
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE FILOSOFIA 
  

 XXII SEMANA DE FILOSOFIA 
XVII SEMANA DE INTEGRAÇÃO GRADUAÇÃO/PÓS-GRADUAÇÃO  

 

08 a 12 de junho de 2015  
Goiânia, Goiás 

 

PRIMEIRA CIRCULAR 
 

Estão abertas as inscrições para submissão de propostas de comunicação a serem apresentadas 

na XXII Semana de Filosofia e XVII Semana de Integração Graduação/Pós-Graduação da 

Universidade Federal de Goiás, que ocorrerá entre os dias 08 e 12 de junho de 2015, no Campus 

Samambaia da UFG, em Goiânia, Goiás.  
 

 

Normas para submissão de propostas 
 

Aos interessados em apresentar trabalho enviar um resumo para 

semanadefilosofiaufg2015@gmail.com 

 As propostas devem conter no mínimo, 300 palavras e, no máximo, 500 palavras e, ainda, 

título do trabalho, nome do autor, e-mail, titulação, instituição, três palavras-chave. As propostas 

devem estar adequadas a uma comunicação de 20 minutos seguidos de 10 minutos de debate. Os 

trabalhos aprovados serão publicados no Caderno de Resumos do evento (com ISBN). 

 

Inscrições 
 

Os autores das comunicações aprovadas deverão fazer o pagamento da taxa de inscrição, por 

meio de depósito no Banco do Brasil, agência 4536-5, conta corrente nº 35.500-3. O comprovante de 

depósito deverá ser enviado para o e-mail da Semana: semanadefilosofiaufg2015@gmail.com. Em 

caso de desistência, não haverá devolução do valor pago. 

Os interessados em obter certificado de participação devem dirigir-se à organização no 

primeiro dia do evento para efetivar a inscrição mediante o pagamento da taxa. Só terão direito a 

certificado os inscritos que participarem de, no mínimo, 70% da programação. 

Taxas (para ouvintes e autores das comunicações): 

 

 Professores e alunos da Faculdade de Filosofia da UFG (Graduação e Pós-

Graduação): isentos. 

 Estudantes de graduação e pós-graduação da UFG e de outras instituições: R$ 10,00  

 Professores da educação básica: R$ 10,00 

 Professores da UFG e de outras instituições: R$ 20,00  

 Público em geral: R$ 20,00 

 

 Agenda  
 

Envio de trabalhos 
De 10 de abril a 08 de maio de 2015 

 
Avaliação das propostas  

De 11 a 15 de maio de 2015 

 

mailto:semanadefilosofiaufg2015@gmail.com
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Divulgação dos trabalhos aprovados 
18 de maio de 2015 

 

Envio do comprovante de pagamento da taxa de inscrição  

(para os autores das comunicações aprovadas) 

De 19 de maio a 22 de maio de 2015 
  

Divulgação da programação completa 

 26 de maio de 2015 

 

As próximas circulares serão divulgadas na página do evento: 

https://semanadefilosofia.filosofia.ufg.br// 

 
Presenças confirmadas 

 

Alex Calazans (Faculdade Vicentina - FAVI / PR) 

Alfredo Storck (UFRGS) 

Daniel Omar Perez (Unicamp) 

Giorgia Cecchinato (UFMG) 

Marcelo Senna Guimarães (UNIRIO) 

Maria Isabel Limongi (UFPR) 

Pedro Alves (Universidade de Lisboa) 

Paulo Licht (UFSCar) 

 

Comissão organizadora 
 

Profª M
e
 Carmelita Brito de Freitas Felício 

Prof. Dr. Cícero Josinaldo da Silva Oliveira 

Prof. Dr. Cristiano Novaes de Rezende 

Eder David de Freitas Melo (representante da pós-graduação) 

Prof. Dr. Hans Christian Klotz 

Pedro Romário Santos da Silva (representante da graduação) 
 

Realização 

 Faculdade de Filosofia  
Programa de Pós-Graduação em Filosofia 

   
Apoio  

 

CAFIL Transvaloração UFG 
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