
   
 

PHILOS XVI 

 EDITAL 2021 DA XVI SEMANA DE GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA PUC-Rio 

COM VISTA À APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES. 

Data de publicação: 05/03/2021 

1. Apresentação 

          1.1 Do evento 

A Philos é a Semana de Graduação em Filosofia da PUC-Rio, realizada anualmente por 

grupos de alunos e alunas, com apoio da Coordenação e da Direção do Departamento. 

No evento ocorrem comunicações que conferem certificados aos participantes e 

ouvintes. Com temas, formatos e programações variadas, a Philos conta ainda, 

habitualmente, com a presença de professores(as) convidados(as), colegas 

graduandos(as) de outras universidades e alunos(as) da pós-graduação. 

          1.2 O Tema 

Conforme a prática, as exposições neste evento costumavam se alinhar aos temas 

sugeridos pela comissão organizadora a cada ano. Diferentemente, hoje sugerimos uma 

provocação a esse princípio, propondo que o tema abarque as comunicações 

individuais. Pretendemos oferecer a oportunidade de uma exposição temática da 

pesquisa dos palestrantes, sem grandes adaptações, direcionamentos ou recortes. Dessa 

maneira, tanto esboços de novas reflexões e perspectivas quantos conceitos e métodos 

investigativos clássicos; tanto sutilezas no interior de uma pesquisa e seus pormenores 

quanto suas abrangências e amplitude; tanto os objetos centrais e paradigmáticos quanto 

os marginais e à vanguarda da Filosofia; tanto as miudezas quanto as quinquilharias nos 

interessam. 

Perguntamos: podemos filosofar sobre tudo? Qual o alcance da Filosofia? Há limites 

para seu exercício? O que ela tem ainda a oferecer? O que por ela já foi oferecido? Com 

o intuito de trazer (quase) tudo que encontramos nos variados percursos filosóficos que 

traçamos, propomos o seguinte tema à 16ª edição da Philos: “Miudezas e 

Quinquilharias: há limites para os objetos da Filosofia?”. Nesse sentido, pretende-

se contemplar, descobrir - e redescobrir -, aprender - e reaprender - o que há de novo, 

antigo, pequeno, amplo, central e marginal na Filosofia. E, assim, divulgar e disseminar 
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a pluralidade de temas e abordagens que já conhecemos ou que queremos conhecer 

dentro da área.  

2. Das Inscrições 

2.1 Das condições 

Qualquer estudante de graduação, com um projeto que queira compartilhar, está 

convidado(a) a se inscrever no evento e a submeter seu resumo até 31 de Julho de 2021 

- a ser avaliado pela Comissão Organizadora. 

2.1.1. Serão aceitos somente trabalhos de graduandos(as). A participação de pós-

graduandos(as) e doutores(as) ocorrerá por convite da comissão organizadora. 

2.1.2. A proposta de envio de trabalhos se estende a graduandos(as) de todo o país. 

2.1.3. As inscrições de graduados(as) para exposição são permitidas desde que os(as) 

interessados(as) tenham se formado até um ano antes da data do evento e não estejam 

cursando a pós-graduação. 

2.1.4. O(A) expositor(a) 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 adequem às diretrizes exigidas.  

2.1.5. A inscrição e a participação no evento são completamente gratuitas. 

2.1.6. Os formulários devidamente preenchidos deverão ser encaminhados para o e-

mail comissao.philosxvi@gmail.com em formato Word até às 23h59 de 31 de julho 

de 2021. 

2.1.7. Os(As) expositores(as) que optarem pela comunicação em dupla deverão 

preencher um mesmo formulário, completando-o com as informações de ambos. 

2.2 Diretrizes para os resumos 

É necessário que o resumo contenha título e possua entre 200 e 400 palavras. 

            2.3 Das comunicações 

https://drive.google.com/file/d/1G4xCLXX3rhyoSxIm4l0uIEGpqaMK1Q1S/view?usp=sharing
mailto:comissao.philosxvi@gmail.com
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Cada comunicador(a) terá o tempo de 20 minutos para apresentação, podendo ser 

realizada por meio da leitura de texto autoral e/ou com a utilização de slides, contanto 

que não ultrapasse os 20 minutos. Serão reservados 10 minutos para perguntas ao 

término de todas as comunicações da mesa, podendo ser adicionados mais 10 minutos 

conforme a disponibilidade conferida pelo membro da comissão do evento que estará 

presente. 

