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1st Newsletter

1ª Circular
Os Encontros Internacionais sobre Pragmatismo têm
sido considerados uma das mais importantes
referências internacionais na exposição de pesquisas,
realização de debates e divulgação de trabalhos sobre
a corrente filosófica denominada pragmatismo, com
ênfase no pragmatismo clássico nascido no século
dezenove nos Estados Unidos, não obstante
contemplando, também, suas abordagens
contemporâneas. De outro lado, os Encontros têm
promovido um fértil diálogo com a História da Filosofia
nas áreas de metafísica, epistemologia, lógica, filosofia
da linguagem e semiótica, ética e estética.

The International Meetings on Pragmatism have been
regarded over the years as one of the most important
international references for research, debates and
dissemination of papers on the philosophical school known
as Pragmatism, within which special emphasis is given to
Classical Pragmatism that emerged in the United States
in the 19th Century, but without losing sight of
contemporary approaches. The Meetings have
also fostered a prolific dialogue with the History of
Philosophy in the fields of metaphysics, epistemology,
logic, philosophy of language and semiotics,
ethics and aesthetics.

O 19º Encontro Internacional sobre Pragmatismo
contará com sessões de conferências e de mesas
redondas com pesquisadores convidados e
internacionalmente renomados. Também haverá
sessões de comunicações orais e de pôsteres, cujos
trabalhos submetidos serão objeto de prévia seleção
pela comissão científica do evento. Em sentido estrito,
o EIP destina-se a professores e estudantes de pósgraduação em filosofia; em sentido amplo, a
professores e estudantes de pós-graduação em áreas
afins, bem como a estudantes de graduação em
filosofia e ciências humanas.

The 19th International Meeting on Pragmatism
will host lectures and round tables given by invited
and world-renowned researchers. There will also be
oral communications and posters sessions;
the abstracts submitted will be subject
to previous selection by the scientific committee
of the event. In a strict sense, the IMP is directed
towards philosophy professors and graduate
students in philosophy; in a wider sense,
towards professors and graduate students
in related fields, as well as undergraduate students
of philosophy and humanities.
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Datas importantes

Important Dates

13. maio.2019

May.13.2019

13.junho.2019

June.13.2019

Prazo final para submissão de trabalhos
Divulgação do aceite no site e na página do Facebook

21.outubro.2019

Prazo final para inscrição de ouvintes via e-mail

04-07. novembro.2019
19ºEIP

09.dezembro.2019

Envio dos certificados via e-mail

I. Inscrições/Submissões
a. Todas as inscrições/submissões são gratuitas.
b. As inscrições podem ser feitas para participantes
ouvintes e/ou apresentação de pôster e/ou e
apresentação de comunicação.
c: Aqueles que apresentarem trabalhos estão
automaticamente inscritos como ouvintes.
d. Um mesmo autor poderá inscrever apenas um
trabalho como 1º autor, sem prejuízo de participar
de dois ou mais como coautor.
e. Todas as inscrições e submissões deverão ser
feitas por meio da Ficha de Inscrição Padrão
[Acesse aqui a FICHA].
f. Para cada trabalho submetido deverá haver
apenas uma Ficha de Inscrição, com o nome do
autor e dos coautores (se houver).
g. Participantes ouvintes que tenham formalizado
a inscrição e participado de, no mínimo, 70% das
atividades do evento, terão direito a certificado.

Deadline for submissions
Disclosure of submissions accepted on site and on Facebook page

October.21.2019

Deadline for listeners registration by e-mail

November.04-07.2019
19thIMP

December.09.2019

Emission of the certificates by email

I. Registrations/Submissions
a. All the registrations/submissions are free.
b. The registrations can be made for listener participants
and/or poster presentation and/or communication
presentation.
c: Those submitting papers are automatically enrolled as
listeners.
d. The same author may register only one paper (for
st
communication or poster) as 1 author, though they may
participate in others as co-author.
e. All registrations and submissions must be made by using
the Standard Registration Form
[See here the FORM].
f. For each submitted work there should be
only one form, with the name of the author,
as well as the names of the co-authors (if any).
g. Listener Participants who have formalized the
registration and participated in at least 70% of the activities
of the event, will be entitled to a certificate.

