
hello!
CONFIA is the International Conference on Illus-
tration and Animation at the Polytechnic Insti-
tute of Cavado and Ave, organized by School 
of Design under the auspices of the Masters 
in Illustration and Animation. This is CONFIA’s 
ninth conference after previous editions in 
Aveiro, Ofir, Porto, Braga, Barcelos, Guimarães, 
Esposende and Viana do Castelo.

It is intended to be a pivotal moment in the 
contemporary discussion of these areas, 
which have a long tradition and, at the same 
time, are pioneers in technological innovation. 
We intend to broadly explore the multidisci-
plinary space that includes illustration and 
the animated image, from the construction of 
the narrative to character development, from 
art theory to critical reflection on the objects 
that populate the market and the industry. The 
conference seeks quality original submissions 
from artists, the industry and the market as 
well as from the academic community.

All accepted full papers will be in the confer-
ence proceedings (with ISBN). You can find a 
pdf version of previous proceedings on this 
website. The previous CONFIA’s proceedings 
are included in Clarivate Analytics Conference 
Proceedings Citation Index (CPCI). 

olá!
A CONFIA é a conferência internacional em 
Ilustração e Animação organizada pela Escola 
Superior de Design do Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave no âmbito do Mestrado em 
Ilustração e Animação. Esta será a nona edi-
ção após as conferências realizadas em Ofir, 
Porto, Braga, Barcelos, Guimarães, Esposende, 
Viana do Castelo e tendo sido a última edição 
excepcionalmente online.

Pretende ser um momento charneira na dis-
cussão contemporânea sobre estas áreas, 
inscritas na tradição e pioneiras na inovação 
tecnológica. Pretendemos a exploração do 
espaço multidisciplinar que envolve o dese-
nho e a imagem animada de forma ampla. 
Passando pela construção da narrativa ao 
desenvolvimento de personagens, da teoria 
da arte à reflexão crítica dos objetos que po-
voam o mercado e a indústria. A conferência 
procura submissões originais, de qualidade, 
encorajando a participação quer dos artis-
tas, indústria e mercado, quer da comunidade 
académica.

Todos os trabalhos aceites estarão presen-
tes no livro de resumos da conferência (com 
ISBN). As publicações referentes às edições 
anteriores poderão ser encontradas nesta pá-
gina web. Os livros dos proceedings das edi-
ções anteriores da CONFIA estão indexados no 
Clarivate Analytics Conference Proceedings 
Citation Index (CPCI). 



frequently 
asked 
questions
We present a list of frequently asked questions to 
help your participation in CONFIA 2020

If I register for CONFIA, can I present more than 
one paper?
For each paid registration, authors can present up 
to two papers.

Does the conference accept submissions in both 
English and Portuguese?
You can submit in either one as both are official lan-
guages of the conference, although English is pre-
ferred in light of the international audience.

Can the presentations be in English or Portuguese?
They can be in either English or Portuguese, but Eng-
lish is advised so that international participants in 
the conference can also understand.

Can I submit the text in English and present in Por-
tuguese, or the other way around?
Yes. In the case of presentations in Portuguese, the 
slides being projected should have topics in Eng-
lish to allow international participants to follow the 
presentation.

Can I do a remote presentation via video?
Remote presentations are not permitted. They have 
happened in previous editions but only under ex-
ceptional circumstances.

How many authors can a submitted paper have?
Each paper should not have more than five authors 
signing the paper.

FAQ’s

Apresentamos uma lista de perguntas frequentes 
para esclarecer alguns tópicos relativos à partici-
pação na CONFIA 2020

Se eu me inscrever na CONFIA, posso fazer a co-
municação de mais de um artigo?
Por cada inscrição paga os autores poderão apre-
sentar na conferência até dois artigos.

A conferência aceita artigos em português e inglês?
Podem ser submetidos artigos em ambas, sendo 
preferível o inglês dado serem integrados numa 
publicação para um público internacional.

Pode a comunicação oral ser em Inglês ou Portu-
guês?
Pode ser em ambas, mas aconselha-se o uso do 
inglês devido à presença de conferencistas inter-
nacionais.

Posso submeter um artigo em inglês e apresentar 
em português ou vice-versa?
Sim. No entanto no caso de uma apresentação em 
português os slides da projecção deverão também 
ter tópicos em inglês para que os restantes partici-
pantes possam acompanhar.

Posso fazer uma apresentação remota, via vídeo?
Apresentações em vídeo não são permitidas. Já 
aconteceram no passado, mas apenas em cir-
cunstâncias muito específicas.

Qual o número máximo de autores num artigo?
Cada artigo pode ter até um máximo de cinco au-
tores a assinar o documento.


