CONVOCATÓRIA
DE TRABALHOS PARA O
PHILOS XV
Estão abertas as inscrições para as apresentações na 15ª Semana de
Graduação em Filosofia da PUC-Rio, Philos XV. O evento ocorrerá no
segundo semestre do ano de 2019, entre os dias 16 e 20 de Setembro.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições serão efetuadas até a data limite de 21 de Julho de 2019.
1.2. Os trabalhos poderão ser individuais ou em dupla.
1.3. Somente serão aceitos trabalhos de graduandos. Por conta do tema dessa
edição,

serão

aceitas

inscrições

de

graduandos

de

todos

os

departamentos, seja para trabalhos individuais ou em dupla. A participação
de pós-graduandos e doutores ocorrerá por convite da comissão organizadora.
1.4. Somente serão aceitos trabalhos de alunos que sejam de universidades do
Rio de Janeiro.
1.5. A inscrição de graduados para exposição é permitida desde que os
interessados tenham se formado até um ano antes da data do encontro e não
estejam cursando a pós-graduação.
1.6. O expositor deverá preencher o formulário de inscrição, que pode ser
baixado aqui. Não serão aceitas as inscrições com formulário de inscrição
incompletos e/ou resumos que não se encaixem no padrão exigido. A inscrição e
a participação no evento são completamente gratuitas.
1.7. Os formulários devidamente preenchidos deverão ser encaminhados para o
e-mail philosxv@gmail.com antes de 21/07/2019.
2. DAS APRESENTAÇÕES
2.1. A cada expositor será concedido o tempo limite de 30 minutos para sua
apresentação. Caso queira, poderá ler um texto, usar slides, vídeos curtos,
imagens. Contanto que não ultrapasse os 30 minutos estipulados, o modo com
que se dará a apresentação abarcará muitas possibilidades. Após esses 30
minutos, haverão 10 minutos de pergunta do público presente no evento.

2.2.

O evento contará

com equipamentos de suporte a

recursos

audiovisuais, tais como apresentações em PowerPoint e projeção de imagens,
para os alunos que quiserem fazer uso de tais recursos em sua comunicação.
2.3. No decorrer de 2019, ocorrerão alguns ensaios para a Philos XV na PUCRio, em que contamos com a participação de professores e alunos. A
participação não é obrigatória para os alunos que tiverem seus trabalhos aceitos.
2.4. Ofereceremos aos comunicadores certificados de participação com a carga
horária para atividade complementar no mesmo dia da comunicação.
2.5. Os expositores também poderão ganhar certificação como ouvinte, desde
que compareçam aos dias do evento e assinem a lista de presença de ouvinte.
Em caso de dúvidas, sugestões ou necessidades de mais informações, por favor
entre em contato por meio do e-mail philosxv@gmail.com. Agradecemos sua
colaboração para a realização e o aperfeiçoamento do evento!
Cordialmente,
A comissão organizadora do XV PHILOS.
Daiane Pereira
Elan Marinho
Giovanna Mello
Gustavo Souza
Mayara Madalena
Marcelo Capello
Matheus Baliu
Lia Weltman
Calendário resumido:


01/02/2019 Início das inscrições.



21/07/2019 Data limite para inscrição.



16 a 20/09/2019 Realização do PHILOS.