II. Instruções para envio da inscrição/submissão
Todas as inscrições/submissões deverão ser
encaminhadas para o e-mail: cep.puc@gmail.com,
anexando uma Ficha de Inscrição Padrão
para cada ouvinte ou trabalho submetido, conforme o
caso, devidamente preenchida e identificada com o
sobrenome do participante
(no caso de submissão com mais de um autor, usar o
último sobrenome do 1º autor).
Ex.: Ficha de Inscrição SILVA

III. Orientações gerais para autores que irão

II. Registration/submission instructions
All registrations/submissions should
be sent to the e-mail: cep.puc@gmail.com,
attaching a Standard Registration Form
for each listener our submitted work, as the case may be,
duly filled out and identified with the
surname of the participant
(in the case of submission with more than one author, use
st
the last surname of the 1 author).
Example: Registration Form SILVA

III. General guidelines for authors submitting

submeter resumos de comunicações e pôsteres

abstracts of communications and posters

a. Os textos deverão ser inéditos.
b. Os resumos deverão expor e contextualizar o tema,

a. The texts must be unpublished.
b. Besides contextualizing the subject-matter, the abstract

informar claramente os objetivos, ter uma
argumentação clara e bem definida.
c. Além do detalhamento do resumo e da clareza
expositiva e conceitual, a comissão observará a
pertinência temática ao Pragmatismo e doutrinas
correlatas e a sua relevância como tema estritamente
de conteúdo filosófico.
d. O conteúdo das informações é de inteira
responsabilidade dos respectivos autores; todavia, a
comissão organizadora reserva-se o direito de fazer
revisões ortográficas ou alterações de formatação nas
informações dos arquivos, para fins de publicação.

should contain information about: objectives clearly stated;
main subject; clear and well-defined argumentation.
c. Besides the detailed abstract (as specified above) and the
expository and conceptual clarity, the committee will
consider the theoretical pertinence of the subject-matter to
Pragmatism and related doctrines, as well as its importance
as a theme as philosophical content.
d. The content of the information is the entire responsibility
of their respective authors; however, the organizing
committee reserves the right to make any grammar or
typing adjustments and to alter the format of the
information to be published.

IV. Orientações gerais para a apresentação de

IV. General guidelines for presentation selected

comunicações selecionadas
a. A seleção dos trabalhos é de responsabilidade da
Comissão Científica do EIP.
b. Os autores dos trabalhos selecionados para as
sessões de comunicações deverão apresentar a sua
comunicação em um tempo máximo de 20 minutos,
ficando reservado o tempo máximo de 10 minutos para
debate. Para isso, o texto completo não deverá
ultrapassar 2500 palavras.
c. Os autores poderão apresentar seus trabalhos
oralmente em português ou em inglês.
d. Dado o caráter internacional do evento e o fato de
não haver tradução simultânea, todos os autores
deverão apresentar, simultaneamente à exposição oral
de seus trabalhos (e independentemente do idioma
selecionado para a apresentação oral), uma versão em
língua inglesa, que será projetada na tela do evento
durante a comunicação oral. Para isso, todos os
autores de trabalhos selecionados deverão preparar
uma versão escrita do texto, em língua inglesa, em
arquivo digital (tipo “Power Point” ou “PDF”) e
disponibilizar o arquivo para o coordenador da sessão
antes do início da mesma.

communications
a. The selection of Papers is the responsibility of the IMP’s
Scientific Committee.
b. The authors of the Papers selected for the
communication sessions should present their Papers
in a maximum time of 20 minutes, being reserved the
maximum time of 10 minutes for discussion.
For this, the full text should
not exceed 2500 words.
c. Authors are allowed to present their work orally either in
Portuguese or English
d. There will be no simultaneous translation
for the IMP. For that matter, all authors
are required to present their Papers in
written English. The written text will
be projected on screen simultaneously
with the author’s speech (the Organizing
Commission will be responsible for the equipment).
For this purpose, we kindly ask each author
to prepare a digital file – a Power-Point or PDF type
or similar – of the original text,
giving it to the coordinator
of the session before it begins.

