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1.0. Da Inscrição:

1.1. Período:
Estão abertas as inscrições para as
comunicações discentes da XV SOFIA, do dia
28 de julho de 2021 até o dia 20 de agosto de
2021.

1.2. Quem pode se inscrever:
Graduados (as) ou pós-graduados (as) e
estudantes de graduação, pós-graduação e
pós-doutorado.

1.3. Das condições:

1.3.1. É necessário que a (o) estudante tenha
desenvolvido pesquisa com resultados já
possíveis de serem apresentados. A pesquisa
deve ser fruto de um processo de Iniciação
Científica, Mestrado ou Doutorado. É também
necessário que a (o) estudante esteja
regularmente matriculada (o) em alguma
Instituição de Ensino Superior (IES). No caso
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.

1.3.1.1 Qualquer estudante que esteja
vinculado a alguma Instituição de Ensino
Superior poderá inscrever seus trabalhos na
XV SOFIA, desde que observadas as
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colocações dos prazos, formatos e
documentos solicitados.

1.3.1.2 O tema da XV Edição da SOFiA será:
“Filosofia: no tempo em que viver é um
Imperativo”.
Nesse contexto, serão abertos os seguintes
núcleos temáticos para as comunicações
discentes do ano de 2021: Filosofia
Contemporânea e Ciências Humanas; Filosofia
Moderna; Filosofia Antiga e Medieval; Filosofia
da Ciência e Epistemologia; Lógica e Filosofia
da Linguagem; Estética e Filosofia da Arte;

1.3.1.3 O estudante poderá vincular o seu
resumo ao núcleo temático da XV SOFiA
(Filosofia: no Tempo em que Viver é um
Imperativo), ou optar por aprofundar uma
nova percepção já delineada em sua pesquisa;

1.3.2. É necessário que a(o) estudante envie,
como proposta de trabalho, um resumo de
seu trabalho de, no máximo, duas páginas e 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 o link do Currículo Lattes,
com a menção do grupo de estudos.

1.3.3. Os resumos 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.

1.3.4. Apenas resumos aprovados poderão se
apresentar na XV 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 e o seu cumprimento a CADA UMA
das regras deste edital, considerando a sua
aderência ao conjunto de mesas temáticas, que
serão formadas mediante o conjunto dos
trabalhos inscritos, aos quais tem espaço
limitado. Também, dentre outros motivos, se
avaliada por nós a impertinência do trabalho
com o objetivo da SOFiA – e/ou com os
conjuntos temáticos dos resumos inscritos,
que formarão mesas de discussão – o mesmo
terá sua inscrição denegada.

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

1.3.6. É irrecorrível a decisão da SOFiA de
APROVAÇÃO ou DENEGAÇÃO (referente ao
item 1.3.5.).

1.3.7. Cada pessoa pode ter seu nome
constando na autoria de APENAS um resumo,
seja como autor, seja como coautor. Não é
possível participar da SOFiA com mais de um
trabalho, seja como autor, seja como coautor.

2



2.0. Dos Resumos:

2.1. Diretrizes para o resumo:
2.1.1. Título: deve ter, no máximo, 12 palavras,
estar centralizado, digitado todo em letras
maiúsculas, em negrito e com tamanho 13;

2.1.2 Identificação: Logo abaixo, ambos em
tamanho 12, devem constar 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. Número de páginas: Para a inscrição, os
resumos devem conter, no máximo, duas
páginas, ou seja, duas laudas. No entanto,
durante a apresentação no evento, o discente
poderá disponibilizar outros trechos do seu
trabalho, destacando o que achar mais
conveniente para o tempo de exposição;

2.1.4. Formato: O resumo pode ser digitado
em português, inglês ou espanhol, com
formatação em letra Times New Roman,
tamanho 12 e espaçamento 1,5. O arquivo
deve ser enviado em PDF;

2.1.5. Citações: No caso de serem acima de
cinco linhas ou mais, devem ser digitadas em
Times New Roman, espaçamento simples 1.0,
tamanho 10, com recuo 2.0, parágrafo único.
Citações com menos de cinco linhas não
devem estar separadas dos parágrafos, elas
devem ser feitas junto aos mesmos e estarem
destacadas entre aspas duplas. As citações

devem seguir o seguinte modelo
(SOBRENOME, ano, página);

2.2. Apresentação:
2.2.1. Do tempo de apresentação: As
comunicações discentes ocorrerão nos dias 20,
22 e 24 de setembro. Serão quatro
apresentações por dia. O horário das
apresentações será das 10h00 às 12h30, sendo
cinco minutos reservados para a apresentação
dos/as integrantes, 20 minutos de fala para
cada pessoa e 25 minutos de
debates/perguntas. É desejável, portanto, que
se envie uma pequena biografia acadêmica para
ser apresentada pelo monitor da sala.

2.2.2. Da ajuda de custos para a apresentação:
A SOFiA não arcará com as despesas dos
membros das mesas que apresentarão
comunicações discentes. Portanto, todos/as/es
que apresentarão trabalhos deverão arcar com
seus próprios custos, como serviços de
internet, por exemplo.

2.2.3. Aqueles que tiverem seus trabalhos
aprovados deverão preencher um termo de
cessão dos direitos de imagem para a
organização da XV SOFIA. O prazo para a
entrega do termo será divulgado junto com a
publicação dos trabalhos aprovados.

3.0. Onde fazer a inscrição:
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3.1. Serão feitas as inscrições
EXCLUSIVAMENTE pelo formulário disponível:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd
2PCPvuhSxgNIWKZ8Pz2sO_-F4Z__y8yb2mf
DroZ70jtoTA/viewform, até às 23h59min do
dia 20 de agosto de 2021. Sendo necessário
para a efetivação da inscrição, o
preenchimento de todos os campos
obrigatórios. Todas as dúvidas devem ser
enviadas para o e-mail (sofia.eflch@gmail.com).

4.0. Resultados:

Será divulgada, até 15 de setembro de 2021, a
lista dos trabalhos aprovados a fim de serem
apresentados na XV SOFiA. A mesma será
enviada para o e-mail dos/as aprovados/as/es,
juntamente com as cartas de aceite.

5.0. Data e local de realização do evento:

A XV SOFiA será realizada entre os dias 20 a
24 de setembro de 2021. Devido à pandemia
de COVID-19, o formato do evento será
remoto, ou seja, totalmente online, contando
com o apoio de um núcleo estruturante
responsável pela coordenação de mídias e
tecnologias da informação. A transmissão do
evento será realizada via StreamYard para
convidados/as/es e para a apresentação de
trabalhos da comunicação discente. Todas as
palestras estarão ocorrendo no Youtube e
podem ser amplamente divulgadas para

membros internos e externos das Instituições
de Ensino Superior, bem como toda a
programação da XV SOFiA.

6.0. Casos omissos:

Fatos que não constem neste edital serão
analisados e deliberados de maneira
excepcional pela organização da XV SOFiA.

7.0. Redes sociais:

Para acompanhar as nossas redes sociais,
acesse:
Instagram: @sofia.unifesp
Facebook: www.facebook.com/SofiaUnifesp/
YouTube:
http://www.youtube.com/sofia-unifesp
https://linktr.ee/sofia.unifesp
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