
 

 

Critérios de participação 

O 19° ICPIC pretende gerar diálogos sobre a noção de cidadão-agente e as 

formas como a investigação filosófica com crianças trabalha esta categoria a 

fim de ampliar os horizontes investigativos, reflexivos e sociais do evento 

estarão orientadas a partir dos seguintes eixos temáticos: 

Comunicações 

As comunicações serão apresentadas em sessões paralelas de duas horas 

(120 minutos). Cada sessão constará com duas ou três comunicações de 

caráter teórico ou prático sobre algum dos eixos temáticos propostos. Cada 

comunicação individual terá duração de 15 a 20 minutos. Seguido de um tempo 

destinado a perguntas e respostas. 

O moderador terá a responsabilidade de administrar o tempo, garantindo que 

cada comunicação dure o tempo estabelecido, atuando também como 

facilitador do diálogo em cada sessão. 

Critérios para participação: 

 As comunicações devem expor e aprofundar sobre algum dos eixos 

temáticos do evento: educação filosófica, cidadania e infância; formação 

ética e cidadã; criatividade e transformação social; filosofia ecosocial; 

práticas filosóficas contemporâneas: linguagem, comunicação e 

cidadania. 

 Serão aceitas propostas do 05 de maio até 05 de dezembro de 2018 

com as seguintes características: 

o Nome do autor ou autora, instituição de pertencimento, e-mail, 

título do trabalho, área temática na qual se insere.  

o Normas APA, http://biblioteca.uniminuto.edu/normas-apa com 

espaçamento simples e no máximo 7000 palavras, incluindo 

referências bibliográficas. 

 Os resultados das comunicações aprovadas serão divulgados em 05 de 

fevereiro de 2019. 

 Haverá duas modalidades de publicação das comunicações: memória 

virtual do evento e revista indexada. Os autores que optarem pela 

publicação em revista indexada deverão atender as normas técnicas das 

mesmas, as revistas que o evento tem parceria são: 

o Praxis y saber de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia UPTC.   

 http://revistas.putc.edu.co/index.php/praxis_saber 

o Revista Childhood & Philosophy   

 http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/childhood 

 As comunicações que não forem entregues nas datas definidas não 

serão publicadas. 

http://revistas.putc.edu.co/index.php/praxis_saber
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/childhood


 

 

Oficinas: 

São espaços participativos que se realizam a partir de metodologias inovadoras 

em práticas filosóficas. Busca promover a realização de oficinas relacionadas 

com a investigação filosófica com crianças e seu impacto na formação do 

agente cidadão. 

Critérios para a apresentação das oficinas:  

 As oficinas devem corresponder a algum dos eixos temáticos do evento: 

educação filosófica; cidadania e infância; formação ética e cidadania; 

criatividade e transformação social; filosofia ecosocial; práticas 

filosóficas contemporâneas; linguagem, comunicação e cidadania.  

 Receberemos propostas de oficina até dia 05 de dezembro de 2018. 

 O tempo estimado de duração deverá ser de uma hora, assegurando 

neste tempo uma atividade de participação. 

 Deve-se submeter na página do evento um documento de 1000 a 1500 

palavras, enunciando as seguintes características: 

o Nome do autor ou autora, instituição, endereço, e-mail, título do 

trabalho e área temática que se apresenta, justificativa e 

descrição metodológica da oficina. 

o Normas APA, http://biblioteca.uniminuto.edu/normas-apa 

o Incluir referências bibliográficas e listas de recursos a fim de 

dispor de um espaço apropriado. (Projetor, xerox, áudio, etc) 

 Os resultados das oficinas serão enviados em 05 de fevereiro de 2019. 

 O documento final ficará disponível na memória do evento 

 As oficinas que não sejam entregues nas datas definidas não serão 

publicadas. 
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Pôster: 

 Os pôsteres podem ser apresentados individualmente ou em grupo de 

trabalho. 

 O pôster deve ter uma relação com uma experiência relacionada à 

investigação filosófica com crianças, resguardando uma relação com os 

eixos temáticos do evento: educação filosófica, cidadania e infância; 

formação ética e cidadania; criatividade e transformação social; filosofia 

ecosocial; práticas filosóficas contemporâneas; linguagem, comunicação 

e cidadania. 

 O pôster deve conter 1.000 palavras com as seguintes informações: 

o Nome do autor ou autora, afiliação institucional, endereço, e-mail, 

descrição da experiência, titulo da apresentação e a área 

temática escolhida para submissão. 

 Anexar proposta gráfica no formato de PDF ou JPG. 

 O pôster deve ser simples e claro, recomenda-se uma combinação de 

texto e imagem, dos quais apresentem objetivos, metodologia e 

conclusões. 

 A data limite de envio de proposta dos pôsteres será até 5 de dezembro 

de 2018. 

 Os pôsteres aprovados serão divulgados no dia 5 de fevereiro de 2019. 

 Os pôsteres aprovados deverão ser enviados no formato de PDF ou 

JPG entre os dias 5 de fevereiro ao dia 5 de abril de 2019. 

 As responsabilidades da apresentação do pôster no dia do evento serão 

dos autores, assim como o material correspondente a impressão. A 

organização do evento disponibilizará uma área para a apresentação do 

mesmo. A medida do pôster deverá conter 90 cm largura e 1,20 cm de 

altura, o tipo do material do pôster deverá ser feito em vinil.  

 Os pôsteres que não forem enviados no prazo definido não serão 

aceitos. 

 

Todas as propostas serão avaliadas pelo comitê científico da conferência. Os 

membros dessa comissão avaliarão as propostas de forma independente (revisão 

cega) e darão seu parecer sobre as submissões ou rejeição da proposta. 


