
 

 

 

 
 

Chamada de trabalhos 

Humanidades Digitais no Rio de Janeiro 

http://www.hdrio2018.org.br 
 

É com muito prazer que anunciamos o I Congresso Internacional em Humanidades Digitais, que 
acontecerá de 9 a 13 de abril de 2018, no  Rio de Janeiro. Trata-se de de uma grande oportunidade 
para pesquisadores, professores e alunos das Artes, da Cultura e das Ciências Sociais, Humanas, 
Exatas e Computacionais apresentarem as suas pesquisas e a refletirem, entre outros temas, sobre 
o impacto das tecnologias de informação, das redes de comunicação e da digitalização de acervos 
e processos na vida cotidiana dos indivíduos e os seus efeitos nas instituições e sociedades locais 
e globais, em especial, na realidade brasileira. 
 
Não perca o prazo: submissão de propostas prorrogado para 20 de novembro de 2017!  
 
1. Pensamentos Contemporâneos e Mundo Digital 
2. Tecnologia, Cultura, Política e Sociedade 
3. Acervos Digitais e Memória Social 
4. Representação do Conhecimento, Semântica e Dados Abertos 
5. Grandes Acervos de Dados Textuais nas Humanidades Digitais 
6. Artes e Expressões Digitais 
7. Visualização, Sonificação e Análise de Redes 
8. Humanidades Digitais e Realidade Brasileira  
 
O evento será uma grande ocasião para fortalecer as iniciativas em Humanidades Digitais já 
existentes, principalmente em âmbito nacional, impulsionar a produção acadêmica, favorecer 
parcerias e trabalhos colaborativos, dar visibilidade internacional aos projetos e divulgar 
conhecimento através do compartilhamento aberto dos trabalhos selecionados para 
apresentação. Não fique de fora! 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

Eixos temáticos 
 

 

Eixos Temáticos Linhas 

1. Pensamentos Contemporâneos e 

Mundo Digital 

O pós-humano; embates entre o real e o virtual; cibercultura e 

realidade virtual; políticas de subjetividade; corporeidade pós-

humana ou trans-humana; ética em ambientes virtuais; teoria 

crítica aplicada às humanidades digitais. 

2. Cultura, Política e Sociedade  Redes sociais (fenômeno social); crowdsourcing; cidades digitais, 

cidades inteligentes; ciberativismo e ciberdemocracia; 

antropologia/sociologia digital; educação a distância e recursos 

pedagógicos digitais; ética e inteligência artificial; tecnologia e 

políticas públicas. 

3. Acervos Digitais e Memória Social Arquivos, bibliotecas e museus; curadoria digital; patrimônio 

digital; preservação, disseminação e acesso; mediação; 

competência informacional/letramento digital; computação em 

contextos de criação e preservação de acervos culturais. 

4. Representação do Conhecimento, 

Semântica e Dados Abertos 

Representação do conhecimento; linked open data; 

interoperabilidade; metadados; vocabulários; ontologias; web 

semântica. 

5. Mineração de Dados e Mineração de 

Textos 

Big data; data science; linguística computacional; anotação para 

HDs; estilística e estilometria; aplicações computacionais na 

literatura, nos estudos históricos e culturais. 

6. Artes e Expressões Digitais Estéticas e mídias; arte-ciência; arte e dados; realidade virtual e 

mixta; arte como política; midiarte; história das artes digitais. 

7. Visualização, Sonificação e Análise de 

Redes 

Sistemas de informação geográfica (SIGs); sistemas de 

visualização e análise de dados; análise de redes 

8. Humanidades Digitais e Realidade 

Brasileira 

Formação e produção acadêmica em HDs no Brasil; ética digital 

no Brasil; olhar reflexivo sobre as HDs no Brasil; plataformas no 

Brasil (Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Tinder, 

Wikipedia, Youtube, etc); CGI e a Internet no Brasil; plataformas 

brasileiras no mundo; associações, movimentos, etc, no Brasil. 

 

Mais detalhes de cada eixo em: http://eventos.fgv.br/hdrio2018/chamada  

 

Realização: Fundação Getulio Vargas, por meio do Laboratório de Humanidades Digitais (LHuD) da 

Escola de Ciências Sociais/CPDOC e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, 

por meio do Laboratório de Preservação e Gestão de Acervos Digitais - LABOGAD 

http://eventos.fgv.br/hdrio2018/chamada