2.3.1. No decorrer de 2021, ocorrerão alguns ensaios para a Philos XVI, em que 

contaremos com a participação de professores(as) e alunos(as). A participação não é 

obrigatória para os alunos(as) que tiverem seus trabalhos aceitos. 

2.3.2. A Philos XVI não se responsabiliza por problemas técnicos e de infraestrutura 

de Internet ocorridos durante a comunicação do(a) participante. Caso a comunicação 

seja impossibilitada, fica a critério do membro da comissão organizadora presente 

transferir, interromper ou cancelar a comunicação. 

2.3.3. As comuniações em dupla também terão o tempo de 20 minutos totais e 

desfrutarão das mesmas condições supracitadas. 

3. Resultados 

A comissão entrará em contato individualmente com cada candidato(a) por email até a 

data de 14/08/2021. 

4. Data e Local 

A Philos XVI será realizada na plataforma ZOOM na segunda quinzena de setembro de 

2021 em data a ser divulgada posteriormente. Os(As) comunicadores(as) terão que se 

comprometer a estarem presentes na plataforma 15 MINUTOS ANTES do horário 

previsto para iniciar a mesa, a fim de que sejam realizados todos os testes necessários 

para que se evitem imprevistos durante a mesa. 

5. Interação 

A principal via de comunicação com a comissão é pelo e-mail 

comissao.philosxvi@gmail.com e pelo site https://philosxvi.wixsite.com/home. 

Futuras divulgações e retificações sobre o evento se darão por esses meios, assim como, 

mailto:comissao.philosxvi@gmail.com
https://philosxvi.wixsite.com/home
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secundariamente, pelas redes sociais da Philos XVI (Instagram e Facebook). Grupos de 

Whatsapp com os(as) expositores(as) que desejem participar serão criados um mês 

antes do evento. Cabe ressaltar que se encontra passível de expulsão qualquer membro 

do grupo que desrespeitar outros membros, enviar spam ou que se recuse a seguir a 

alguma das determinações dos moderadores presentes durante a comunicação. 

6. Certificados 

6.1. Ofereceremos aos(às) comunicadores(as) certificados de participação com carga 

horária para atividade complementar. 

6.2. Também serão oferecidos certificados de participação com carga horária para 

atividade complementar aos(às) ouvintes, desde que compareçam aos dias do 

evento e assinem a lista de presença disponibilizada durante os mesmos. 

7. Gravações 

7.1. Todas as mesas e palestras do evento serão gravadas e disponibilizadas na  

plataforma Vimeo. O link será divulgado nas semanas posteriores ao evento. 

7.2. Ao se inscrever no evento, o(a) comunicador(a) consente com a gravação da sua 

mesa e de sua respectiva comunicação. 

8. Casos omissos  

8.1. Fatos que não constem nesse edital serão analisados e deliberados pela comissão 

organizadora da XVI PHILOS. 

8.2. É irrecorrível a decisão dos organizadores da XVI PHILOS de deferimento ou 

indeferimento. 

9. Cronograma: 

Abertura das inscrições: 05/03/2021 

1º Minicurso: 26/03; 29/03; 31/03 

Encerramento das inscrições: 31/07/2021 

Resultados 14/08/2021 

Ensaios: A ser divulgado* 

2º Minicurso: A ser divulgado* 

https://www.instagram.com/philospucrio/
https://www.facebook.com/philospuc
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XVI PHILOS: 
Segunda quinzena de setembro 

A ser divulgado* 

* Diante do atual quadro pandêmico, algumas datas serão definidas no início do segundo semestre de 2021, 

por meio do site oficial do evento, das redes sociais e do email, conforme consta no item 5. 

 

Comissão Philos XVI: 

Anna França 

Lucas Almeida 

Lucas Rezende 

Luiz Guilherme Mattos 

Thamyres Magalhães 

Tito Gaglianone 

 

 

 

 

 


