
ESTÉTICA INDÍGENA 

III Colóquio de Estética da FAFIL/UFG 

2 a 4 de agosto de 2018 

Universidade Federal de Goiás – UFG – Campus II 

Locais: Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena (NTFSI), Cine 
UFG, Prédio de Humanidades (Auditório e salas), Galeria da FAV. 

  

CHAMADA PARA INSCRIÇÃO DE COMUNICAÇÕES 

O III Colóquio de Estética da FAFIL/UFG propõe como tema da atual edição a ESTÉTICA 
INDÍGENA. Trata-se de um evento de caráter interdisciplinar com a participação dos 
alunos do Núcleo de Formação Indígena Takinahaky, professores, alunos e pesquisadores 
dos cursos de Humanidades e Artes Visuais, visando uma plena integração entre os 
participantes. O objetivo central é tratar, em sentido amplo, a percepção estética e a produção 
narrativa e visual. O programa do evento conta com a participação de professores 
conferencistas das áreas de antropologia, filosofia estética, artes visuais, literatura. Além de 
conferências e mesas redondas, haverá a oferta de oficinas (arte e tecnologia, pintura de 
corpos, quadrinhos), uma mostra de filmes com a presença dos cineastas indígenas Patrícia 
Ferreira Pará Yxapy e Takumã Kuikuro, do cineasta Vicenti Carelli e apresentação de 
produção realizada pelos alunos do Núcleo Takinahaky. O evento se estenderá à Galeria da 
Faculdade de Artes Visuais (FAV) com exposição de pinturas, instalações e performances. 

Convidamos profissionais, professores, pesquisadores e estudantes 
dos cursos de Formação Superior Indígena, Humanidades e Artes 
Visuais a apresentarem propostas de comunicação que versem sobre: 
Estética Indígena, Estética, Filosofia da Arte, Imagem, Música, Filme, 
Fotografia, artes visuais, memória e decolonialidade, outros. 

Normas para o envio de propostas 

As propostas deverão ser estruturadas para uma comunicação de 20 minutos, contendo no 
máximo 300 palavras. Devem ser acompanhadas por uma curta biografia (max. 150 palavras), 
incluindo sua afiliação e E-mail para contato. As propostas devem ser enviadas para 
esteticaindigena@gmail.com de 25 abril a 12 de junho 2018. Os resultados serão enviados 
aos autores até ao dia 2 de julho de 2018.  

Taxa de inscrição: Docentes: R$ 20,00/Discentes: R$ 12,00 

*Não haverá taxa para ouvintes 

** Pagamento na recepção do evento 

 


