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XXV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA UNISINOS  

XXI SIMPÓSIO INTERNACIONAL IHU O FUTURO DA DEMOCRACIA 
E O NOVO REGIME CLIMÁTICO: AMEAÇAS, (AUTO)CRÍTICAS E 

POTENCIALIDADES 

 

CONVOCATÓRIA 

 

A Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos, em uma iniciativa do Programa 

de Pós-Graduação em Filosofia Unisinos e do Instituto Humanitas Unisinos - IHU 

(ihu.unisinos.br) está promovendo o XXV Colóquio Internacional de Filosofia 
Unisinos / XXI Simpósio Internacional IHU O Futuro da Democracia e o Novo 
Regime Climático: Ameaças, (auto)críticas e potencialidades, que acontecerá 

por meio de conferências híbridas (online e presenciais) no período de 13 de 

setembro a 06 de dezembro de 2022. 
 
Este Simpósio contará com a participação de especialistas nacionais e 

internacionais e tem os seguintes objetivos: 

 

Objetivo geral 

Refletir criticamente, a partir de uma perspectiva transdisciplinar, sobre o futuro da 

democracia e seus desafios diante das profundas questões humanas e “terranas” 

que envolvem o futuro de nossa casa comum. 

 

Objetivos específicos 

- Refletir sobre a ideia de democracia na atualidade e os desafios colocados para 

civilização face à emergência do novo regime climático. 

- Debater as crises da democracia como forma de governo e suas implicações no 

mundo e no Brasil. 
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- Discutir os impactos da digitalização e da inteligência artificial nos processos 

democráticos e em novas formas de governança. 

- Compreender os limites da democracia no marco das sociedades de massas e as 

possibilidades de novas formas de governança para além das tradicionais 

dicotomias modernas. 

- Entender o papel das novas formas de poder emergentes a partir dos movimentos 

das redes sociais e suas grandes plataformas que a cada dia se tornam mais 

importantes nas definições e nas decisões políticas das nações democráticas. 

- Avançar no debate dos lugares de poder das minorias sociais, tais como LGBTQ+, 

indígenas, juventude nos regimes democráticos. 

- Colocar em questão as implicações e as contradições do secular etnocentrismo 

racial na governança democrática. 

- Propor uma reflexão sobre as contradições e interfaces entre feminismo e 

democracia. 

- Elaborar as novas formas de governança adequadas para enfrentar a crise global 

do meio ambiente no antropoceno. 

 

Para ampliar a reflexão e os debates sobre o tema do evento, a Comissão 

Organizadora convida a comunidade científica em geral, em especial pesquisadores 

e pesquisadoras das áreas de estudo e pesquisa relacionadas com o tema deste 

encontro, para participar por meio da apresentação de suas pesquisas e de seus 

artigos.  

 

Modalidade do Evento 
O evento acontecerá por meio de conferências híbridas (online e presenciais), cujo 

link de ingresso será divulgado previamente. 

 

1. Trabalhos Científicos  
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− As comunicações devem estar em consonância com o tema e os objetivos do 

evento. A programação completa encontra-se disponível no sítio do IHU: 

ihu.unisinos.br. 

− O envio deverá conter resumo e texto completo.  

− 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 

conforme as seguintes instruções: 

Apresentação: segundo as normas da ABNT para artigos científicos, contendo 

entre 10 e 15 páginas. A contagem incluirá: referências e quadros ou tabelas.  

Texto: O texto deverá conter título, autor(es) e sua titulação, instituição, fonte de 

financiamento (se for o caso) e e-mail; resumo em português e inglês em, no 

máximo, 20 linhas.  

Formatação dos arquivos em Word. 

Folha tamanho A4. 

Margem esquerda e superior com 3 cm. 

Margem direita e inferior com 2 cm. 

Fonte: Times New Roman, tamanho 12pt. 

Espaçamento entre linhas: 1,5. 

Alinhamento: justificado. 

Numeração das páginas: no alto e à direita. 

 

2. Cronograma 

Envio de trabalhos: até 24/10/2022 para o e-mail ihu-trabalhos@unisinos.br.  

Divulgação dos trabalhos aceitos: a partir de 01/11/2022. 
Comunicação dos horários e link de acesso para as apresentações: a partir de 

05/11/2022.  
A apresentação de trabalhos ocorrerá no dia 08 de novembro, das 14h às 18h de 
forma online ou presencial (com transmissão ao vivo).  
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3. Outras orientações e informações 

As inscrições deverão ser feitas no site do evento, em ihu.unisinos.br. 

As apresentações orais dos artigos deverão ser de no máximo 20 minutos cada. 

O proponente deverá indicar no ato de sua inscrição, via e-mail, se fará 

comunicação de forma online ou presencial no campus Unisinos de São 

Leopoldo/RS. 

A programação do evento, bem como outras informações pertinentes, inscrições dos 

participantes, lista de trabalhos selecionadas e o horário de suas apresentações 

serão divulgados em ihu.unisinos.br/eventos. 

Será fornecido certificado de Apresentador de Trabalho àqueles que estiverem 

matriculados e apresentarem o trabalho no dia do evento. 

Os artigos aprovados para apresentação poderão ser publicados integralmente pela 

organização do evento. O autor deve estar ciente de que esses artigos não poderão 

sofrer alterações após o seu envio.  

No envio dos trabalhos, informar telefone de contato, o qual não será publicado no 

artigo. 

 

São Leopoldo, 25 de agosto de 2022. 

mailto:humanitas@unisinos.br
http://www.ihu.unisinos.br/
http://www.ihu.unisinos.br/

