
 

 

 

 

 

CARTA CONVITE  

 

XVII ENCONTRO NACIONAL DOS ESTUDANTES DE ARTES 

O DACAR UFES vem a público divulgar as diretrizes do 17º Encontro Nacional de Estudantes de 

Artes – ENEARTE Vix 2013, que se realizará na cidade do Vitória, entre 21 e 29 de setembro de 

2013, na Universidade do Estado do Espirito Santo (UFES). 

 “Paradoxos, Travessias e Fruição”. 

No encalço dos meios paradoxais da arte, que por vezes traz a efemeridade como ápice da obra, 

mas ao mesmo torna perene o artista que a produz, o encontro pretende estimular o debate acerca 

dos processos/travessias da produção contemporânea, que, é permeada de contradições sociais, 

políticas e éticas. 

Essa, sem dúvida, é uma das facetas da arte do nosso tempo em sua ininterrupta travessia.  

Paradoxal? É o que se pretende discutir.  

Travessia? É da essência, não só da arte, mas também da sede do evento.  

Fruição? Uma das consequências do encontro.  

O Encontro Nacional dos Estudantes de Artes - ENEARTE é um evento itinerante realizado desde 

1988, e que completa nesse 17º ENEARTE – seus 25 anos de criação. Evento esse de interesse 

científico, político, acadêmico e cultural. Constituído por estudantes de Licenciatura e/ou 

Bacharelado das diversas áreas de Artes, em todo o país. Tem por objetivo promover a discussão 

e a reflexão sobre a Arte e a sociedade, e apresenta-se como um espaço de intercâmbio cultural. 

A troca de experiências e a divulgação de trabalhos científicos dos alunos de artes de todo o país 

são sempre privilegiadas neste encontro, pois, assim, objetiva-se também o fortalecimento e o 

reconhecimento dos cursos nas universidades e a valorização da arte como campo de pesquisa e 

conhecimento científico. Essa é uma das razões pelas quais este encontro visa construir um 

diversificado painel da produção artística-acadêmica em âmbito nacional. 

A intenção do ENEARTE VIX 2013 é gerar a ampliação, a expressão, a convergência, o diálogo e 

a interação de novos conceitos, sanar dúvidas, derrubar tabus, conectar circuitos, partilhar 

conhecimentos, vivenciar experiências, reunir informações, superar limites, agregar valores, 

ampliar tecnologias, unir pessoas... 

Seja Bem Vindo a Ilha de Vitória! 

 

Edital e Inscrições pelo site. 

 
 
Comissão Organizadora 
Enearte Vix 2013 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
CENTRO DE ARTES/UFES  
Av. Fernando Ferrari, 514 – CEMUNI I – Sala 28 – Goiabeiras – Vitória – ES – 29075-910 
eneartevix.ufes.br 
http://www.facebook.com/pages/Enearte-VIX-2013.  

É fazendo que se aprende a fazer 
aquilo que se deve aprender a fazer. 

Aristóteles (384 - 322 a.C.) 

http://www.facebook.com/pages/Enearte-VIX-2013/

