CONVOCATÓRIA
DE TRABALHOS PARA COMUNICAÇÃO
XX SAF PUC-RIO
Estão abertas as inscrições para as apresentações na XX Semana dos
Alunos de Pós-Graduação em Filosofia da PUC-Rio (SAF). O evento
ocorrerá no primeiro semestre do ano de 2019, entre os dias 27 e 31 de Maio.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições serão efetuadas até a data limite de 05 de Maio de 2019.
1.2. O expositor deverá preencher o formulário de inscrição. Este
formulário consiste na identificação do aluno (incluindo endereço de e-mail e
pelo menos um número de telefone para contato), e em um resumo (de 200 a
350 palavras) da proposta de trabalho a ser apresentada no evento. Não serão
aceitas as inscrições com formulário de inscrição incompletos e/ou resumos que
não se encaixem no padrão exigido.
1.3. Os formulários devidamente preenchidos deverão ser encaminhados para o
email safpucrio@gmail.com antes do fim das inscrições.
2. DAS APRESENTAÇÕES
2.1. A cada expositor será concedido o tempo limite de 20 minutos para sua
apresentação, o que equivale a um texto de aproximadamente oito páginas.
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.
NOTA: Essses recursos não serão providenciados pela organização do
evento no caso de o aluno não indicar a necessidade dos mesmos no
formulário de inscrição.
Em caso de dúvidas, sugestões e necessidade de mais informações, por favor
entre em contato por meio do e-mail safpucrio@gmail.com. Agradecemos
sua colaboração para a realização e o aperfeiçoamento do evento!
Cordialmente,
A comissão organizadora da SAF 2019
Carlota Salgadinho
Deysielle Chagas
Felipe Gall
Matheus Barros
Rodrigo Viana Passos
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Calendário Resumido:
Data
30/03/2019
05/05/2019
27 a 31/05/2019

Atividade
Início das inscrições
Data limite para inscrição
Realização da SAF
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