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O VIII Colóquio Nacional “Tempo, História e Sociedade” pretende reunir na 

Universidade Federal de Sergipe e na Universidade de São Paulo pesquisadores, 

professores, estudantes e interessados sobre a temática, de modo especial, no período da 

Ilustração. Ele tem uma dupla finalidade: discutir sobre esses temas vinculados à 

tradição do século XVIII francês, mas também pensá-los à luz da interpretação de Maria 

das Graças de Souza, que será homenageada por seus colegas, alunos, orientados, 

professores e amigos, em virtude de sua aposentadoria compulsória da USP.  

Este colóquio integra a série de encontros promovidos bianualmente pelo GT 

Filosofia da História e Modernidade, vinculado à Associação Nacional de Pós-

Graduação em Filosofia (ANPOF). Tendo no seu grupo de sustentação pesquisadores da 

USP, UFS, UESC, UNICAMP, UFBA, UFU, UFPB, FUNREI, UNESP-Marília, 

UNESP-Araraquara, PUC-RJ, UFRRJ, dentre outras instituições, apresenta uma 

representatividade nacional que engloba quase todas as regiões do país e que discute e 

analisa temas e problemas comuns em torno da Filosofia da História.  

Este evento será realizado em dois momentos: o primeiro será em Aracaju, entre 

os dias 25 e 26 de maio de 2015 e o segundo em São Paulo, entre os dias 28 e 29 de 

maio de 2015. Tanto na primeira quanto na segunda parte os trabalhos apresentados 

versarão sobre os temas do encontro (Tempo, História e Sociedade), preferencialmente 

à luz dos trabalhos de Maria das Graças de Souza, ou mesmo sobre algum aspecto da 

obra ou da vida acadêmica, administrativa ou pessoal da homenageada. 

As propostas de comunicação (20 minutos, mais debate) devem conter o nome e 

o e-mail do pesquisador, orientador, instituição, o título definitivo do trabalho, 

acompanhado de resumo de até 15 linhas (aproximadamente 1200 caracteres com 

espaço), e ser enviadas para avaliação da comissão científica impreterivelmente até dia 

20 de março. A aceitação ou não dos trabalhos será comunicada até dia 31 de março. 

Cabe destacar que as comunicações aprovadas serão apresentadas exclusivamente na 

etapa de São Paulo e a organização do evento não poderá proporcionar nenhum tipo de 

auxílio para os participantes. 

As inscrições, bem como as propostas de comunicação, devem ser feitas 

exclusivamente pelo site do Departamento de Filosofia da USP 

(http://filosofia.fflch.usp.br/tempohistsociedade). Quaisquer dúvidas, contatar a 

comissão organizadora (lcoliva@uol.com.br). 


