
 
6 a 9 de setembro de 2010 
Buenos Aires, Argentina 

 
 

SEGUNDA CIRCULAR 
 
Com o objetivo de convocar e integrar pesquisadores e estudiosos de áreas temáticas 
referentes à Filosofia da Ciência e da Tecnologia e para contribuir com a produção de 
excelência e consolidação de uma comunidade iberoamericana, acontecerá em Buenos 
Aires, entre 6 e 9 de setembro de 2010, o III Congresso Iberoamericano de Filosofia da Ciência e da 
Tecnologia. 
 
Este encontro, presidido honorificamente pelo Dr. Mario Bunge e coordenado pelos 
doutores César Lorenzano e Pablo Lorenzano, é organizado localmente pela Universidad 
de Buenos Aires, a Universidad Nacional de Córdoba, a Universidad Nacional de La Plata, 
a Universidad Nacional del Litoral, a Universidad Nacional de Tres de Febrero, a 
Universidad Nacional de Quilmes, a Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, o Centro de 
Investigaciones Filosóficas e o Centro de Estudios Filosóficos. Além disso, o Congresso 
conta com um Comitê Executivo Internacional e um Comitê Científico Internacional 
integrado por personalidades de prestígio no âmbito acadêmico. 
 
Como anunciado na Primeira Circular, as sessões que se terá no Congresso serão as que 
seguem abaixo e solicita-se consultar o site http://cifcyt.wordpress.com/ para conhecer as 
condições dos trabalhos a apresentar.     
  

• Ciência, tecnologia e sociedade 
• Culturas científicas e tecnológicas 
• Ética, ciência e tecnologia 
• Ciência, tecnologia e valores 
• Sociologia da ciência e da 

tecnologia 
• Comunicação e compreensão 

pública da ciência e da tecnologia 
• Ciência, tecnologia e gênero  
• Filosofia da ciência e ensino da 

ciência 
• Racionalidade científica e 

tecnológica 
• Progresso científico 
• Realismo científico 
• Desenvolvimento tecnológico 
• Filosofia da tecnologia 
• Metodologia da ciência 

 

• Filosofia e política da ciência e da 
tecnologia 

• História e filosofia da ciência 
• História e filosofia da tecnologia 
• Filosofia da lógica 
• Filosofia da matemática 
• Filosofia da física 
• Filosofia da química 
• Filosofia da biologia 
• Filosofia da psicologia 
• Filosofia das ciências cognitivas 
• Filosofia das ciências da 

linguagem 
• Filosofia da economia 
• Filosofia da antropologia 
• Filosofia da sociologia 
• Filosofia da história  

 
 

 
 
 



PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO E DEMAIS DATAS IMPORTANTES 
• Data limite para propostas de simpósios: 31 de janeiro 
• Data limite para determinação do programa dos simpósios: 1º de março 
• Data limite para envio de trabalhos: 31 de março 
• Data limite para informar aceitação (ou não) dos trabalhos: 15 de maio 
• Circular com cronograma e programa preliminar: 15 de julho 
 
 
IDIOMAS OFICIAIS DO CONGRESSO: espanhol e português 
 
 
CUSTO DE INSCRIÇÃO: Uma vez recebido a aceite do Comitê de Avaliação (pelo e-
mail secretariaCIFCYT@gmail.com), o expositor deverá se inscrever de acordo com os 
seguintes custos: 
 
Inscrição como: Antes de 15 de junho Depois de 15 de junho 
Expositor da Argentina $340 (pesos argentinos) $450 (pesos argentinos) 
Expositor estudante 
(graduação e pós-graduação) 
e assistentes da Argentina 

$150 (pesos argentinos) $180 (pesos argentinos) 

Expositor do resto do 
mundo 

U$S120 (dólares) U$S150 (dólares) 

Expositor estudante 
(graduação e pós-graduação) 
do resto do mundo 

U$S40 (dólares) U$S60 (dólares) 

Bolsistas da Argentina e do 
resto do mundo 

Sem custo Sem custo 

 
O modo de realizar o pagamento (seja por depósito bancário ou com cartão de crédito) 
será comunicado em uma próxima circular. 
 
 
ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE: Para facilitar o translado ao país, a estadia em 
hoteis de diversas categorias e pacotes turísticos dentro do território nacional, sugere-se 
consultar a agência ARTEVIAJES, que asessorará e tratará das tarifas promocionais para 
interessados em participar do congresso. Por favor, em todos os casos, sempre indicar que 
a consulta se refere ao III Congresso Iberoamericano de Filosofia da Ciência e da 
Tecnologia. 
 
ARTEVIAJES S.R.L.  
Belgrano 440, Of. 6 - San Isidro  
1642 - Pcia. de Buenos Aires - Argentina  
Tel.: (54 11) 4747-8898  
Fax: (54 11) 4742-1286  
arteviajes@arteviajes.com.ar   
  
 
DATOS DE CONTACTO   
secretariaCIFCYT@gmail.com   
http://cifcyt.wordpress.com/ 


