
 

 

 

Chamada  para  Comunicações  

O  Centro  de  Estudos  de  Pragmatismo  (CEP)  da  PUC-‐SP  abre  a  chamada  para  a  
submissão  de  resumos  para  o  16º  Encontro  Internacional  sobre  Pragmatismo,  a  ser  
realizado  na  Pontifícia  Universidade  Católica  de  São  Paulo,  SP,  de  9  a  12  de  novembro  
de  2015.  

Os  Encontros  Internacionais  sobre  Pragmatismo  têm  sido  considerados  uma  das  mais  
importantes  referências  internacionais  na  exposição  de  pesquisas,  realização  de  
debates  e  divulgação  de  trabalhos  sobre  a  corrente  filosófica  denominada  
pragmatismo,  com  ênfase  no  pragmatismo  clássico  nascido  no  século  dezenove  nos  
Estados  Unidos,  não  obstante  contemplando,  também,  suas  abordagens  
contemporâneas.  De  outro  lado,  os  Encontros  têm  promovido  um  fértil  diálogo  com  a  
História  da  Filosofia  nas  áreas  de  metafísica,  epistemologia,  lógica,  filosofia  da  
linguagem  e  semiótica,  ética  e  estética.  

O  16º  Encontro  Internacional  sobre  Pragmatismo  contará  com  conferências  de  
pesquisadores  internacionalmente  renomados,  convidados  para  o  evento  e  de  sessões  
de  comunicações,  com  aproximadamente  30  trabalhos  submetidos  a  processo  seletivo.  
Em  sentido  estrito,  o  evento  destina-‐se  a  professores  e  estudantes  de  pós-‐graduação  
em  filosofia;  em  sentido  amplo,  a  professores  e  estudantes  de  pós-‐graduação  em  áreas  
afins,  bem  como  a  estudantes  de  graduação  em  filosofia  e  ciências  humanas.  

  

I .   ORIENTAÇÕES  GERAIS:  

a.  Todas  as  submissões  para  as  sessões  de  comunicações  deverão  ser  feitas  por  meio  de  
resumos.  Os  textos  deverão:  expor  e  contextualizar  o  tema,  informar  claramente  os  
objetivos;  ter  uma  argumentação  clara  e  bem  definida.  

b.  O  conteúdo  das  informações  é  de  inteira  responsabilidade  dos  respectivos  autores;  
todavia,  a  comissão  organizadora  reserva-‐se  o  direito  de  fazer  revisões  ortográficas  ou  
alterações  de  formatação  nas  informações  dos  arquivos,  para  fins  de  divulgação.  

c.  A  seleção  dos  trabalhos  é  de  responsabilidade  da  Comissão  Científica  do  EIP.  



 

 

d.  Além  do  detalhamento  do  Resumo  e  da  clareza  expositiva  e  conceitual,  a  comissão  
observará  a  pertinência  temática  ao  Pragmatismo  e  doutrinas  correlatas  e  a  sua  
relevância  como  tema  estritamente  de  conteúdo  filosófico.  

e.  Os  autores  serão  notificados  da  decisão  da  comissão  por  e-‐mail  até  15  de  setembro  
de  2015.  

f.  Os  autores  dos  trabalhos  selecionados  deverão  apresentar  a  sua  comunicação  em  um  
tempo  máximo  de  20  minutos,  ficando  reservado  o  tempo  máximo  de  10  minutos  para  
debate.  

g.  Os  autores  poderão  apresentar  seus  trabalhos  oralmente  em  português  ou  em  inglês.  

h.  Dado  o  caráter  internacional  do  evento  e  o  fato  de  não  haver  tradução  simultânea,  
todos  os  autores  deverão  apresentar,  simultaneamente  à  exposição  oral  de  seus  
trabalhos  (e  independentemente  do  idioma  selecionado  para  a  apresentação  oral),  uma  
versão  em  língua  inglesa,  que  será  projetada  na  tela  do  evento  durante  a  comunicação  
oral.  Para  isso,  todos  os  autores  de  trabalhos  selecionados  deverão  preparar  uma  
versão  escrita  do  texto,  em  língua  inglesa,  em  arquivo  digital  (tipo  “Power  Point”  ou  
“PDF”)  e  disponibilizar  o  arquivo  para  o  coordenador  da  sessão  antes  do  início  da  
mesma. 

I I .    INSTRUÇÕES  PARA  SUBMISSÃO  

a.  Prazo  final  para  o  envio  de  Resumos:  31/08/2015.  

b.  Todas  as  submissões  deverão  ser  feitas  por  meio  de  anexos  para  o  e-‐mail:  
<cep.puc@gmail.com>  

c.  O  título  da  mensagem  deve  ser:    
<16ºEIP  submissão  [sobrenome]>  

d.  Todos  os  arquivos  deverão  ser  submetidos  em  formato  .doc,  .docx  ou  .rtf.  Deverão  
usar  fonte  Times  New  Roman,  corpo  12,  espaçamento  1,5,  alinhamento  à  esquerda,  
sem  recuo  de  parágrafos,  cabeçalhos  ou  rodapés.  

e.  A  submissão  deve  incluir  dois  arquivos  separados,  anexados  no  e-‐mail:  

1.  Arquivo  para  submissão  anônima,  
intitulado  <submissão  de  resumo>  incluindo:  
-‐  título  da  comunicação  
-‐  resumo  (400  -‐  600  palavras)  
-‐  palavras-‐chave  

Obs.:  quando  a  língua  original  for  diferente  do  inglês,  as  informações  acima  deverão  
ser  repetidas  em  inglês,  logo  abaixo.  

2.  Arquivo  intitulado  <informações  do  autor>  incluindo:  
-‐  título  da  comunicação  
-‐  nome  do(s)  autor(es)  



 

 

-‐  afiliação  institucional  (se  for  o  caso).  
-‐  contatos  do  autor:  telefone,  e-‐mail,  endereço  postal 

I I I   PUBLICAÇÕES  

a.  Todos  os  textos  dos  resumos  selecionados  serão  publicados  no  Caderno  de  Resumos  
do  16º  EIP  (ISSN  1983-‐9537),  em  versão  bilíngue.  

b.  O  16EIP  estimula  seus  participantes  (em  conferências  e  comunicações)  a  
submeterem  seus  textos  completos  às  revistas  publicadas  pelo  Centro  de  Estudos  de  
Pragmatismo:  “COGNITIO:  Revista  de  Filosofia”  (dedicada  prioritariamente  a  
publicações  de  pesquisadores  seniores)    e  ”COGNITIO-‐ESTUDOS:  Revista  Eletrônica  de  
Filosofia”  (aberta  a  trabalhos  de  estudantes  e  jovens  pesquisadores).  As  submissões  
deverão  respeitar  o  projeto  editorial,  as  normas  para  publicação  e  o  processo  de  
revisão  por  pares  das  mesmas,  devendo  ser  enviadas  diretamente  às  respectivas  
comissões  editoriais:  

Cognitio:  Revista  de  Filosofia  
ISSN  1518-‐7187  
revcognitio@gmail.com    
http://www.pucsp.br/pragmatismo/cognitio/cognitio_folha_rosto.html  

COGNITIO-‐ESTUDOS:  Revista  Eletrônica  de  Filosofia  
ISSN  1809-‐8428  
cognitio-‐estudos@uol.com.br  
http://revistas.pucsp.br/index.php/cognitio 

 


