
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

 FACULDADE DE FILOSOFIA  

GRUPO DE FILOSOFIA TEMÁTICA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Jornada Benedito Nunes 
SABERES E TECNOLOGIAS EM TEMPOS DE 

PANDEMIA  

22 e 23 de outubro de 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edital 001/2021  

CHAMADA DE TRABALHOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Belém-Pará  

2021  



 A Jornada Benedito Nunes surgiu em homenagem a um dos fundadores do curso de Filosofia 

da Universidade Federal do Pará. Benedito Nunes foi professor emérito da UFPA, crítico literário e 

escritor. Além de suas relevantes contribuições na referida instituição, os trabalhos realizados por ele 

inspiraram discussões interdisciplinares e reflexões de temáticas variadas. Nesse contexto, o evento 

tem como característica fomentar debates, discussões e refletir de maneira autônoma sobre questões 

relacionadas à Filosofia e sua interface com as diversas áreas do saber.  

 O Grupo de Filosofia Temática (GFT) abre prazo para submissão de trabalhos acadêmicos 

sob a forma de pôsteres para fins de apresentação nos Grupos de exposição nas datas e horários 

contidos neste edital.  

 O objetivo da VI Jornada Benedito Nunes é viabilizar apresentações de caráter 

interdisciplinar, por meio de exposições e debates, possibilitando o intercâmbio e o diálogo entre 

pesquisadores, acadêmicos e profissionais das diversas áreas do conhecimento. Além de discutir o 

fundamento entre a relação do homem e do meio ambiente atualmente e como se formam as políticas 

de intervenção na Amazônia.  

 Ainda no estado de pandemia, decidimos pela veiculação remota do evento e reduzimos as 

apresentações em forma de pôster. 

 1. PÚBLICO ALVO  

 O evento tem como público-alvo: docentes, discentes de graduação e de pósgraduação de 

todas as áreas e instituições de Ensino Superior Nacional e Internacional. 

 2. DA INSCRIÇÃO DO EVENTO 

 As inscrições para o evento deverão ser feitas até o dia 20 de outubro de 2021 por meio do 

preenchimento do formulário disponível na página web: https://doity.com.br/vi-jornada-benedito-

nunes 

 3. SUBMISSÃO DE TRABALHO 

 3.1. O tema é livre, desde que no contexto da temática do evento, isto é, deve estar relacionado 

com a temática: “SABERES E TECNOLOGIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA”. O participante 
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deve refletir sobre a Amazônia a partir de suas problemáticas sob o ponto de vista social, educacional, 

cultural, científico e sobretudo ético. 

 3.2. Todos os trabalhos deverão ser submetidos na forma de RESUMO SIMPLES, formatados 

3 em documento Word ou equivalente, em espaçamento simples, fonte Times New Roman, corpo 12, 

com os seguintes itens, seguindo a respectiva ordem: Título do trabalho; Autores e instituições às 

quais pertencem (com e-mail para contato com o autor principal); Resumo entre 300 e até 550 

caracteres.  

 3.3. Cada participante poderá submeter até 02 (dois) trabalhos no máximo, incluindo aqueles 

em coautoria com até 02 (duas) pessoas. 

 3.4 A submissão dos trabalhos deverá ocorrer a partir de 23 de agosto de 2021 de agosto até 

ao dia 10 de outubro de 2021. 

 3.5 Serão aceitos trabalhos recebidos por intermédio do e-mail: gftufpa@gmail.com  

 3.6 Não serão aceitas substituições de arquivos ou correções após finalizado o prazo de 

submissões. 

 3.7 Todos os resumos recebidos serão avaliados pela comissão técnico-científica do evento, a 

qual poderá sugerir alterações com o objetivo de aprimorar a qualidade do trabalho. 

4. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

 4.1 Os resumos dos Pôsteres serão avaliados pela equipe de docentes: Prof. Dr. Sérgio Nunes, 

Prof. Dr. Luís Eduardo Ramos, Prof. Dr. Roberto Barros, Profª. Msc. Verônica de Araújo Capelo, Prof. 

Msc. Bruno Coelho, Prof. Msc. Arnin Braga. 

 4.2. A aprovação ou a não-aprovação dos trabalhos, após a avaliação pela comissão 

técnicocientífica, será comunicada aos autores através do mesmo e-mail utilizado para a submissão. 

5. DOS GRUPOS TEMÁTICOS 

G1: Sociedade; 

G2: Eticidade;  

G3: Artes;  

G4: Educação;  

G5: Ciência;  

G6: Religião;  

G6: Politica;  
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G7: Tecnologia. 

 Ementa Guia: Abordagem acerca de cultura amazônica, povos tradicionais, quilombolas, 

indígenas, tecnologias alternativas ou sustentáveis, gênero, movimentos sociais, educação popular, 

música, teatro, dança, gastronomia, questões jurídicas, literatura, engenharias alternativas, ciências 

aplicadas e ecologia sustentável.  

6. APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS 

 Após a aprovação dos trabalhos pela bancada científica, a VI Jornada Benedito Nunes será 

apresentada no seguinte formato:  

 I – PAINEL DE PÔSTERES: Os trabalhos selecionados deverão ser apresentados em forma 

de pôster, formato padrão; A apresentação será feita por meio de plataforma online e está 

condicionada à inscrição e participação de, pelo menos, um dos autores. Deverá estar presente no 

conteúdo dos pôsteres: título do trabalho (escrito com letras maiúsculas), nome dos autores, 

instituição, questão principal da pesquisa e objetivos, metodologia, resultados e referências 

bibliográficas sintetizadas.  

7. RESUMOS EXPANDIDOS E ANAIS 

 7.1 Todos os resumos e os ensaios serão publicados nos anais da VI Jornada Benedito Nunes 

no site do Grupo de Filosofia Temática: 

 7.2 Os resumos aprovados pela comissão científica deverão ser enviados para o e-mail da 

Jornada. 

 7.3 Deve constar no trabalho completo, título, introdução, desenvolvimento, conclusão (no 

corpo do texto) e referências bibliográficas em ordem alfabética, contendo 4 a 6 laudas, fonte Times 

New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5 e margens superior e esquerda de 3,0cm e 

margens direita e inferior de 2,0 cm, de acordo com as normas da ABNT, formato word, para a 

publicação nos anais. 

 7.4 Na primeira página, os autores devem mostrar suas informações principais: a Instituição, 

qual área atua e o e-mail para contato. 

 7.5 Os trabalhos fora do estabelecido neste edital não serão publicados. 

 7.6 O prazo para o envio dos trabalhos completos é dia 03 de novembro de 2021. 



8. PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

 A VI Jornada Benedito Nunes será realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021. O horário 

do evento será: das 14h às 18h. A abertura da VI Jornada será ministrada pelo Prof. Dr. Leonardo 

Lana da Universidade Federal de Ouro Preto das 10h às 12.30h no dia 21 de outubro de 2021 e o 

encerramento será ministrado pelo Prof. Dr. Alexandre Ferraz da Universidade de Campinas das 10h 

às 12.30h no dia 22 de outubro de 2021. 

Observação: Todos os participantes dos trabalhos deverão estar presentes na abertura e encerramento 

do evento. 

Das 10h às 12h, a palestra e, das 12h às 12.30h, abriremos para o debate. 

9. CERTIFICADOS 

 Os certificados serão enviados por e-mail. A alocação de carga horária para os ouvintes 

dependerá da frequência no período da V Jornada Benedito Nunes que será no mínimo de 4h para os 

participantes e de 16 horas para os expositores. Também haverá certificados de Apresentação do 

Pôster de 16h e serão entregues aos Autores e Coautores que efetivamente apresentarem o Pôster. 
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