V. Orientações gerais para a apresentação de
pôsteres selecionados
a. A seleção dos trabalhos é de responsabilidade da
Comissão Científica do EIP.
b. Os pôsteres deverão adotar o formato
disponibilizado pelo 19ºEIP (acesse aqui o MODELO).
c. Os autores deverão comparecer com seus pôsteres
impressos 30 minutos antes do horário definido para a
sessão. O material para fixação estará disponível no
local do evento.
d. Durante o horário definido para a sessão de
pôsteres os autores deverão permanecer no local e
convidar as pessoas para conhecerem e conversarem
sobre o assunto tratado no trabalho.
e. Após a sessão os pôsteres deverão e permanecer
expostos durante toda a Reunião Científica

VI. Publicações
a. Todos os textos dos resumos selecionados para
comunicações ou para pôsteres serão publicados no
Caderno de Resumos do 19ºEIP
(ISSN 1983-9537), em versão bilíngue.
b. O 19ºEIP convida seus participantes a submeterem
seus textos completos às revistas publicadas pelo
Centro de Estudos de Pragmatismo (Qualis A2):
“Cognitio: Revista de Filosofia” (dedicada
prioritariamente a publicações de pesquisadores
seniores) e “Cognitio-Estudos: Revista Eletrônica de
Filosofia” (aberta a trabalhos de estudantes e jovens
pesquisadores). As submissões deverão respeitar o
projeto editorial, as normas para publicação e o
processo de revisão por parte das mesmas, devendo
ser enviadas diretamente às respectivas comissões
editoriais:
Cognitio: Revista de Filosofia
ISSN 2316-5278
revcognitio@uol.com.br
http://revistas.pucsp.br/index.php/cognitiofilosofia/index

COGNITIO-ESTUDOS: Revista Eletrônica de Filosofia
ISSN 1809-8428
cognitio-estudos@uol.com.br
http://revistas.pucsp.br/index.php/cognitio

Contatos
Centro de Estudos de Pragmatismo, Programa de
Estudos Pós-Graduados em Filosofia, PUC-SP
Rua Ministro Godoy, 969, 4º andar, sala 4E16,
Perdizes, CEP 05015-901, São Paulo, SP, Brasil.
Fone: +55 - 11 - 3670.8417
E-mail da comissão organizadora:
cep.puc@gmail.com
Site: http://www.pucsp.br/pragmatismo

V. General guidelines for presentation selected
posters
a. The selection of Papers is the responsibility of the IMP’s
Scientific Committee.
b. The posters should adopt the format provided by the 19th
IMP (see here the MODEL).
c. Authors must appear with their printed posters 30
minutes before the scheduled time for the session.
The material for fixing the posters will be
available at the venue.
d. During the set time for the poster session
the authors should remain at the site
and invite people to meet and talk about
the subject matter of the work.
e. After the session, the posters should remain exposed
throughout the Scientific Meeting.

VI. Publications
a. All selected abstracts for communications
or posters will be published
th
in the Abstract Book for the 19 IMP
(ISSN 1983-9537), in English and in Portuguese.
b. The 19th IMP invites all participants
(in conferences and communications) to submit their full
paper to the journals published by Center for Pragmatism
Studies: “Cognitio: Journal of Philosophy” (dedicated
mostly to the publication of senior researchers) and
“Cognitio-Studies: Eletronic Journal of Philosophy”
(open to the submission of works by students and young
researchers). All submissions must respect the editorial
project, the norms of publication and
its process of peer review, and they should
be directly forwarded to each respective editorial
commission:
Cognitio: Revista de Filosofia
ISSN 2316-5278
revcognitio@uol.com.br
http://revistas.pucsp.br/index.php/cognitiofilosofia/index
COGNITIO-ESTUDOS: Revista Eletrônica de Filosofia
ISSN 1809-8428
cognitio-estudos@uol.com.br
http://revistas.pucsp.br/index.php/cognitio

Contacts
Center for Pragmatism Studies, Philosophy Graduate
Program, PUC-SP
Ministro Godoy Street, 969, 4th floor, Room 4E16,
Perdizes, Zip Code 05015-901, Sao Paulo, SP, Brazil.
Phone number: +55 11 3670-8417
Organizer Committee’s e-mail:
cep.puc@gmail.com
Website: http://www.pucsp.br/pragmatismo

