UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE SOCIEDADE, CULTURA E ARTES
VII SEMANA DE FILOSOFIA E SEU ENSINO
Memória e Experiência: 10 anos no Cariri

Edital 01/2016 – Inscrição e submissão de trabalhos
A Comissão Organizadora torna público o presente edital que estabelece as normas para
inscrições e submissões de trabalhos inscrições para a VII Semana de Filosofia e seu Ensino que
será realizada entre os dias 28 de Novembro e 02 de Dezembro de 2016, em Juazeiro do Norte,
CE e terá como tema Memória e Experiência: 10 anos de Filosofia no Cariri.
1.

DAS INSCRIÇÕES DE PARTICIPANTES

1.1.
O evento utilizará a plataforma Conferências.UFCA e as inscrições de participantes
serão realizadas mediante formulário disponível nessa plataforma a partir de link disponível no
endereço https://conferencias.ufca.edu.br/index.php/filosofia/7semana, sendo facultada a
participação em minicursos e/ou a submissão de comunicação oral.
1.2.

As inscrições iniciam-se no dia 27/10/2016 e encerram-se no dia 29/11/2016.

1.3.
A inscrição será validada no dia do credenciamento mediante o pagamento de R$
5,00 (cinco reais)
1.4.
O participante inscrito, com inscrição validada, terá direito ao certificado de
participação emitido pela Comissão Organizadora em prazo a ser definido.
2.

SUBMISSÃO DE TRABALHOS
2.1.
A submissão de trabalhos poderá ser realizada em duas modalidades: comunicação
oral e minicurso.
2.1.1. A submissão de propostas de minicursos é reservada para docentes da área.
2.2.
O período de submissões inicia-se em 31 de Outubro e encerra-se no dia 13 de
Novembro de 2016.
2.3.
Cada participante inscrito poderá submeter até 1 (uma) comunicação oral como autor
principal
2.4.

Cada comunicação oral poderá ter até 1 (um) co-autor.

2.5.

Cada participante poderá submeter até (duas) propostas como co-autor.

2.6.
A proposta de comunicação deverá obrigatoriamente conter título, um resumo de no
mínimo 300 palavras e no máximo 500 palavras e de 3 à 5 palavras-chave. A inclusão de
referências bibliográficas é opcional.
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2.7.
Para submissão o autor deve apenas inserir os dados solicitados no formulário da
página. Não é necessário fazer envio de qualquer arquivo.
2.8.
As propostas recebidas serão avaliadas pela Comissão Organizadora que emitirá
parecer aceitando ou não aceitando a proposta conforme critérios estabelecidos pela mesma.
2.9.
O autor principal de cada submissão oral receberá o resultado da avaliação por e-mail
até o dia 21 de Novembro de 2016.
3.

DA APRESENTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO ORAL

3.1.
Cada sessão de comunicação oral será coordenada por um mediador convidado pela
Comissão Organizadora.
3.2.

O mediador poderá ser um dos autores de cada sessão de comunicação oral.

3.3.
O mediador deve controlar o tempo de cada apresentação e mediar as perguntas e
respostas entre o autor e o público presente.
3.4.
Cabe ao mediador comunicar à Comissão Organizadora os autores presentes e ausentes
em cada sessão de comunicação oral para que os certificação de apresentação sejam emitidos.
3.5.
Cada autor de comunicação oral apresentará seu trabalho em 15 (quinze) minutos
seguido de 5 minutos de debate.
3.6.
O local, horário e mediador de cada sessão serão divulgados junto com a Programação
Oficial.
4.

DOS CERTIFICADOS

4.1.
Os certificados serão confeccionados em formato eletrônico (PDF) e serão enviados para
o e-mail do participante cadastrado na plataforma Conferencias.UFCA.
4.2.
Os certificados de participação (até 40h) serão emitidos para aqueles que obtiverem
frequência de no mínimo 75% nas atividades da VII Semana de Filosofia e seu Ensino que
compreendem: conferências, e sessões de comunicação oral.
4.3.
Os certificados de participação em minicursos (04 ou 08 horas) serão emitidos para
aqueles que obtiverem frequência de no mínimo 75% da carga horária do minicurso.
4.4.
Os certificados de apresentação de comunicação oral serão emitidos para aqueles que
tiverem sua comunicação aprovada e devidamente apresentada.
4.4.1. Em caso de apresentação de comunicação oral com co-autor, ambos devem estar
presentes na apresentação para receber o certificado.
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5.

DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL

5.1.
A programação completa da VII Semana de Filosofia e seu Ensino será disponibilizada na
página do evento: https://conferencias.ufca.edu.br/index.php/filosofia/7semana e também na
página do curso de Filosofia: http://filosofia.ufca.edu.br
6.
6.1.

DA DISPOSIÇÃO FINAL
O que não estiver previsto no presente edital será decidido pela Comissão Organizadora.

Dúvidas a respeito do presente edital ou sobre o evento em geral poderão ser enviadas para o
e-mail: filosofia.iisca@ufca.edu.br ou tratadas diretamente no seguinte endereço:
Coordenação do Curso de Filosofia (Sala 56, Bloco C)
Av. Tenente Raimundo Rocha S/N, Cidade Universitária
Juazeiro do Norte – CE,
CEP 63048-080
Fone: 88 3221-9676
Juazeiro do Norte, 27 de Outubro de 2016

______________________________________
Prof. Renato Mendes Rocha
______________________________________
Coordenador do Curso de bacharelado em Filosofia
Prof. Emanuel Marcondes de Souza Torquato
Coordenador do Curso de licenciatura em Filosofia

