
 

I COLÓQUIO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR HANNAH ARENDT 

TOTALITARISMO, SUBJETIVIDADE E RESPONSABILIDADE 

 
Pensar Hannah Arendt Hoje 

60º Aniversário de A condição humana 
 

CONVOCATÓRIA ABERTURA DE INSCRIÇÕES DE TRABALHOS 

 

O Programa de Pós-Graduação de Direito da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) em conjunto com o Laboratório de Pesquisa 

sobre Práticas de Integralidade em Saúde do Instituto de Medicina Social/ UERJ - 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro realizarão o “Colóquio Internacional 

Interdisciplinar Hannah Arendt” com o tema : 60 anos da Obra “A Condição 

Humana”, Totalitarismo, Subjetividade E Responsabilidade, período de 27 a 

30 de novembro de 2018, no Campus da UERJ e da PUC- RJ no Rio de Janeiro, 

tornando público que se encontram abertas as inscrições para o evento. Trata-se 

de um evento acadêmico e interinstitucional que visa debater e compartilhar 

reflexões sobre as ideias da pensadora cujas obras têm influenciando diferentes 

áreas da produção do conhecimento desde as ciências humanas e sociais, direito, 

educação e saúde 

 

I- PÚBLICO ALVO 

 

Docentes, pesquisadores, discentes e estudantes de pós-graduação de 

instituições de Ensino e Pesquisa no Brasil e América Latina, Organizações não-

governamentais e demais interessados no tema do evento.  

 

II-  OBJETIVOS  

 

a) Promover a produção acadêmica e científica sobre o pensamento arendtiano 

na contemporaneidade, bem como valorizar as possibilidades de 

interdisciplinaridade epistemológica de sua contribuição para diferentes 



 

áreas de conhecimento e distintas modalidades de divulgação e disseminação 

do conhecimento;  

b) Desenvolver devolutivas por meio de grandes eixos temáticos que 

caracterizam o tema do pensamento arendtiano; 

c)  Levantar e mapear temas de investigação emergentes nas instituições de 

ensino e pesquisa do país;  

d) Incentivar e promover o desenvolvimento das atividades capazes de reiterar 

as funções essenciais e indissociáveis da universidade, quais sejam entre 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

III- PROGRAMAÇÃO 

 

O evento será organizado em duas atividades: A primeira com a realização 

do Pré-Colóquio Internacional Interdisciplinar Hannah Arendt a ser realizado na 

UERJ com inscrições para apresentação de trabalhos em Sessões Coordenadas (SC) 

nos dias 27 e 28 de novembro de 2018 e o Colóquio Internacional 

Interdisciplinar Hannah Arendt com conferências e mesas de debates nos dias os 

dias 29 e 30 de novembro de 2018, na PUC - Rio.  

Para a participação na primeira atividade, os interessados deverão 

encaminhar resumo expandido, de no mínimo três, até cinco laudas, 

impreterivelmente até 21 de setembro de 2018, nos seguintes eixos em interface 

com filósofa Hannah Arendt:  

 

 Humanização da Saúde, Gestão e Direitos Humanos;  

 Diálogo e Relações intersubjetivas entre saberes e práticas sociais  

 Subjetividade, pluralidade e ação.  

 

O propósito de cada SC é privilegiar o debate e a interação entre os(as) 

pesquisadores(as). O trabalho submetido deverá adequar-se à temática do SC 

escolhido e ter, no máximo, 4 (quatro) autores. O trabalho poderá ser apresentado 

tanto pelo primeiro autor quanto por qualquer coautor.  

É obrigatória a inscrição no evento do apresentador do trabalho. Cada 

sessão de um SC terá até 5 trabalhos e duração de até 3 horas (das 14:30h às 18h 



 

no dia 27/11/2018 e 09:30hs às 17:30hs no dia 28/11/2018). O autor (a) 

/apresentador (a) deverá comparecer ao local da apresentação do trabalho 30 

(trinta) minutos antes do início da sessão, tendo 15 minutos para comunicação 

oral. O evento disponibilizará computador e data show para as apresentações. Faça 

a submissão de seu trabalho aqui: http://www.lappis.org.br/ 

O resultado dos resumos expandidos selecionados será divulgado por eixo, 

local e data de apresentação na página do evento até o dia 09 de outubro de 

2018.  O prazo para o envio do artigo completo: 09 de novembro de 2018. Os 

melhores trabalhos completos (artigos/ ensaios) apresentados em cada SC serão 

publicados na Revista Eletrônica “Amor Mundi” até o primeiro semestre de 2019.  

