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PORTARIA REITORIA UESC Nº 1306





O Reitor em exercício da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, 



RESOLVE



Art. 1º - Retificar o Edital UESC nº 202, de 1º de outubro de 2014, que abriu inscrições para a XIII Semana de Filosofia, na forma que indica:

1. DAS INSCRIÇÕES:
PERÍODO
De 15 de outubro a 17 de novembro de 2014 ou até atingir o limite de vagas
LOCAL
www.sfuesc.wix.com/sfues

 3. DOS CERTIFICADOS – a) Farão jus a certificado de participação os participantes que, devidamente inscritos, frequentarem regularmente pelo menos 75% das atividades; b) Haverá certificação para os conferencistas; c) para quem ministrar minicurso; d) para quem apresentar comunicações; e) para quem apresentar atividades artísticas; para a frequência nos minicursos, observado o limite de um minicurso por participante (se restarem vagas até o início do evento, será liberada a inscrição em um segundo minicurso; f) organizadores; g) monitores.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido Edital.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 10 de outubro de 2014.



EVANDRO SENA FREIRE
REITOR EM EXERCÍCIO




EDITAL UESC Nº 202
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
XIII SEMANA DE FILOSOFIA:
A Questão da Matéria na Modernidade

A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das as inscrições para as oficinas e o curso de extensão da XIII SEMANA DE FILOSOFIA: A Questão da Matéria na Modernidade

1. DAS INSCRIÇÕES:
PERÍODO
De 01 de novembro a 17 de novembro de 2014 ou até atingir o limite de vagas
LOCAL
Protocolo geral da UESC, térreo do pavilhão Adonias Filho
CLIENTELA
Alunos e professores da área de Humanas e da Universidade Estadual de Santa Cruz e Universidades e Núcleos de Estudos da região.
PRÉ-REQUISITO
Nenhum.
VAGAS
500
TAXA
Sem taxa


2. DO EVENTO:
PERÍODO/HORÁRIO
De 17 a 21 de novembro de 2014
HORÁRIO
Das 13:30 às 22:00, conforme programação
CARGA HORÁRIA
30 horas, mais 4 horas para cada minicurso
LOCAL
Campus Prof. Soane de Nazaré de Andrade

3. DOS CERTIFICADOS – a) Farão jus a certificado de participação os participantes que, devidamente inscritos, frequentarem regularmente pelo menos 75% das atividades; b) Haverá certificação para os palestrantes; c) para quem ministrar minicurso; d) para quem apresentar comunicações; e) para quem apresentar atividades artísticas; para a frequência nos minicursos, observado o limite de dois minicursos por participante.

Campus Prof. Soane de Nazaré de Andrade, em 1º de outubro de 2014.





ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA

