CHAMADA DE TRABALHOS
SPA-POSFIL SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ANDAMENTO DO POSFILUNB (CICLO 2017/2)
Idealizado e organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia
da Universidade de Brasília e pelos/as bolsistas PNPD deste Programa, o
Seminário de Pesquisa em Andamento (SPA) consiste em um ciclo de
atividades regulares que acontecerão ao longo do semestre. Nele, estudantes
do POSFILUnB poderão apresentar e discutir questões relativas às suas
pesquisas – em especial, propostas, hipóteses, questões e argumentos ainda
em desenvolvimento – visando estabelecer a integração do corpo discente do
Programa através de diálogos públicos sobre temas diversos em Filosofia. Isso
gerará, espera-se, um espaço de formação no qual respostas críticas
construtivas a esses trabalhos possam ser oferecidas e debatidas. As sessões
do SPA acontecerão nas noites de quarta ou quinta-feira, e funcionarão como
fóruns de discussão, com 40 minutos reservados para a apresentação do ponto
em desenvolvimento, seguidos de cerca de 40 minutos de discussão (dos quais
metade será reservada para os comentários do/a debatedor/a escolhido/a para
cada sessão). As pessoas interessadas em apresentar algum desenvolvimento
particular de sua pesquisa, deverão enviar um e-mail para
spaposfil@gmail.com com o título e o resumo de sua apresentação (entre 300
e 500 palavras). Aquelas interessadas em participar também como
debatedoras, deverão informar isso por e-mail. As datas das apresentações e a
distribuição dos/as debatedores/as serão negociadas com as pessoas
interessadas. Estudantes que forem apresentar deverão, com pelo menos uma
semana de antecedência, enviar um texto de, no mínimo, 5 páginas (Times
New Roman 12, espaçamento simples, margens 2,0) introduzindo de forma
clara o ponto que pretende desenvolver; e um arquivo de pelo menos uma
página (no formato de um handout) com os tópicos a serem discutidos durante
a apresentação. O texto será encaminhado apenas para a pessoa responsável
por conduzir o debate e o handout será distribuído ao público no dia da
apresentação. Todas as propostas para o Ciclo 2017/2 devem ser enviadas
através do email spaposfil@gmail.com (fluxo contínuo). Eventuais dúvidas
devem ser encaminhadas para o mesmo endereço. O POSFIL emitirá
certificados de apresentação e de participação (os certificados de participação
serão emitidos apenas para quem comparecer a pelo menos 75% das
atividades do semestre). A primeira sessão do ciclo ocorrerá na última semana
de agosto, na Sala de Reuniões do FIL, com tema e participantes a serem
divulgados nas próximas semanas.
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