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VIII COLÓQUIO INTERNACIONAL IHU.  
METAFÍSICA E FILOSOFIA PRÁTICA.  

A ATUALIDADE DO PENSAMENTO DE FRANCISCO SUÁREZ 400 ANOS DEPOIS 
 
 

CONVOCATÓRIA 
 
A Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, em uma iniciativa de Filosofia Unisinos 
e Instituto Humanitas Unisinos – IHU (www.ihu.unisinos.br), promove o VIII Colóquio 
Internacional IHU e XX Colóquio Filosofia UNISINOS. Metafísica e Filosofia Prática. A 
atualidade do pensamento de Francisco Suárez 400 anos depois, que será realizado no 
período de 25 a 28 de setembro de 2017.  
 
Em razão do IV Centenário da morte do filósofo jesuíta Francisco Suárez (1548-1617), a 
Unisinos se propõe realizar um Colóquio Internacional para celebrar a obra de Suárez e sua 
influência na história do pensamento ocidental, especialmente nas áreas do Direito, das 
Relações Internacionais, da Teologia, da Metafísica e da Filosofia Prática, bem como na 
própria história da Companhia de Jesus. Para a realização deste debate, convida os mais 
destacados especialistas na área. 
 
Para ampliar a reflexão e os debates acerca do tema, além das conferências a serem 
proferidas por especialistas internacionais, será também oportunizada a apresentação de 
comunicações científicas.  

Portanto, a Comissão Organizadora convida a comunidade científica em geral, em especial 
os pesquisadores nas áreas de Teologia, Ciências da Religião, Filosofia, Ciências Sociais e 
Políticas, Letras, Antropologia, Direito e Educação, e demais interessados para participarem 
no Colóquio com a comunicação de suas pesquisas e de seus artigos.  

 

1. Trabalhos  
 
1. 1. Trabalhos Científicos 

 
As comunicações devem ser inscritas de acordo com o tema e os objetivos do Colóquio. A 
programação completa do evento encontra-se disponível no sítio do IHU: ihu.unisinos.br. 
 
Envio do Resumo  
Cada trabalho deverá ter, no máximo, dois autores, sendo que pelo menos um deles 
deverá ter sua inscrição individual efetivada.  
 
Os trabalhos devem ser resultantes de pesquisas concluídas ou em andamento, e o texto, 
devidamente revisado, enviado no prazo previsto e estruturado de acordo com as normas da 
ABNT. 
 
O resumo deverá ser apresentado em português, espanhol ou inglês em, no máximo, 20 
linhas. 
 
Deverá conter título, autor(es) e sua titulação, instituição, fonte de financiamento (se for o 
caso) e e-mail. No envio, informar telefone de contato, o qual não será publicado no artigo.  
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Certificado: Será fornecido certificado de Apresentador de Trabalho àqueles que 
estiverem matriculados, presentes e apresentarem o trabalho no dia do evento. 
 
2. Cronograma 
 
Envio de trabalhos: até 31/07/2017 para o e-mail simposioihu@unisinos.br.  
 
Divulgação dos trabalhos aceitos: a partir de 14/08/2017. 
 
Comunicação dos horários e locais das apresentações: a partir de 15/09/2017.  
As apresentações orais dos artigos deverão ser de, no máximo, 20 minutos cada. 
 
A programação do Colóquio, bem como outras informações pertinentes, as inscrições dos 
participantes, os trabalhos selecionados e o horário de suas apresentações serão 
divulgados no sítio ihu.unisinos.br. 
 
As inscrições deverão ser feitas nos moldes do evento, ou seja, mediante o preenchimento 
da ficha de inscrição e pagamento. 
 
Secretária do evento: Rejane de Bastos 
Fone: (51) 3590.8213 
 
 
São Leopoldo, 23 dezembro de 2016. 
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