
XXVII SEMANA DE FILOSOFIA DA UFJF

07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022 – INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS,

ANFITEATRO 01.

EDITAL DE SELEÇÃO COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS.

A Comissão Organizadora da XXVII Semana de Filosofia da Universidade Federal de Juiz de

Fora torna pública a abertura de processo de seleção e avaliação de trabalhos a serem

apresentados como comunicações científicas, que se realizarão ao longo da programação do

evento. O presente edital convida pesquisadores – nível de graduação e pós-graduação – a

enviarem propostas de comunicação de acordo com os termos que seguem:

1. Objetivo

Com o objetivo de proporcionar aos estudantes de graduação e pós-graduação a oportunidade

de apresentação de seus trabalhos e pesquisas, as propostas de comunicação científicas

poderão ser ligadas a qualquer área dentro do escopo da filosofia.

2. Inscrições

2.1. A submissão de trabalhos para as Comunicações será gratuita.

2.2. As inscrições deverão ser enviadas para o e-mail eletrônico: cafilich@gmail.com, com o

título “PROPOSTA DE COMUNICAÇÃO”, e com as seguintes informações no corpo do

texto:

Nome Completo

Instituição

Título do trabalho

2.3 As inscrições devem ser feitas entre os dias 17/09/2022 até 23:59 do dia 24/10/2022.

2.4. Será aceita somente uma proposta por pessoa ou dupla.

2.4.1. Em caso de dupla, a inscrição deverá ser feita por um dos dois membros.



2.4.2. Em caso de dupla, a comunicação poderá ser apresentada por um ou ambos autores.

2.5. O resumo da comunicação deve ser enviado como arquivo anexo ao e-mail de inscrição.

2.6. O arquivo anexo deverá ser no formato de “.DOC” ou “doc.x” (Word) ou compatível,

devendo conter: a) Título; b) Nome dos Integrantes; c) Resumo (limite de 300 palavras); d)

Três palavras-chave, separadas por ponto; e) Formatação: texto justificado; fonte Times New

Roman (tamanhos 12 para o corpo do texto e 14 para o título); espaçamento 1,5; margens

superior e esquerda 3 cm, inferior e direita 2 cm. ***

2.7. Não caberá recurso caso a Comissão Organizadora constate falha no que diz respeito a

qualquer uma das exigências contidas neste edital.

3. Da Seleção

3.1. A seleção de trabalhos será realizada pela comissão organizadora do evento, logo após o

recebimento das propostas.

3.2. O tema a ser tratado nos trabalhos é livre, portanto, serão critérios objetivos de seleção

clareza e coerência textuais, bem como a pertinência do tema tratado para a pesquisa e debate

em Filosofia.

3.3. Os inscritos serão notificados do resultado da seleção pelo mesmo endereço de e-mail em

que foi realizada a inscrição.

4. Certificados

4.1 Todos os comunicadores e comunicadoras receberão certificado, desde que cumpridas

todas as exigências contidas neste edital.

5. Dos Horários

5.1 Cada comunicação terá a duração de 20 minutos.



5.2 Os trabalhos selecionados, assim como a ordem das apresentações, serão divulgados após

a confirmação e seleção via e-mail, pelo Centro Acadêmico de Filosofia.

5.3 O horário e a ordem das comunicações será definida pelo Centro Acadêmico ao fim do

processo de seleção, sendo também divulgados via e-mail.

5.4 Todos os comunicadores deverão estar presentes no local de realização do evento quinze

(15) minutos antes do início das apresentações, no dia de sua apresentação, que será

previamente informado pela Comissão Organizadora pelo mesmo email em que foi realizada

a inscrição.

6. Das vagas

6.1 Considerando as limitações impostas pela programação do evento, serão distribuídas,

salvo segunda deliberação da Comissão Organizadora, um total de 20 (vinte) vagas para as

comunicações. A alteração do quantitativo de vagas, caso houver, será também informada

pelo Centro Acadêmico via e-mail.

7. Informações Adicionais

7.1 Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste edital poderão ser

obtidos através do endereço de e-mail do Centro Acadêmico.

8. Casos Omissos

8.1 Caberá à Comissão Organizadora da Semana avaliar casos omissos e situações não

previstas neste edital.



*** AO ITEM 2.6, ACRESCENTA-SE:

2.6.1 Quem desejar apenas o certificado de apresentação da Comunicação deverá enviar

somente um resumo de até 300 palavras.

2.6.1 Quem desejar a publicação nos Anais da Semana deverá enviar, além do resumo, um

trabalho com no mínimo 15.000 e no máximo 30.000 caracteres.

2.6.2 A data de envio dos trabalhos para a publicação nos Anais da Semana será informada

após o término da Semana pela Comissão Organizadora pelo mesmo email em que foi

realizada a inscrição. Em todo caso, no entanto, é recomendável que o comunicador ou

comunicadora tenha em mãos no dia da apresentação seu trabalho já previamente escrito, de

modo a facilitar a apresentação.


