
VIII Encontro de Pesquisa na Graduação em Filosofia da UFSCar 

Regras de participação 

 
A) Inscrição de trabalhos: 

 

1. A apresentação de trabalho é aberta exclusivamente a estudantes regularmente 

matriculados em Cursos de Graduação e que estejam desenvolvendo pesquisa sob a 

orientação de um(a) professor(a). 

 

2. O mesmo participante não poderá submeter mais do que um trabalho. 

 

3. Os interessados em participar com a apresentação de trabalho devem enviar seus 

resumos até o dia 13 de novembro para o e-mail:encontro.philo.ufscar@gmail.com. 

No assunto do e-mail escrever “Submissão”. 

 

 Os arquivos devem ser enviados em formato .doc ou .docx (Word) com nome 

completo e título da apresentação no nome do arquivo. 

 Os arquivos enviados deverão conter as seguintes informações: 

 O título da apresentação deverá ser centralizado, em negrito. 

 Abaixo do título, à margem direita, deverão conter os seguintes dados: 

 Nome completo; 

 Instituição de ensino e titulação; 

 Órgão de fomento (CNPq, Capes, Fapesp, etc.); 

 Nome do(a) orientador(a); 

 Abaixo, com texto justificado, o resumo deverá conter entre 100 e 200 

palavras e ser redigido em fonte Times New Roman, tamanho 12, 

espaçamento 1,5, em parágrafo único. 

 Por fim, deverão ser acrescentadas de 3 a 5 palavras-chave. 

 

OBS.: Caso você não receba a confirmação de sua inscrição, por favor, mande-nos uma 

mensagem relatando esse fato. 

 

B) Apresentação e publicação de trabalhos: 

 

1. O tempo de apresentação das comunicações será de, no máximo, 20 minutos, ao qual 

se somará, para eventuais questões, um tempo entre 5 e 10 minutos. 

2. Os trabalhos aprovados, cuja relação será divulgada a partir de 18 de 

novembro, poderão também ser apresentados para publicação na forma de artigos na 

Revista Em curso, publicação eletrônica dos graduandos em Filosofia da UFSCar. Os 

artigos devem ser enviados para o endereço eletrônico da Revista 

(emcurso@ufscar.br). 

3. As Regras Editoriais podem ser lidas no menu Revista. 

 No caso de trabalhos que necessitem da utilização de fontes especiais (caracteres 

gregos, etc.), a fonte deverá ser anexada ao e-mail junto com o trabalho. 

 

C) Minicurso: 

 



Os interessados devem enviar mensagem para encontro.philo.ufscar@gmail.com até dia 

28/11. No assunto do e-mail escrever “Inscrição em Minicurso” e enviar os seguintes dados: 

 Nome; 

 Instituição, cidade e estado; 

 Telefone para contato; 

 Endereço. 

 

D) Certificados: 

 

1. Os alunos que apresentarem trabalho terão direito a certificado que ateste sua 

apresentação. 

2. Os alunos que participarem de 75% da carga horária do minicurso terão direito ao 

certificado de participação. 

3. Os alunos que participarem como ouvintes de 75% das atividades do Evento terão 

direito ao certificado de participação. 

4. Os ouvintes das palestras terão direito a certificado de participação dessas atividades. 

 


