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APRESENTAÇÃO
A Jornada Filosófica da Universidade Federal do Tocantins (UFT) surgiu da ideia que
alguns professores do Colegiado de Filosofia tiveram de organizar um evento conjunto de
algumas disciplinas do curso de licenciatura em Filosofia para que os estudantes pudessem
apresentar os trabalhos dessas disciplinas e, então, serem avaliados. Mas, logo a ideia ganhou
força com a adesão de mais professores interessados em participar do evento com suas
turmas. Daí, então, decidiu-se por criar um evento mais amplo – a jornada filosófica da UFT –
que desde sua primeira edição, realizada em maio de 2017, vem se configurando como um
espaço de intercâmbio e discussão da produção acadêmica dos estudantes do curso de
licenciatura em Filosofia. Também tem se ampliado para os estudantes da especialização, do
mestrado profissional e pesquisadores da área.
Apesar de ser um evento recente, já é sem dúvidas o principal espaço de divulgação e
discussão da produção acadêmica em filosofia no Estado do Tocantins. Nessa terceira edição,
a ideia é fortalecer o formato que vem se consagrando, inclusive, dando maior protagonismo
aos estudantes que passaram a organizar o evento com o apoio do Colegiado de Filosofia.

OBJETIVO
Promover o intercâmbio acadêmico das e dos estudantes de Filosofia da Universidade
Federal do Tocantins e a discussão de temas relacionados à educação em geral e no campo da
filosofia em particular, através da realização de palestras, minicursos e apresentações de
trabalhos.
JUSTIFICATIVA
O primeiro ponto é a necessidade de fortalecer e incentivar a produção acadêmica das
e dos estudantes de Filosofia não só da Universidade Federal do Tocantins, mas do Estado

como um todo. Outro ponto é a necessidade de se criar espaços para que essa produção
acadêmica dos graduandos possa ser compartilhada com a comunidade acadêmica em geral e,
assim, não fique restrita apenas a sala de aula. Um terceiro ponto é que eventos dessa natureza
contribuem para uma formação mais integralizadora das e dos estudantes que, inclusive,
sentiram-se mais confiantes para apresentar seus trabalhos em eventos acadêmicos Brasil
afora. Por fim, a jornada filosófica é sem dúvidas um evento que fortalece o curso de Filosofia
da Universidade Federal do Tocantins e mostra a importância da Filosofia para pensarmos o
contexto regional, especialmente no âmbito educacional.

3º JORNADA FILOSÓFICA DA UFT
Essa terceira edição da jornada filosófica da Universidade Federal do Tocantins será
realizada entre os dias 23 e 25 de maio de 2018. O mês em que se comemorará duas
importantes datas: Os 200 anos de natalício do filósofo alemão Karl Marx e os 50 Anos do
“Maio francês de 1968” que teve como protagonista o movimento estudantil e que influenciou
filósofos como Foucault. Sem dúvidas, a memória destes acontecimentos impulsionará nossa
jornada filosófica. Aliás, pegamos emprestado do movimento estudantil francês de maio de
1968 a imagem que estampará o nosso cartaz de divulgação, em que se lê em francês a frase
“é proibido proibir”.
Já em relação ao formato, como já antecipamos, a ideia é manter o que foi consagrado
nas duas primeiras edições. De modo que o protagonismo continua sendo das e dos estudantes
de Filosofia através da apresentação dos seus trabalhos. E a organização dessa terceira
jornada filosófica, como também já antecipamos, será das e dos estudantes articulados pelo
Centro Acadêmico de Filosofia José Manoel Miranda – CAFIL. É importante ressaltar que
nas duas primeiras edições da jornada filosófica os estudantes também faziam parte da
organização, mas quem tomava a frente era o Colegiado de Filosofia. Agora não, a
organização passa a ser integralmente do Centro Acadêmico de Filosofia José Manoel
Miranda com o apoio do Colegiado de Filosofia. Esperamos que esse protagonismo maior das
e dos estudantes na organização da jornada filosófica da UFT possa fortalecer o evento.
LOCAL
A 3º Jornada Filosófica da Universidade Federal do Tocantins (UFT) que será
realizada nos dias 23, 24 e 25 de maio de 2018. Utilizará como espaços as salas do Bloco D

(Anfiteatro) e as Salas 104 e 105 do Bloco J, tanto no período vespertino (das 14h às 17h)
como no período noturno (das 19h às 22h), do Campus Palmas (cidade de Palmas) da
Universidade Federal do Tocantins.
SUBMISSÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS E MINICURSOS
1- Das regras para inscrição de Comunicações:
-

As

inscrições

serão

feitas,

exclusivamente,

pelo

seguinte

e-mail:

3jornada.filosofica.uft@gmail.com até o dia 03 de maio de 2018;
- Deverá ser enviado o nome do autor e coautor (se tiver), o título da comunicação e também
um breve resumo;
- O resumo deverá ter no máximo 250 palavras;
- A comissão científica analisará a proposta de comunicação e enviará o e-mail da aprovação
até o dia 07 de maio de 2018, entretanto, na medida em que as propostas forem submetidas
haverá avaliação e possível aprovação de cada uma delas.
1.1-

Apresentação de comunicações:

- As comunicações serão realizadas em mesas temáticas. Cada comunicação disporá de 15
(quinze) minutos para apresentação do(a) pesquisador(a) e haverá 5 minutos para debate em
cada trabalho.
- A alocação da apresentação das comunicações será divulgada antecipadamente através dos
canais de divulgação da 3º Jornada Filosófica (E-mail, blog, facebook, waltsapp).
2. Das regras para inscrição de Minicursos:
-

As

inscrições

serão

feitas

exclusivamente

pelo

seguinte

e-mail:

3jornada.filosofica.uft@gmail.com até o dia 03 de maio de 2018;
- Os minicursos poderão ser ministrados tanto por docentes quanto por discentes ligados ou
não a um grupo de estudos.
- Deverá ser enviado o nome do autor e coautor (se tiver), o título do minicurso e a proposta
de conteúdo;
- Os minicursos deverão ter até três horas de duração (por dia de evento);

- A comissão enviará o e-mail da aprovação até o dia 07 de maio de 2018, entretanto, na
medida em que as propostas forem submetidas haverá avaliação e possível aprovação de cada
uma delas.
- O local de realização dos minicursos será divulgado antecipadamente através dos canais de
divulgação da 3º Jornada Filosófica (E-mail, blog, facebook, waltsapp).

EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO
André Luiz Augusto da Silva
Ednaire Lopes Rodrigues de Farias
Fernando Lourenço Barros
Laiza Pereira de Souza
Oneide Pinheiro
Pedro Ferreira Nunes

APOIO
Colegiado do Curso de Filosofia da Universidade Federal do Tocantins – Campus Palmas.

CONTATOS:
E-mail: 3jornada.filosofica.uft@gmail.com
WhatsApp: (063)984946840.

