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EDITAL 2019 DA INTERNACIONAL ‘SEMANA DE ORIENTAÇÃO FILOSÓFICA E 

ACADÊMICA’ (SOFiA) COM VISTA À APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES 

1.0. Das Inscrição: 

 

1.1. Período: 

Estão abertas as inscrições para comunicações, do dia 7 
de Maio de 2019 até o dia 7 de Julho de 2019. 

1.2. Quem pode se inscrever: 

Graduadas (dos) ou pós-graduadas (dos) e estudantes de 
graduação, pós-graduação e pós-doutorado. 

1.3. Das condições: 

1.3.1. É necessário que a (o) estudante esteja 
regularmente matriculada (o) em alguma Instituição 
de Ensino Superior (IES) e tenha desenvolvido 
pesquisa com resultados já possíveis de ser 
apresentados. Nos casos das demais pessoas, já 
graduadas ou pós-graduadas, mas sem matrícula 
ativa em nenhum programa de graduação ou pós-
graduação, é necessário que, no mínimo, estejam 
ligadas a algum grupo de estudos de alguma IES. 

1.3.2. É necessário que a (o) estudante envie, juntamente 
com o artigo que irá apresentar, um comprovante 
institucional de matrícula ativa na IES onde estuda. 
Para aqueles que apenas possuem vínculo com 
algum grupo de estudos de alguma IES, é preciso 
apresentar declaração emitida pela IES, em papel 
timbrado e assinado pelo responsável, que ateste a 
sua participação no respectivo grupo de estudos 
ligado a ela. É preciso, ao menos, 12 meses de 
participação no respectivo grupo de estudos, tendo 
como referência a data de abertura do presente 
edital.  

1.3.3. Os trabalhos devem ser enviados dentro do prazo 
estabelecido no item 1.1. deste edital. Inscrições 
enviadas fora desse prazo, ou que não atendam a 
TODAS as condições dos itens 1.3.1. e 1.3.2., serão 
desconsideradas e DENEGADAS. 

1.3.5. Apenas artigos APROVADOS poderão se apresentar 
na XIII edição da SOFiA. Antes da aprovação, a SOFiA 
fará uma primeira triagem, onde avaliará a 
pertinência dos trabalhos com nosso escopo de 

  



abordagem, a qualidade do trabalho – a isso inclui-se 
o seu cumprimento a CADA UMA das regras desse 
edital - e a sua aderência ao conjunto de mesas 
temáticas, que serão formadas mediante o conjunto 
dos trabalhos inscritos, as quais tem espaço 
LIMITADO. Também, dentre outros motivos, se 
avaliada por nós a IMPERTINÊNCIA do 
trabalho/artigo com o objetivo da SOFiA – e/ou com 
os conjuntos temáticos dos artigos inscritos, que 
formarão mesas de discussão – o mesmo terá sua 
inscrição DENEGADA.  

1.3.6. Os trabalhos não precisam ser, necessariamente, 
da área de Filosofia, mas devem ter uma abordagem 
claramente filosófica do tema proposto. 

1.3.7. É irrecorrível a decisão da SOFiA de APROVAÇÃO ou 
DENEGAÇÃO (referente a 1.3.5.). 

1.3.8. Cada pessoa pode ter seu nome constando na 
autoria de APENAS um trabalho/artigo, seja como 
autor, seja como coautor. Não é possível participar 
do SOFiA com mais de um tralho, seja como autor, 
seja como coautor. 

 
Dos Trabalhos: 
 
2.1. Diretrizes para Trabalho: 

2.1.1. Título: deve ter, no máximo, 12 palavras, estar 
centralizado, digitado todo em letras maiúsculas, em 
negrito com tamanho 13;  

2.1.2 Identificação: Logo abaixo, ambos em tamanho 12, 
deve vir nome completo e instituição. Em nota de 
rodapé devem estar grau de formação, e-mail e, caso 
haja, agência financiadora da pesquisa. 

2.1.3. Abstract: O texto deve ser precedido por resumo 
digitado APENAS em inglês (abstract), a versão em 
português não deve ser colocada. O abstract deve 
ser ANTECEDIDO pelo título em inglês do trabalho. O 
abstract deve conter entre 400 e 500 palavras, nem 
mais e nem menos. Deve sucedê-lo CINCO key-words 
separadas por ponto final. Ele deve ser digitado 
(assim todo o artigo, isso vale para os itens 
anteriores e posteriores) em formato Word, estilo 
Times New Roman.  Todavia, especificamente para o 
abstract: ele deve ser digitado em tamanho 12 com 
espaçamento simples 1.15, em parágrafo ÚNICO; 



2.1.4. Número de páginas: Para a inscrição, os trabalhos 
devem conter, no mínimo, 10 páginas e, no máximo, 
13 páginas (já contando bibliografia e abstract); 

2.1.5. Formato: O artigo pode ser digitado em português, 
inglês ou espanhol. Deve ser digitado em forma de 
ARTIGO acadêmico, enviado em formato Word. O 
CORPO do texto deve ser digitado com letras em 
estilo Times New Roman, espaçamento de 1.5 e 
recuo de parágrafo 1.5;  