Para a participação na segunda atividade deverá ser feita a inscrição no 

período de 24 de agosto a 25 de novembro de 2018 como ouvinte nas 

conferências e mesas de debates com convidados Os conferencistas e expositores 

já confirmados são: Prof. Dr. Adriano Correia Silva (UFG/UFES); Prof. Dr. André 

de Macedo Duarte (UFPR); Prof. Dr.ª Bethânia De Albuquerque Assy 

(UERJ/PUC-RJ); Prof. Dr.ª Claudia Moises-Perrone (USP); Prof. Dr. Eduardo 

Jardim (PUC-RJ); Prof. Dr. Florian Hoffmann (PUC-Rio); Prof. Dr.ª Lilia Blima 

Schraiber (USP); Prof. Dr. Odílio Aguiar (UFC); Prof. Dr. Pablo Francisco Di Leo 

(UBA – Buenos Aires); Prof. Dr. Pedro Duarte (PUC-RIO); Prof. Dr. Rodrigo Ponce 

(Escola Internacional de Joinville); Prof. Dr. Rodrigo Ribeiro (UNIRIO); Prof. Dr. 

Rodrigo Silveira Pinheiro (UFAC); Prof. Dr.ª Roseni Pinheiro (IMS/UERJ); Prof. 

Dr.ª Simona Forti – Università del Piemonte Orientale; Prof. Dr. Thiago Dias 

(USP); Prof. Dr. Wolfgang Heuer Universidade Livre de Berlim (FU-Berlin). 

 

IV- NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS E ARTIGOS 

COMPLETOS 

 

O resumo expandido deverá ter no mínimo, 3 e, no máximo, 5 páginas, 

incluindo texto, tabelas e/ou figuras. O texto deverá ser formatado para um 

tamanho de página A-4, com margens superior, inferior, esquerda e direita de 2 

cm. Deve ser empregada fonte Times New Roman ou Arial, corpo 12, exceto no 

título, e justificado. Os trabalhos devem estar estruturados considerando o objetivo 



 

principal, os métodos básicos adotados, os resultados mais relevantes e as 

principais conclusões do resumo. Devem ser incluídas de 3 a 5 palavras-chave. 

Os resumos expandidos selecionados para apresentação no formato “artigo 

completo”, deverão ter no mínimo 10 e no máximo 15 páginas provenientes de 

análise de resultados de pesquisa de campo ou revisão bibliográfica, incluindo 

ensaios, referentes a temática e eixos do evento. Para aqueles provenientes de 

pesquisa de campo o texto deve estar estruturado considerando resumo (em 

português e inglês), introdução, fundamentação teórica, procedimentos 

metodológicos, apresentação e discussão de resultados e conclusão. Também serão 

aceitos resenhas de análise crítica de um determinado produto, (livro, filme, peça 

de teatro, etc.). Mais que mero resumo, o texto deverá contextualizar a obra e a 

filósofa Hannah Arendt, apresentando suas principais ideias; relacionando-a com 

outras obras, autores e ideias sobre o tema em questão; e também emitir 

posicionamento/opinião sobre a contribuição da obra para o estudo e debate no 

campo a que se refere. A produção textual ao longo do texto devem seguir as 

normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (NBR 6023). 

 

V- INSCRIÇÕES – CRONOGRAMA 

 

Todas as modalidades de inscrição, seja na condição de ouvinte nas conferências, 

mesas de debates e submissão de trabalhos são GRATUITAS.  

 

Período de inscrições  24/08/2018 a 25/11/2018  
Envio dos resumos expandidos   Até 21/09/2018 
Divulgação dos Resumos aprovados  Até 09/10/2018  
Envio completo dos artigos   Até 09/11/2018  
Divulgação dos trabalhos selecionados para 
publicação na Revista  

 Até o primeiro semestre de 2019 

 

VI- CERTIFICAÇÃO  

 

Farão jus ao certificado de participação como ouvinte aqueles que 

apresentarem 75% de presença na programação do evento. Os certificados de 

apresentação oral dos artigos completos serão entregues pela Comissão 



 

Organizadora, por e-mail após a respectiva sessão temática de apresentação do 

trabalho. Receberá a certificação de apresentação de trabalho, apenas aqueles que, 

de fato, tiverem sido apresentados em suas respectivas sessões temáticas. Farão 

jus à publicação nos Anais do Evento, apenas os artigos completos e resumos 

expandidos, apresentados, em suas respectivas sessões temáticas. 

 

Os casos omissos serão decididos pela Comissão Científica do Evento.  

 

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2018.  

 

Comissão Organizadora  

 


