
 

FEIRA DO LIVRO - XV SEMANA DE ORIENTAÇÃO 

FILOSÓFICA E ACADÊMICA (SOFiA) 

FILOSOFIA: NO TEMPO EM QUE VIVER É UM IMPERATIVO 

UNIFESP – CAMPUS GUARULHOS / DEPARTAMENTO DE 

FILOSOFIA 

20 A 24 DE SETEMBRO DE 2021 

 

Para participar, basta acessar o site da editora de sua preferência, selecionar o(s) 

item(ns) desejados e fechar a compra. Neste momento, insira o respectivo código do 

cupom de desconto, atentando-se para colocá-lo em caixa alta quando for necessário. 

 Todo o processo de vendas estará sob responsabilidade das editoras parceiras, 

independentes entre si, bem como todo o lucro recebido. A seguir, a relação completa 

das editoras em ordem alfabética e seus respectivos sites. Entre parênteses, o código do 

cupom de desconto. 

 Salvo as exceções mencionadas nas observações abaixo, TODOS os cupons de 

desconto serão válidos durante o período de realização da XV SOFiA: 20 a 24 de 

setembro de 2021. 

 

1. Editora 34 (SOFIA2021) 

https://www.editora34.com.br/ 

* 30% de desconto. O frete será grátis para compras acima de R$ 100,00. O 

pagamento poderá ser feito através de boleto bancário, cartão de débito ou crédito 

(neste caso parcelado em até 3 vezes sem valor mínimo). 

 

2. Editora Autêntica (XVSOFIA) 

https://grupoautentica.com.br/ 

* 30% de desconto. 

 

3. Editora Boitempo (XVSOFIA) 

https://www2.boitempoeditorial.com.br/ 

* 30% de desconto. 

 

https://grupoautentica.com.br/
https://www2.boitempoeditorial.com.br/


 

4. Editora Ciranda Cultural (XVSOFIA) 

https://www.cirandacultural.com.br/ 

* 50% de desconto. 

 

5. Editora Contracorrente (todo o site) 

https://loja-editoracontracorrente.com.br/ 

* Até dia 30/09, todo nosso site estará com 30% de desconto – exceto os títulos em 

pré-venda (todos os livros que estão com 10% fazem parte da pré-venda.). Aproveite 

e acesse nossa loja virtual. 

 

6. Editora Contraponto (todo o site) 

https://www.contrapontoeditora.com.br/ 

* 40% de desconto. O frete será grátis para compras acima de R$ 250,00. O 

pagamento poderá ser feito através de boleto bancário, PIX e cartão de crédito (neste 

caso, parcelado em até 3 vezes sem valor mínimo). 

 

7. Editora da Associação Filosófica Scientiae Studia (XV-Sofia-&-Scientiae-Studia) 

https://scientiaestudia.org.br/publicaoes.html 

* Oferecemos desconto de 25% sobre o preço de capa de todas as publicações de 

nossa loja virtual, incluindo nosso sebo, com frete grátis. Para publicações que já 

estão com desconto vale o desconto maior. Cupom válido até 30 de setembro de 

2021. 

 

8. Editora Expressão Popular (xvsofia) 

https://www.expressaopopular.com.br/loja/categoria-produto/xv-sofia-semana-

de-orientacao-filosofica-e-academica-da-unifesp/ 

* 30% de desconto. 

 

9. Editora Nau (XVSOFIA45) 

https://naueditora.com.br/ 

* 45% de desconto. 

 

10. Editora Odysseus (sofia) 

https://www.cirandacultural.com.br/
https://loja-editoracontracorrente.com.br/
https://www.contrapontoeditora.com.br/
https://scientiaestudia.org.br/publicaoes.html
https://www.expressaopopular.com.br/loja/categoria-produto/xv-sofia-semana-de-orientacao-filosofica-e-academica-da-unifesp/
https://www.expressaopopular.com.br/loja/categoria-produto/xv-sofia-semana-de-orientacao-filosofica-e-academica-da-unifesp/


 

https://www.odysseus.com.br/ 

* 50% de desconto. 

 

11. Editora Palas Athena (Sofia-PalasAthena) 

https://loja.palasathena.org.br/livros.html 

* 20% de desconto. 

 

12. Editora Perspectiva (todo o site) 

https://www.editoraperspectiva.com.br/ 

* Todo o site estará com 35% de desconto. Frete grátis para compras acima de 

R$250,00. 

 

13.  Editora Politeia (SOFIA) 

https://editorapoliteia.com.br/ 

* 50% de desconto. 

 

14. Editora sobinfluência (FEIRASOFIA) 

https://www.sobinfluencia.com/ 

* 20% de desconto. 

 

15. Editora Ubu (ubusofia) 

https://www.ubueditora.com.br/ 

* 25% de desconto. 

 

16. Editora Unesp (SOFIA30UNESP) 

https://www.livrariaunesp.com.br/ 

* 30% de desconto em todo o catálogo próprio. O cupom de desconto será válido 

de 10/09 a 30/09/2021. 

 

17. Editora Unicamp (sorteio) 

A participação da Editora Unicamp como parceira se dará por meio do sorteio do 

livro “Poesia e crise”, de Marcos Siscar. O frete é por conta da editora para o 

endereço do/a vencedor/a. O resultado sairá em 17/09/2021. 

Link do sorteio: https://www.instagram.com/p/CTaeoEHno9z/ 

https://www.editoraperspectiva.com.br/
https://www.livrariaunesp.com.br/
https://www.instagram.com/p/CTaeoEHno9z/


 

 

18. Editora Unifesp (todo o site) 

https://www.editoraunifesp.com.br/ 

* Todo o site estará com 30% de desconto, e os kits de algumas coleções com 

50% (na aquisição completa). 

 

19. Editora Vozes (XVSOFIA40) 

www.livrariavozes.com.br 

* 40% de desconto em todo o catálogo próprio. O cupom de desconto será válido 

de 20/09 a 30/09/2021. 

 

 Aproveite e confira a programação da XV SOFiA (completamente online e 

gratuita) através de nosso canal no Youtube: https://linktr.ee/sofia.unifesp . 

 

Amanda de Almeida Romão 

Coordenadora da Feira de Livros - XV SOFiA / amanda.romao@unifesp.br 

https://www.editoraunifesp.com.br/
http://www.livrariavozes.com.br/
https://linktr.ee/sofia.unifesp

