UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE FILOSOFIA

XXIII SEMANA DE FILOSOFIA
XVIII SEMANA DE INTEGRAÇÃO GRADUAÇÃO/PÓS-GRADUAÇÃO
12 a 16 de setembro de 2016
Goiânia, Goiás
Estão abertas as inscrições para submissão de propostas de comunicação a serem apresentadas na XXIII
Semana de Filosofia e XVIII Semana de Integração Graduação/Pós-Graduação da Universidade Federal de
Goiás, que ocorrerá no Campus Samambaia da UFG (Goiânia).
Normas para submissão de propostas de comunicações
As
propostas
de
comunicação
devem
ser
enviadas
semanadefilosofiaufg2016@gmail.com, contendo os seguintes itens:

para

o

endereço

- Título do trabalho;
- Nome d@(s) autor@(s);
- Titulação;
- Instituição;
- E-mail;
- Resumo (entre 300 e 500 palavras);
- Três palavras-chave.
O período para o envio de propostas irá de 17/06 a 25/07. A data prevista para a divulgação da lista de
trabalhos aprovados é 07/08.
As apresentações propostas devem estar adequadas a uma comunicação de 20 minutos seguidos de 10
minutos de debate. Os resumos dos trabalhos aprovados serão publicados no Caderno de Resumos do evento
(com ISBN).
Inscrições
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 prazo final para esse
pagamento será 10/08. O comprovante de depósito deverá ser enviado para o e-mail do evento
(semanadefilosofiaufg2016@gmail.com) também até o dia 10/08. Em caso de desistência, não haverá
devolução do valor pago.
Os interessados em obter certificado de participação como ouvinte deverão se inscrever no primeiro dia
do evento, junto à Comissão de Apoio da Semana. Só terão direito a certificado os inscritos que participarem
de, no mínimo, 70% da programação.
Os valores das taxas de inscrição serão:
- Ouvintes: R$ 5,00;
- Alunos de graduação que apresentarão comunicação: R$ 10,00;
- Demais participantes que apresentarão comunicação: R$ 20,00.
Página do evento
Novas informações serão divulgadas na página da Semana: https://semanadefilosofia.filosofia.ufg.br
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