
 
6 a 9 de setembro de 2010 
Buenos Aires, Argentina 

 

QUARTA CIRCULAR 
 
Havendo manifestado seu interesse em participar do III Congresso Ibero-americano de Filosofia 
da Ciência e da Tecnologia, que se levará a cabo em Buenos Aires entre 6 e 9 de setembro de 
2010, lhe fazemos chegar as últimas novidades sobre sua organização, que encontrarás 
também publicadas em http://cifcyt.wordpress.com . 
 
 
DATAS IMPORTANTES 

 Apresentação do cronograma e do programa preliminar: 30 de julho 

 Inscrição antecipada –com desconto– ao Congresso: até 30 de julho inclusive 
 
SEDE DO CONGRESSO: Universidad Nacional de Tres de Febrero - Sede Centro 
Cultural Borges. Viamonte esq. San Martín 3er. Piso (Galerías Pacífico, Microcentro). 
 
ACEITAÇÃO FORMAL DAS PROPOSTAS: Uma vez recebeda a aceitação do 
trabalho enviada pelo Comitê de Avaliação (desde secretariaCIFCYT@gmail.com), o 
expositor poderá solicitar – em caso de ser necessário – um documento formal de validação 
dessa comunicação, firmado pelos organizadores do Congresso.  
 
INSCRIÇÃO E INVESTIMENTOS: Recebida à aceitação do trabalho, o expositor e 
assistentes deverá inscrever-se no Congresso de acordo com os seguintes investimentos: 
 

 

 

 

.Inscrição na qualidade de 
Até 30 de julho 

(inclusive) 

 
A partir de 31 de 

julho 

 

Expositor de Argentina 
$340 (pesos 
argentinos) 

 $450 (pesos 
argentinos) 

 

Expositor estudante de graduação, 
pós-graduação e assistentes da 
Argentina 

$150 (pesos 
argentinos) 

 
$180 (pesos 
argentinos) 

 

Expositor do resto do mundo 
U$S 120 (dólares 

americanos) 

 U$S 150 (dólares 
americanos) 

 

Expositor estudante de graduação, 
pós-graduação e assistentes do resto 
do mundo 

U$S 40 (dólares 
americanos) 

 

U$S 60 (dólares 
americanos) 

 

Bolsista da Argentina e do resto do 
mundo 

Não necessita pagar 
 

Não necessita pagar 
 

http://cifcyt.wordpress.com/
mailto:secretariaCIFCYT@gmail.com


  
Aquela pessoa que deseja participar do Congresso somente como ouvinte (é dizer, sem 
apresentar trabalho), porém está interessada em obter um certificado de assistência, deverá 
inscrever-se na qualidade de “assistente”. 
 
Os bolsistas, estudantes de graduação e pós-graduação deverão acreditar sua condição de 
pertencer a estas instituições por meio da apresentação de um documento formal firmado 
pelas autoridades correspondentes, com data de julho de 2010.  
 
Prazo de inscrição: se aceitarão aqueles formulários de inscrição (que se anexa ao e-mail) 
enviados até 31 de agosto inclusive.  
 
 
ALOJAMENTO E TRANSPORTE: Para facilitar o translado ao país, a contratação de 
estadias em hotelaria de diversas categorias, pacotes turísticos dentro do território nacional, 
se sugere consultar á Agencia ARTEVIAJES, que assessorará e apresenta tarifas 
promocionais para interessados em participar do Congresso. Por favor, em todos os casos, 
indicar que a consulta se refere ao III Congresso Ibero-americano 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  
 
 
IDIOMAS OFICIAIS DO CONGRESO: espanhol e português. 
 
 
 

DADOS DE CONTATO DO CONGRESSO 
secretariaCIFCYT@gmail.com 
http://cifcyt.wordpress.com/ 
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