
 

 

 

 

             UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 
NEPAM – NÚCLEO DE ESTUDOS DO PENSAMENTO ANTIGO E MEDIEVAL 

 
 

EDITAL 01/2017 
 

O Núcleo de Estudos do Pensamento Antigo e Medieval - NEPAM torna pública a              

abertura de inscrições e estabelece normas relativas à participação na III JORNADA -             

FOUCAULT E OS GREGOS, que será realizada no período de 11 e 12 de maio de                

2017, em Juazeiro do Norte, na Universidade Federal do Cariri -UFCA. 

 

1. OBJETIVOS 

 

A III Jornada do NEPAM tem como objetivo divulgar as atividades de pesquisa             

realizadas pelos membros dos grupos Amor, política e diálogo em Platão e A questão              

da verdade e as práticas de si em Foucault e proporcionar integração, divulgação e a               

troca de experiências com os demais interessados no pensamento foucaultiano e seu            

diálogo com os gregos. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 O período de inscrição é de 23 de março de 2017 a 23 de abril de 2017. A                    

inscrição será realizada através do preenchimento do formulário eletrônico no link com            

ou sem submissão do resumo para apresentação no evento.  

2.2 Será permitido ao pesquisador apresentar apenas 01 (um) resumo na condição de              

autor principal. Os trabalhos podem ter até 03 (três) coautores. 

2.3 Os resumos serão encaminhados para parecer de consultores designados pelo           

NEPAM. Ao preencher o formulário, o candidato deve estar atento ao endereço            

eletrônico pessoal (e-mail) pois este será a via de comunicação da avaliação do(s)             

https://docs.google.com/forms/d/1sRGHlI1DblOaOHcWqyrM3hZBJ5at-cSdhSR6Aaga44o/viewform?edit_requested=true




trabalho(s) submetido(s), bem como a correta escrita dos nomes de autores e co-autores,             

pois estes não poderão ser editados após a inscrição do trabalho.  

2.4. Os aceites das comunicações e a programação final serão divulgados até o dia              

01 de maio. 

 

3.  PÚBLICO ALVO 

 

Podem participar do evento professores, alunos e pesquisadores de qualquer instituição           

de Ensino Médio ou Superior. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO 

a. Os resumos submetidos à III Jornada do NEPAM – Foucault e os Gregos serão              

apresentados exclusivamente na forma de Comunicação oral. 

b. . Cada apresentador disporá de 15 minutos e serão reservados até 5 minutos para              

discussão. Cada sessão será coordenada por um pesquisador indicado pela comissão           

científica do evento 

c. Terão direito aos certificados apenas os trabalhos apresentados.  

 

5. CLÁUSULA DE RESERVA 

 

O NEPAM reserva-se o direito de resolver os casos omissos, bem como as situações              

não previstas no presente Edital. 

 

 

 

 

Juazeiro do Norte, 06 de março de 2017 

 

 

 

 

 





ANEXO 1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 
 

II JORNADA DO NEPAM – FOUCAULT E OS GREGOS 
INSTRUÇÕES PARA REDAÇÃO DE RESUMOS 

 

1. Escrever o nome completo do(s) PESQUISADORES(s) AUTORES(es) do        

resumo abaixo do Título, configurado à direita da folha; 

2. O resumo deve ser escrito em português e conter o mínimo de 1400 caracteres e 

o máximo de 2000 caracteres com espaços. Recomenda-se o uso de parágrafo 

único; 

3. As palavras-chave (três) devem ser escritas logo abaixo do resumo e separadas            

por ponto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 
 

TÍTULO DO RESUMO PARA A III JORNADA DO NEPAM  
Autor (1) 
Autor (2) 

 
O Núcleo de Estudos do Pensamento Antigo e Medieval - NEPAM torna pública a              
abertura de inscrições e estabelece normas relativas à participação na II JORNADA            
NEPAM – ESTUDOS HOMÉRICOS, que será realizado no período de 30 DE            
JUNHO a 01 DE JULHO 2016, em Juazeiro do Norte, na Universidade Federal do              
Cariri -UFCAA II Encontro de Jornada do NEPAM tem como objetivo divulgar as             
atividades de pesquisa realizadas pelos membros do grupo de Estudos Homéricos,           
vinculado ao Núcleo de Estudos do Pensamento Antigo e Medieval (NEPAM). Além            
disso, pretende-se proporcionar a integração, divulgação e a troca de experiências com            
os demais interessados em temas da cultura clássica, antiga e medieval. Será permitido             
ao pesquisador apresentar apenas 01 (um) resumo na condição de autor principal. Os             
resumos serão encaminhados para parecer de consultores designados pelo GRUPO DE           
ESTUDOS HOMÉRICOS. Ao preencher o formulário, o candidato deve estar atento ao            
endereço eletrônico pessoal (e-mail), pois este será a via de comunicação da avaliação             
do(s) trabalho(s) submetido(s), bem como a correta escrita dos nomes de autores e             
co-autores, pois estes não poderão ser editados após a inscrição do trabalho.Podem            
participar do evento professores, alunos e pesquisadores de qualquer instituição de           
Ensino Médio ou Superior. O período de inscrição é de 09 de junho de 2016 a 19 de                  
junho de 2016. O resumo deve ser escrito em português e conter o mínimo de 1400                
caracteres e o máximo de 2000 caracteres com espaços. Recomenda-se o uso de             
parágrafo único. O resumo deve ainda ser redigido em formato “doc” ou “docx”. As              
palavras-chave (três) devem ser escritas logo abaixo do texto do resumo e separadas por              
ponto.  
Palavras-chave: Bolsistas. Resumo. Iniciação Científica. 
 
 
 
 
 






