Projeto Biotecnologias e Regulações: Aspectos Éticos, Políticos e Jurídicos

CHAMADA DE TRABALHOS (RESUMOS)

O Núcleo de Estudos do Pensamento Contemporâneo (NEPC), sediado na
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas/UFMG, em Belo Horizonte, vai realizar
nos dias 02-03-04 de setembro de 2014 o seu 3º Colóquio Internacional –
Biotecnologias e Regulações: Desafios Contemporâneos. O NEPC tem uma natureza
interdisciplinar e durante o Colóquio vai abrir um espaço para Sessões Coordenadas
onde

estudantes

de

Pós-Graduação,

Mestrado

e

Doutorado,

assim

como

pesquisadores e docentes terão a oportunidade de apresentar em Mesas
especialmente organizadas para eles, com a participação de pesquisadores do
Núcleo, segundo três eixos temáticos:
I – Biotecnologia:
a) Aplicações, promessas e limites das Biotecnologias
b) Racionalidade tecnológica e normativa
II – Antropologia:
a) Biotecnologias e a questão antropológica
b) Biotecnologia e política: risco, incertezas e participação pública
III – Bioética:
a) Princípios
b) Aplicações

As propostas deverão ser submetidas, por meio eletrônico, até o dia 15 de
agosto de 2014, em textos (resumo expandido) de uma lauda e meia (cerca de 600
palavras), letra Times New Roman, fonte 12, parágrafo 1,5, em formato DOC ou PDF.
No caput do Resumo deverá ser especificado o eixo temático, bem como o Nome do
proponente e a Instituição à qual pertence. Os Resumos, apresentados em português,
serão analisados por uma Comissão Científica e os resultados serão divulgados até o
dia 22 de agosto de 2014.

RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES-2012 FAPEMIG

Àquelas propostas que forem aceitas, ficarão asseguradas:
1 – a apresentação de vinte minutos do tema escolhido em uma das Mesas,
seguida de dez minutos de discussão;
2 – a publicação do resumo expandido em mídia eletrônica, conforme
especificação abaixo;
3 – a expedição de certificados pertinentes.

Endereço para envio das propostas:
Propostas do eixo I – Biotecnologias: eixobiotec.nepc@gmail.com
Propostas do eixo II – Antropologia: eixoantropologia.nepc@gmail.com
Propostas do eixo III – Bioética: eixobioetica.nepc@gmail.com

O artigos aceitos serão publicados em mídia eletrônica, com ISBN, na página
do NEPC ou da FAFICH, e deverão ter no máximo 10 páginas com a seguinte
formatação: letra Times New Roman, fonte 12 e parágrafo 1,5.

Belo Horizonte, 09 de julho de 2014.
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