
 
6 a 9 de setembro de 2010 

Buenos Aires, Argentina 
 

PRIMEIRA CIRCULAR 
 

O III Congresso Iberoamericano de Filosofia da Ciência e da Tecnologia, organizado 
por distintas entidades iberoamericanas de educação e pesquisa, contempla temas de 
interesse da filosofia da ciência e da tecnologia. Por isso são propostos os seguintes 
eixos temáticos:   

• 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  

• Filosofía de la ciencia y enseñanza de 
la ciência   Filosofia da ciência e 
ensino da ciência 

• Racionalidade científica e tecnológica 

• Progresso científico 

• Realismo 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  

 

CONDICOES PARA APREENTACAO DE TRABAALHOS 

Serão recebidas solicitações para apresentação de uma comunicação individual ou de 
mesa redonda (de 3 a 5 comunicações) a serem incluídas ou em um eixo temático do 
evento ou em um simpósio sobre algum tema específico.  
 
Todas as solicitações de participação no evento deverão incluir: 
 
 
 
 



Comunicação individual 
 

1) Um RESUMO AMPLIADO para avaliação com: 
a. Extensão entre 800 e 1200 palavras; 
b. Título do trabalho; 
c. Área temática; 
d. Nome completo do autor; 
e. Vínculo institucional do autor; 
f. País; 
g. Telefone e/ou fax; 
h. E-mail. 

2) Um RESUMO para publicação com: 
a. Extensão de 100 palavras; 
b. Título do trabalho; 
c. Área temática; 
d. Nome completo do autor; 
e. Vínculo institucional do autor; 
f. País; 
g. Telefone e/ou fax; 
h. E-mail. 

 
IMPORTANTE: tanto o RESUMO AMPLIADO como o RESUMO deverão estar em 
Times New Roman, 12pts., em formato .rtf. 
 
 
Mesa redonda (duração máxima de 2hs)     
 
A solicitação de mesa redonda deve conter:  
 - Título da mesa; 
 - Nome do responsável pela mesa (indicando o vínculo institucional e país); 
 - E-mail, endereço postal, telefone e fax do responsável pela mesa; 

- Nome completo de cada participante da mesa (indicando o vínculo institucional e 
país); 

 - Resumos de cada comunicação individual (RESUMO AMPLIADO e RESUMO) 
de acordo com as normas apresentadas acima em “comunicação individual”.  

 - Área temática. 
 
IMPORTANTE: todos os dados deverão estar em Times New Roman, 12pts., em formato 
.rtf. 
 
 
Simpósio 
 
A solicitação de simpósio deve conter:  
 - Título do simpósio; 
 - Nome do responsável pelo simpósio (indicando o vínculo institucional e país); 
 - E-mail, endereço postal, telefone e fax do responsável pelo simpósio; 
 - Nome completo de cada participante do simpósio (indicando o vínculo 

institucional e país); 
 - Resumos de cada comunicação individual (RESUMO AMPLIADO e RESUMO) 

de acordo com as normas apresentadas acima em “comunicação individual”.  
 
IMPORTANTE: todos os dados deverão estar em Times New Roman, 12pts., em formato 
.rtf. 
 



OS TRABALHOS DEVERAO SER ENVIADOS PARA: 
secretariaCIFCYT@gmail.com 
 
A aceitação está sujeita a avaliação. 
 
 
 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
• 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 
 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Comité Ejecutivo Internacional: 
• César Lorenzano (UNTREF, Argentina) 
• León Olivé (UNAM, México) 
• Manuel Reyes Mate (CSIC, España) 
• Osvaldo Guariglia (CIF/CONICET, Argentina) 
• Pablo Lorenzano (UNQ/CONICET, Argentina) 
 
Comité Científico Internacional: 
• Ana Rosa Pérez Ransanz (Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, México) 
• Anna Carolina Regner (Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur) 
• Eulalia Pérez Sedeño (Instituto de Filosofía, CSIC, España) 
• María José Frápolli (Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en 

España) 
 
Comité Organizador Local: 
 
Presidente Honorífico 
• Mario Bunge (McGill University, Montreal, Canadá) 
 
Coordenacao   
• César Lorenzano (Universidad Nacional de Tres de Febrero) 
• Pablo Lorenzano (Universidad Nacional de Quilmes/CONICET) 
 
Membros 
• Adriana Gonzalo (Universidad Nacional del Litoral/CONICET) 
• Carolina Scotto (Universidad Nacional de Córdoba/CONICET) 
• Cristina di Gregori (Universidad Nacional de La Plata/CONICET) 
• Diana Pérez (Sociedad Argentina de Análisis Filosófico/CONICET) 
• Federico Schuster (Universidad de Buenos Aires) 
• Javier Legris (Centro de Estudios Filosóficos, ANCBA/CONICET) 
• Rosa Belvedresi (Centro de Investigaciones Filosóficas/CONICET) 
 
 
 



IDIOMAS OFICIALES DEL CONGRESO: castellano y portugués. 
 
 
DATOS DE CONTACTO: 
 
Secretaría del Congreso 
Ma. Clara Torresagasti 
secretariaCIFCYT@gmail.com 
 
 


