Primeira circular
XI ENCONTRO DE FILOSOFIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA
DO CONE SUL

De 11 a 15 de junho de 2018
Universidade Nacional de Tres de Febrero, sede de pós-graduação,
Centro Cultural Borges.
Cidade Autônoma de Buenos Aires
Argentina.

A Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul (AFHIC) convida aos investigadores de
filosofia e história da ciência do Cone Sul, e também de outros países, para a apresentação de trabalhos
e intercâmbio de ideias.
O encontro se realizará de 11 a 15 de junho de 2018, na sede de pós-graduação da Universidade
Nacional de Tres de Febrero, no Centro Cultural Borges, que se situa no terceiro andar das Galerías
Pacífico, no centro da Cidade Autônoma de Buenos Aires, Argentina.

APRESENTAÇÃO E SELEÇÃO DE TRABALHOS
Serão benvindos todos os trabalhos que tratem temas de filosofia da ciência em general, epistemologia,
lógica e história da ciência, assim como aqueles que analisem as relações entre filosofia e história da
ciência. Também se considerarão trabalhos que discutam as relações entre ciência, política, cultura e
tecnologia; e trabalhos que analisem o ensino das ciências desde uma perspectiva filosófica e histórica.
Para o envio de simpósios, mesas ou trabalhos, o primeiro passo é a pré-inscrição através da seguinte
planilha (os integrantes de um simpósio também devem inscrever-se previamente):
https://goo.gl/forms/d7DYuSTMY9sM1PjM2.

A apresentação de propostas de simpósios vence no dia 1 de dezembro de 2017. Os simpósios
aprovados estarão disponíveis para a apresentação de propostas de comunicação a partir de 15 de
dezembro de 2017. A apresentação de mesas ou trabalhos individuais vence em 15 de janeiro de
2018.
•

Propostas de Simpósio: Deverá enviar-se um resumo geral com os pontos mais relevantes
do tema a tratar (100 palavras); e os resumos breves (100 palavras) e ampliados (600
palavras) de pelo menos seis propostas de comunicação já vinculadas ao simpósio. O
simpósio deve ter ao menos um organizador responsável. Aqueles que queiram participar de
alguns dos simpósios aprovados (modalidade aberta), deverão enviar seus respectivos
resumos (com os mesmos requisitos que existem para os trabalhos, ver mais abaixo) a partir
da data de publicação do simpósios.

•

Proposta de Mesa Redonda: Deverá enviar-se um resumo geral com os pontos mais
relevantes do debate (100 palavras) e um resumo de cada uma das apresentações da mesa,
em duas versões: breve (100 palavras) e ampliado (600 palavras). As mesas redondas
estarão compostas por 3 trabalhos (sem exceção). A mesa deve ter um organizador
responsável.

•

Proposta de trabalho (individuais ou no marco de simpósios): Deverá enviar-se um
resumo breve (100 palavras) e um ampliado (600 palavras). Em caso de apresentar-se no
marco de um simpósio deve aclarar-se, e deve esperar-se a publicação dos simpósios (na
página da AFHIC e em uma circular). No caso de apresentar-se uma comunicação individual,
e não no marco de um simpósio, deveria indicar-se uma das seguintes áreas temáticas.
ÁREAS TEMÁTICAS PARA O ENVÍO DE APRESENTAÇÕES
Filosofia Geral da Ciência

História Geral da Ciência

Filosofia da Física

História da Física

Filosofia da Biologia

História da Biologia

Filosofia da Química

História da Química

Filosofia da Psicologia e das Ciências Cognitivas

História da Psicologia e das Ciências Cognitivas

Filosofia das Ciências Sociais

História das Ciências Sociais

Filosofia da Matemática

História da Matemática

Filosofia da Tecnologia e das Ciências do Artificial

História da Tecnologia

Lógica e Filosofia da Lógica

História da Lógica

Filosofia Política da Ciência e da Tecnologia

Filosofia, História e ensino das Ciências

Filosofia de Gênero na Ciência

Metodologia da Ciência

Outros Temas Afins
Somente se poderá participar no máximo com 2 propostas no evento, já sejam individuais ou em
colaboração.

A avaliação dos trabalhos será realizada pela Comissão Científica conforme às especialidades de seus
integrantes com a colaboração de Avaliadores externos, e a revisão será realizada em total anonimato
do autor.

Envie seu trabalho ao seguinte correio eletrônico, em formato Word:
enc@afhic.com

CUSTOS DE INSCRIÇÃO
O pagamento da inscrição será feito diretamente no lugar do evento.
STATUS

SÓCIO

NÃO SÓCIO

Professores/Investigadores

45 dólares

70 dólares

Estudantes expositores

20 dólares

35 dólares

Estudantes assistentes

10 dólares

20 dólares

Público assistente

15 dólares

20 dólares

* A taxa de conversão do dólar será a do primeiro dia do congresso.

Para associar-se a AFHIC ingresse no site da associação ou comunique-se por e-mail.

Datas importantes
Prazo para apresentar propostas para simpósios

1/12/2017

Publicação de simpósios na página do evento

15/12/2017

Data limite de apresentação de trabalhos e mesas

15/1/2018

Data de publicação de trabalhos aceitos

15/2/2018

Comitê organizador

Andrea Olmos
Yefrin Ariza
Ariel Roffé
Carlos Limarino
César Lorenzano
Claudio Abreu
Federico Bernabé

Guillermo Folguera
Leandro Giri
Lucía Federico
Mercedes O’Lery
Pablo Lorenzano
Pablo Mariconda
Santiago Ginnobili

Comitê científico

Alberto Cupani
Anna Carolina Regner
Carlos Alberto Cardona Suárez
César Lorenzano
Cibelle Celestino Silva
Claudio Abreu
Diego Lawler
Diego Letzen
Gerrmán Guerrero Pino
Guillermo Folguera
Gustavo Caponi
Hernán Miguel

José Ahumada
José Tomás Alvarado
Lilian Al-Chueyr Pereira Martins
Lucía Federico
María Laura Martínez
Mercedes O’Lery
Osvaldo Pessoa Jr.
Pablo Lorenzano
Pablo Mariconda
Patricia Kauark
Wilfredo Quezada
Yefrin Ariza

CONTACTO
E-mail do encontro: enc@afhic.com
E-mail da associação: info@afhic.com
Site da associação: http://www.afhic.com/
Site do evento: http://www.afhic.com/pt/encontro/
Facebook: https://www.facebook.com/infoafhic/

