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0. Tema e Proposta 
Este ano, a VI Semana Acadêmica da Filosofia da UFRGS propõe o tema Pesquisa 
em Filosofia. Tomam-se por objetivos  
(i) a valorização à produção acadêmica no âmbito da pesquisa na área de filosofia – mas também em 
áreas que se avizinham da filosofia, e que exploram tal vizinhança, e 
(ii) o incentivo à inclusão dos alunos de graduação no cotidiano da pesquisa acadêmica em filosofia. 
O tema sugerido pretende-se amplo o suficiente para abarcar uma variedade de 
trabalhos, a qual inclui não apenas resultados pontuais de pesquisa ou apresentação 
de monografias concluídas, mas resenhas, intenções de pesquisa, explorações sobre 
metodologia de pesquisa, apresentação do plano geral de projetos de pesquisa e 
trabalhos em progresso. 
 

1. Finalidade, Participação e Organização 
1.1. A VI Semana Acadêmica da Filosofia tem como finalidade, além de apresentar 

temas relevantes para estudantes dos cursos de Filosofia e para a sociedade em 
geral, incentivar a pesquisa e a docência nesta área e divulgar trabalhos abertos 
ao debate desenvolvidos, sobretudo, por alunos da graduação; 

1.2. Os alunos interessados em participar deverão preencher a ficha de inscrição, 
disponível na sede do CADAFI, na secretaria do pós e no portal IDEA, e anexá-
la a um resumo de seu trabalho; 

1.3. O evento é promovido e organizado pelo Centro Acadêmico dos Alunos da 
Filosofia – CADAFI – da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 

1.4. Poderão inscrever-se alunos da graduação de quaisquer cursos, desde que 
regularmente matriculados em alguma instituição de ensino superior 
reconhecida pelo MEC; 

1.5. Outras participações: Este regulamento se destina exclusivamente a alunos da 
graduação. A participação eventual de estudantes de pós-graduação e 
professores (vinculados à UFRGS ou a qualquer outra instituição de ensino 
superior reconhecida pelo MEC) realizar-se-á mediante convite da organização 
e caso número razoável de participantes graduandos não seja alcançado. 

 
2. Inscrições 

2.1. As inscrições serão realizadas mediante: 



- Preenchimento e envio do formulário de inscrição. O envio poderá ser 
efetuado de duas formas: (a) pessoalmente, na sede do CADAFI, ou (b) via e-
mail; 

- Envio de um resumo anexo, formatado segundo os seguintes critérios: fonte 
Times 12; alinhamento justificado; espaçamento entre linhas 1,5; cabeçalho com 
título em negrito; limite máximo de 300 palavras – descontados os caracteres 
que compõem o título; 
OBS 1: O autor do trabalho não deve assinar seu resumo. A identificação será feita pela 
organização do evento mediante atribuição de números a cada um dos formulários inscritos, bem 
como às respectivas folhas anexas. 
- Como requisito de exame pela banca de seleção, um pedido de aceite será 
enviado ao e-mail do orientador, designado no formulário de inscrição. 

- No caso de inscrição presencial, será requerida entrega em anexo do 
comprovante de matrícula autenticado da instituição de ensino superior do 
aluno; 

OBS 2: Inscrições presenciais podem ser feitas no seguinte endereço: Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas – Avenida Bento Gonçalves, 9500, Agronomia, Porto Alegre; inscrições 
online devem ser enviadas ao endereço eletrônico cadafi.ufrgs@yahoo.br. 

2.2. Período de inscrições: de 12/06/2008 a 08/10/2008. No último dia de 
inscrições, serão aceitos os trabalhos entregues pessoalmente até às 17h na sede 
do CADAFI, e até às 23h via e-mail; 

2.3.  Cada estudante poderá inscrever apenas 1 (um) trabalho; 
2.4. A coordenação e a organização do evento não se responsabilizam por eventuais 

extravios de inscrições eletrônicas. A fim de garantir tal cláusula, toda inscrição 
efetuada via e-mail será confirmada mediante mensagem enviada ao endereço 
do remetente da inscrição; 

2.5. As inscrições que não respeitarem os prazos estipulados ou que não estiverem 
completas serão automaticamente desconsideradas; 

2.6. O CADAFI, enquanto coordenação e organização do evento, reserva-se o 
direito de estender o prazo de inscrições, caso julgue necessário. Neste caso, 
anuncia-se o novo prazo estendido, com horário de começo e término. Incrições 
remetidas fora do estrito referido prazo serão igualmente desconsideradas. 

 
3. Apresentação de trabalhos 

As comunicações de trabalhos da graduação ocorrerão em blocos de 45 (quarenta e 
cinco) minutos, reservando-se 30 (trinta) minutos para exposição e 15 (quinze) 
minutos para perguntas. 

 
4. Seleção 

4.1. A banca de seleção será composta por 2 (dois) professores do departamento, 2 
(dois) alunos do PPG, e 2 (dois) representantes do diretório acadêmico; 
4.2. Os resumos serão lidos e avaliados sem referência à autoria dos mesmos. 

 

5. Divulgação dos selecionados 



O resultado da seleção será comunicado entre os dias 14 e 17/10/2008 diretamente 
aos inscritos via e-mail, bem como através de lista afixada na sede do CADAFI. 

 
6. Disposições finais 

6.1. Da infra-estrutura: 
Equipamento de projeção e microcomputador (com Office 2003) estarão 
disponíveis para os participantes; 
6.2. Da orientação: 
O requisito “Orientador”, constante no formulário de inscrição, é de preenchimento 
obrigatório. Isso significa que cada autor deve designar pelo menos um orientador 
para sua comunicação. Todavia, não é necessário que o apresentador encontre-se 
oficialmente vinculado a um projeto de pesquisa, na qualidade de bolsista 
remunerado ou voluntário. A possibilidade de inscrição de trabalhos está aberta 
igualmente a alunos com intenções de pesquisa, podendo seu trabalho consistir na 
apresentação de uma resenha crítica, ou na apresentação de sua monografia de 
conclusão de curso; o orientador deve ser professor vinculado a alguma instituição 
superior reconhecida pelo MEC. 
OBS 1: O aluno bolsista, remunerado ou voluntário, pode, se assim preferir e se o assunto de sua 
comunicação assim recomendar, designar outro orientador que o coordenador do projeto ao qual se 
acha vinculado. 
OBS 2: O aluno não-vinculado a um projeto de pesquisa deve, também, necessariamente dispor de 
orientação. 
6.3. Da expedição dos certificados: 
Caso deseje receber o certificado de participação, o apresentador de trabalho deverá 
pagar o valor de R$ 6,00. O certificado de freqüência também estará disponível pelo 
mesmo valor. O participante poderá efetuar os pagamentos durante o último dia do 
evento (06/11/08); 
6.4. Os membros do CADAFI envolvidos na organização e coordenação do evento 
se eximem de qualquer participação no tocante à apresentação dos trabalhos, não 
inscrevendo nenhum trabalho em seu nome e tampouco assumindo co-autoria de 
trabalhos inscritos por outrem; 
6.5. A VI Semana Acadêmica da Filosofia acontecerá entre os dias 03/11/08 e 
06/11/08. A programação será disponibilizada a partir do dia 18/10, no seguinte 
endereço: 

 
 Blog do CADAFI 

 www.cadafi-ufrgs.blogspot.com 

  

 Maiores informações: 

cadafi.ufrgs@yahoo.com.br 

 

 
 


