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A Comissão Organizadora da IV Jornada de Estudos Medievais da Ufac, juntamente com o grupo
de Pesquisa em Filosofia Medieval dessa IFES faz saber que estarão abertas, de 14 à 31 de
outubro de 2020, as inscrições para submissão de trabalhos a serem apresentados no dia 21 de
novembro de 2020. Este ano devido a Pandemia da COVID 19, apresentaremos um evento
inteiramente on-line, sendo no dia 20 de novembro, conferência de convidados e no dia 21 de
novembro apresentações de trabalhos selecionados por este edital.
Local: Plataforma digital, google meet (será encaminhado o link de acesso) aos inscritos no
Evento.
Dias e Horários: 20 de novembro (sexta-feira), das 19:00 às 21:00. 21 novembro (sábado) das
08h30min às 11h e das 15h às 18h.
Tema Geral: “Política e Gênero na Filosofia Medieval”
Subtema: Estudos sobre Filosofia Medieval.
1. Do objetivo
Estudar a relação entre: Política e Gênero na Filosofia Medieval, para evidenciar as importantes
contribuições de autores e autoras que ficaram silenciados pela História da Filosofia Tradicional.
Proporcionando à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e discussão de suas
pesquisas no campo da Filosofia Medieval.
2. Dos participantes
2.1. Poderão submeter trabalhos pesquisadores, professores, alunos e ex-alunos de graduação
e pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu) de qualquer Instituição de Ensino Superior.
2.2. Os trabalhos poderão ter até 03 (três) autores.
3. Dos 20 trabalhos que serão selecionados
3.1. Os trabalhos serão submetidos em formato de resumo, apresentado sob a forma de texto
corrido, parágrafo único, sem tabelas ou figuras ou fórmulas ou equações ou diagramas.
3.2. O texto poderá ser apresentado em português ou espanhol.
3.3. O título e resumo deverá contar o máximo de 200 (duzentos) caracteres, considerando os
espaços.
3.4. O texto deverá contar com o mínimo de 2.000 (dois mil) e o máximo de 4.000 (quatro mil)
caracteres, considerando os espaços.
3.5. Os resumos deverão explicitar, em caráter informativo e sem enumeração de tópicos, os
seguintes itens: tema geral e problema da pesquisa, objetivos, metodologia utilizada, resultados
e conclusões.
3.5.1. Resumos que tratem de pesquisas em andamento deverão apresentar os resultados até
a etapa desenvolvida.
3.5.2. A ligação com o tema da jornada, bem como, a qualidade dos resultados e conclusões é
critério de avaliação dos resumos. Assim, os resumos devem conter evidência de resultados que
caracterizem a realização de uma pesquisa, ainda que em andamento.
3.5.3. A coerência textual e revisão gramatical do resumo são de responsabilidade dos autores.
3.6. Resumos recebidos com o mesmo título, apenas a última versão será considerada para
avaliação.

4. Da submissão e avaliação dos resumos
4.1. O período para envio dos resumos/trabalhos será de 14 de outubro até 31 de outubro de
2020 às 17h59min, horário de Brasília.
4.2. Para efeitos de submissão e posterior avaliação, os resumos/trabalhos deverão ser
encaminhados – exclusivamente - para o e-mail: nersufac@gmail.com, em arquivo anexo no
formato pdf, constando no título/assunto do e-mail de envio o nome do trabalho/resumo.
4.3 A Comissão Organizadora acusará o recebimento do envio do resumo/trabalho em resposta
ao e-mail que anexou o trabalho enviado.
4.4. A Comissão Organizadora não se responsabilizará por propostas não recebidas em
decorrência de eventuais problemas técnicos e/ou congestionamento das linhas de
comunicação.
4.5. Cada resumo terá um único responsável por sua submissão. Todas as comunicações entre
os autores e a Comissão Organizadora do evento dar-se-ão exclusivamente através deste
responsável.
4.6. O responsável pela submissão enviará seu material por e-mail, indicando ainda um número
de contato, preferencialmente de WhatsApp.
4.7. Os trabalhos recebidos no prazo e conforme as normas deste Edital, serão avaliados pela
Comissão Organizadora, considerando os aspectos de relevância e adequação ao Tema geral da
IV Jornada de Estudos Medievais, bem como clareza dos objetivos, análises, resultados e
consistência das conclusões.
5. Da aprovação dos resumos
5.1. A relação do resultado dos resumos aprovados será divulgada no dia 03 de novembro de
2020, nos sites da Universidade Federal do Acre www.ufac.br e Núcleo de Estudos de Religião e
Sociedade da Ufac – www.nersufac.com .
5.2. Em virtude do número de inscritos a Comissão Organizadora poderá selecionar apenas uma
comunicação oral no caso de mais de um trabalho selecionado do mesmo autor.
5.3. Serão aprovadas até 30 comunicações orais no segundo dia da IV Jornada de Estudos
Medievais com apresentações em salas virtuais simultâneas, no período da manhã e tarde.
6 Da apresentação dos trabalhos
6.1. As apresentações serão no dia 21 de novembro, nos turnos da manhã e tarde, conforme
programação do evento, no formato de comunicação oral.
6.2. Os turnos das apresentações dos trabalhos selecionados serão informados por e-mail ao
responsável pela submissão, a partir de 06 de novembro.
6.3. A apresentação do trabalho será no turno estabelecido pela Comissão Organizadora do
evento, respeitando a organização dos horários e turnos, sendo o turno da manhã das 08h30min
às 11h e turno da tarde das 15h às 18h.
6.4. Os trabalhos selecionados para comunicação oral terão tempo máximo de 20 minutos. Ao
final de cada sessão serão dedicados 15 minutos para perguntas e discussões.
6.5. Todos os trabalhos selecionados e apresentados serão publicados nos Anais do IV Jornada
de Estudos Medievais da Ufac, sendo considerados cientes e concordes deste item 6.5 os
autores a partir do processo de submissão do trabalho.
7. Da Inscrição de participação
A inscrição para participação do Evento de todos os participantes, inclusive responsáveis pela
submissão
e
autores
de
trabalhos,
deverá
ser
realizada
no
link:
https://forms.gle/9qbgkj4o4XLj4awW7 disponibilizado no site: www.nersufac.com no período
de 14 outubro à 16 de novembro.

8. Da emissão dos certificados
8.1. Os certificados dos conferencistas, trabalhos apresentados serão encaminhados para o email do responsável pela submissão do trabalho/ conferencia.
8.2. Os certificados para a comissão organizadora e os ouvintes poderão ser impressos,
mediante a indicação do CPF do participante pelo site da Universidade Federal do Acre/ PróReitoria
de
Extensão
e
Cultura/Certificados
https://sistemas2.ufac.br/plataforma_projetos/extensao/certificado_index/
8.3 Todos os casos não contemplados neste edital, caberá a análise e deliberação da Comissão
Organizadora.
Comissão Organizadora da IV Jornada de Estudos Medievais da Ufac.
Rio Branco 13 de outubro de 2020.
Prof. Dr. Carlos Paula de Moraes
Líder do Grupo de Pesquisa em Filosofia Medieval- UFAC