2.1.6. Citações: devem ser digitadas em Times New 
Roman, espaçamento simples 1.0, tamanho 11, com 
recuo 2.0., sempre em PARÁGRAFO ÚNICO e APENAS 
quando tiverem 5 linhas ou mais. Citações com 
menos de cinco linhas não devem estar em separado 
dos parágrafos, elas devem ser feitas junto aos 
mesmos e estarem destacadas entre aspas duplas. 
TODAS as citações devem ser feitas NO CORPO do 
tempo, não devem ser usadas notas de roda, e 
devem seguir o seguinte modelo (SOBRENOME, ano, 
página), item 2.1.8; 

2.1.7. Notas de rodapé: devem ser digitadas em Times 
New Roman, espaçamento simples 1.0, tamanho 10. 

2.1.8. Referências bibliográficas deverão ser citadas ao 
longo do texto de acordo com o sistema (AUTOR, 
data, página), e apresentadas em ordem alfabética 
no final do trabalho, de acordo com as normas APA 
ou ABNT/NBR-6023, e digitadas em tamanho 12 com 
espaçamento simples 1.0. 

2.1.9. Layout: Alinhamento: justificado; – Margens: 
Superior: 3 cm; inferior: 2 cm; esquerda: 3 cm; 
direita: 2 cm. – Paginação: inserir número de páginas 
no rodapé com alinhamento ao lado direito; 

2.1.10. Os artigos submetidos serão lançados em anais, 
publicados pela editora Blucher. A data de 
publicação é até o terceiro trimestre de 2020. 

2.11.11.  Os abstracts serão divulgados durante o evento 
em proceedings. 

 

2.2. Apresentação e publicação:  

2.2.1. Do tempo de apresentação: Cada trabalho terá um 
tempo de 25 minutos para a apresentação, seguidos 
de 5 minutos de debate, prorrogáveis por mais 5 
minutos. 

2.2.2. Da ajuda de custos para a apresentação: A SOFiA 
não arcará com as despesas dos membros das mesas 
que apresentarão comunicações. Portanto, todos os 



que apresentarão trabalho deverão arcar com seus 
próprios custos, como deslocamento e hospedagem, 
por exemplo. 

2.2.3. Do consentimento com a publicação: ao submeter 
seu artigo como forma de inscrição na XIII SOFiA, o 
(a) pesquisador (a) concorda em publicar - o mesmo 
artigo enviado - nos Anais da XIII SOFIA, bem como 
seu abstract. Aqueles que tiverem seus trabalhos 
aprovados deverão enviar um termo de cessão dos 
direitos autorais para a publicação da organização da 
XIII SOFIA. O prazo para a entrega do termo de 
cessão dos direitos autorais será divulgado junto 
com a publicação dos trabalhos aprovados. 

2.2.4. ISSN e DOI: As publicações da SOFiA (com os artigos 
e os abstracts do evento) possuem ISSN. Além disso, 
para cada Trabalho será designado um Digital Object 
Identifier (DOI) na forma especificada pela 
International DOI Foundation, com o prefixo da 
editora responsável pelas nossas publicações, a 
Blucher (10.5151). 

 
3.0. Onde fazer a inscrição: 

3.1. Serão feitas as inscrições EXCLUSIVAMENTE pelo 
endereço de e-mail 
sofia.unifesp.inscricao@gmail.com;  

3.2 Deve ser enviado no título/assunto da mensagem o 
nome completo do autor principal e “inscrição” 
entre parênteses. Ex: John Elis Katter (Inscrição). Já o 
arquivo com o artigo deve estar nomeado EM 
MINÚSCULO com o sobrenome seguido do nome do 
autor principal (ex.: katter_john) e deve ser enviado 
em formato Word 2013 ou posteriores. E-mails que 
não seguirem em seu assunto/título tal formato não 
serão abertos por não serem considerados inscrições 
e, portanto, não serão aprovados. O e-mail que no 
item 3.1. é EXCLUSIVO para inscrições. Em caso de 
dúvidas, elas devem ser enviadas para 
(sofia.unifesp.comunicao@gmail.com), questões 
que sejam enviadas para o e-mail de inscrição não 
serão respondidas. RATIFICAMOS: Inscrições que 
não sigam o modelo para assunto/título, descrito 
neste item, não serão aprovadas, pois sequer serão 
consideradas inscrição.  

 
4.0. Resultados: 

Será divulgada, até 15 de agosto de 2019, lista dos 
trabalhos aprovados a fim de serem apresentados na XIII 



 

 

SOFiA, a mesma será enviada para o e-mail dos 
aprovados juntamente com as cartas de aceite. 

 
5.0. Data e local de realização do evento: 

A XIII SOFiA será realizada entre os dias 16 de Setembro 
de 2019 e 20 de Setembro de 2019 na Escola de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas (EFLCH) da Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP). 

 
6.0. Casos omissos: 

Fatos que não constem nesse edital serão analisados e 
deliberados de forma irrecorrível pela organização da XIII 
SOFiA. 

 


