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4ª Semana de Filosofia da UFABC  
 

Edital - 2018 
  

A Comissão Organizadora torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas            
relativas à participação de pesquisadores(as) na 4ª Semana de Filosofia da UFABC. O evento              
ocorrerá do dia 16 ao dia 20 de julho de 2018 no Campus São Bernardo do Campo da                  
Universidade Federal do ABC. A Semana será realizada todos os dias no auditório A003, no               
Bloco Beta.  
 

1. Objetivos 
 
A Semana de Filosofia da UFABC é um evento pensado para estimular o debate entre               
pesquisadores(as) de diferentes níveis (iniciação científica, mestrado, doutorado e         
pós-doutorado), bem como promover uma oportunidade para que a comunidade acadêmica           
como um todo possa entrar em contato com o que está sendo produzido e pensado na área de                  
filosofia na UFABC e fora dela.  
 

2. Público-alvo 
 

O público-alvo para a apresentação de trabalhos são alunos(as) de graduação, pós-graduação            
e docentes que realizam pesquisa em Filosofia, ou outras pessoas que desenvolvem estudos             
na área, mas de maneira independente. Mesmo pessoas de outras áreas do conhecimento, que              
não a filosofia, mas que tratam diretamente de problemas filosóficos, podem participar. Já             
para participação como ouvinte, o público-alvo é a comunidade em geral. As inscrições para              
comunicação devem ser feitas através do formulário que consta no próximo item deste Edital.  

 
3. Inscrições 

 
As inscrições para comunicação devem ser realizadas de 15/03 a 15/06. A inscrição para              
ouvintes não é necessária, basta participar do evento, onde circularão as listas de presença. As               
outras atividades internas à Semana de Filosofia terão suas inscrições de ouvintes feitas na              
hora da própria atividade. No formulário a seguir encontram-se as orientações sobre os dados              
que necessitamos para a inscrição de comunicação no evento.  
 
Link para inscrição de comunicação: https://semanadefilosofia.typeform.com/to/z59Gwa  
  
Os inscritos para comunicação receberão certificados com relação ao tempo de uma mesa: 1              
hora e 15 minutos (uma hora e quinze minutos). Para que se possa receber o certificado de                 
participação como ouvinte no evento, a pessoa deverá assinar as listas de presença. A              
participação em outras atividades da Semana de Filosofia possibilitam a certificação, sem            
necessidade de inscrição prévia. 

https://semanadefilosofia.typeform.com/to/z59Gwa
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4. Comunicações 

 
O tempo de comunicação de cada participante será de 20 (vinte) minutos, garantindo o tempo               
necessário para o debate posterior. Cada expositor(a) poderá submeter apenas uma           
comunicação. Cada comunicação deverá ser apresentada por apenas um(a) expositor(a). Os           
resumos deverão ter até 1000 caracteres com espaços. As avaliações estarão ao encargo da              
Comissão Avaliadora e serão feitas às cegas (os avaliadores não sabem quem avaliam),             
garantindo assim a avaliação mais adequada possível de cada resumo enviado. Visando            
facilitar o controle do evento, o expositor(a), após ter tido sua comunicação aprovada,             
impossibilitado de comparecer ao evento, deverá informar à organização, com antecedência           
de duas semanas, a sua ausência através do e-mail semanafilosofiaufabc@gmail.com.          
Questões, críticas e sugestões poderão ser enviadas também para o e-mail. 
 

5. Cronograma oficial 
 
Período de inscrição para comunicação - de 15/03 a 15/06. 
Divulgação dos resumos aceitos - a partir de 18/06. 
Evento - de 16/07 a 20/07. 
 
A comissão organizadora se reserva o direito de desconsiderar inscrições que não seguirem as 
instruções do edital ou do formulário de inscrição, bem como o direito de avaliar a aprovação 
de comunicações que não se adequem completamente aos parâmetros apresentados no edital. 

 
Cabe à Comissão Organizadora o julgamento de casos omissos neste Edital.  

 
 
 
São Bernardo do Campo, 15 de março de 2018. 
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Comissão Organizadora 
 
Membros: 

Daniel Donato Ribeiro 
Gregory Augusto Carvalho Costa 
Guilherme Guimarães 
Izabela Loner 
Pedro Casalotti Farhat 
Sandro Rinaldi Feliciano 
Sarah Bonfim Matos Nunes  
Vinícius Ramos Pires 

 
 

Comissão Avaliadora 
 
Coordenação: 

Pedro Casalotti Farhat 
Vinícius Ramos Pires 

 
Avaliadores: 

1. Pedro Casalotti Farhat 
2. Izabela Loner 
3. Vinícius Ramos Pires 
4. Daniel Donato 
5. Sandro Rinaldi Feliciano 
6. Sarah Bonfim Matos Nunes 
7. Guilherme Guimarães 
8. Gregory Augusto Carvalho Costa 

 


