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PRIMEIRA CIRCULAR  

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPANTES (OUVINTES E APRESENTADORES|AS 
DE TRABALHO EM ST) 

 

O XI COLÓQUIO INTERNACIONAL MICHEL FOUCAULT acontecerá entre 25 e 29 de setembro de 2018, 
na Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil. A edição terá como temática Michel 
Foucault e as práticas de liberdade. 

 

A Comissão Organizadora tem o prazer de informar que o período de INSCRIÇÕES PARA OUVINTES 
(estudantes, docentes, pesquisadores|as e comunidade em geral) estará aberto a partir de 10 de 
março de 2018. 

 

Os procedimentos de inscrição são os seguintes:  

 

1. A inscrição para ouvintes será realizada EXCLUSIVAMENTE pelo site do evento – 
www.coloquiofoucault.ufsc.br, aba INSCRIÇÕES. 

 

http://www.coloquiofoucault.ufsc.br/


 
2. O período de inscrições se inicia em 10 de março. Os prazos das inscrições são os seguintes: a) 

Ouvintes: entre 10 de março e 10 de maio de 2018; b) Com Apresentação de Trabalho em 
Simpósio Temático:  entre 20 de maio de 10 de junho de 2018. 

 

3. Poderão se inscrever na modalidade OUVINTE estudantes de todos os níveis de ensino, 
docentes, pesquisadores e comunidade, brasileiros ou estrangeiros. Para inscrição COM 
APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM SIMPÓSIO TEMÁTICO, apenas doutores|as e 
doutorandos|as, conforme a SEGUNDA CIRCULAR DO EVENTO – disponível na ABA INSCRIÇÕES 
> NORMAS E ORIENTAÇÕES do site www.coloquiofoucault.ufsc.br. 

 

4. Para realizar a inscrição, serão necessários os dados pessoais. Portanto, sugere-se que os/as 
interessados/as tenham em mãos o número do CPF e RG (se brasileiros/as) ou o número de 
passaporte, (se estrangeiros/as). 

 

5. Os valores das inscrições são os seguintes: 

OUVINTE (SEM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO) 

Estudante de Graduação: 90 reais 

Estudante de Pós-Graduação: 120 reais 

Docente e Pesquisador |a de IES: 200 reais 

Comunidade: 200 reais 

COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO (COMUNICAÇÃO ORAL) EM SIMPÓSIO TEMÁTICO 

Doutorandos|as, Docentes e Pesquisadores|as  de IES: 200 reais 

http://www.coloquiofoucault.ufsc.br/


 
 

6. Quaisquer dúvidas podem ser sanadas mediante e-mail para a Comissão Organizadora – 
<coloquiofoucault18@gmail.com> - ou pela página do evento no Facebook – 
www.facebook.com/coloquiomichelfoucault 

 

7. A programação prévia do evento, bem como a lista de convidados/as confirmados está 
disponível no site do evento – www.coloquiofoucault.ufsc.br . 

 

 

 

Florianópolis, 15 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

A Comissão Organizadora do XI Colóquio Internacional Michel Foucault 

www.coloquiofoucault.ufsc.br  

facebook.com/coloquiomichelfoucault/ 
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