobosilva@yahoo.com.br

Propostas para o campo de ação 2 (política cultural):
helenahelbastos@gmail.com

Propostas para o campo de ação 3 (ensino de graduação e pós-graduação):
adrianab@ufba.br

Propostas para o campo de ação 4 (profissionalização):
kathya.ivo@terra.com.br

Da seleção
As propostas serão selecionadas para apresentação e publicação em
duas etapas:

1. apresentação
As comissões selecionarão 5 propostas para apresentação

2. publicação
As comissões selecionarão os trabalhos completos que serão
encaminhados após a realização do Congresso e submetidas em
acordo com as normas estabelecidas pelas comissões em
consonância com normas da ABNT

3. A publicação dos trabalhos completos será por via eletrônica

Período de Seleção: 24/09 -14/10

Das Inscrições

As inscrições estarão nas seguintes condições de participação:
- apresentação e publicação (mediante aprovação pela comissão e
participação no evento)
- publicação (mediante aprovação pela comissão e participação no
evento)
- participante (mediante inscrição)

Período de Inscrição: 23.08 a 24.11

Valores:
Associado – R$ 50,00
Participante – R$ 70,00
PARA INSCRIÇÕES ACESSE O LINK http://www.gru.ufba.br/gru/ImprGru.dll/SolicitaUfba

