VIII SIMPÓSIO INTERNACIONAL PRINCIPIA
A FILOSOFIA DE HILARY PUTNAN

PÁGINA DO EVENTO

http://www.principia.ufsc.br/8pis
e-mail: nel@cfh.ufsc.br

Datas
12 a 15 Agosto de 2013
Local
Hotel Maria do Mar – Florianópolis – SC
Comissão organizadora

REALIZAÇÃO

Cezar Augusto Mortari (UFSC, presidente)
Alexandre Meyer Luz (UFSC)
Jaimir Conte (UFSC, secretário)

Comissão científica
www.periodicos.ufsc.br/index.php/principia
e-mail: principia@contato.ufsc.br

Luiz Henrique de Araújo Dutra (UFSC)
Catherine Elgin (Harvard University)
Dagfinn Follesdal (University of Stanford)
Otávio Bueno (University of Miami)
Hartry Field (New York University)

Principais Palestrantes

NÚCLEO DE EPISTEMOLOGIA E LÓGICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
UFSC, BRASIL

Catherine Elgin (Harvard University)
Dagfinn Follesdal (University of Stanford)
Guillermo E Rosado Haddock (University of
Puerto Rico)
Hartry Field (New York University)
Otávio Bueno (University of Miami)
Wilson Mendonça (UFRJ)

Apresentação
O VIII Simpósio Internacional Principia será
realizado em Florianópolis, Brasil, de 12 a 15 de
agosto
de
2013.
O
simpósio
versará
principalmente sobre a filosofia de Hilary
Putnam.
Os sete simpósios anteriores desta série foram
dedicados, respectivamente, aos Princípios na
filosofia e nas ciências (1999), à Filosofia de
Bertrand Russell (2001), à Filosofia de Willard van
Orman Quine (2003), à Filosofia de Donald
Davidson (2005), à Filosofia de Bas van Fraassen
(2007), a Charles Darwin e seu impacto na
filosofia e na ciência (2009), e a Nelson Goodman
(2011).
Os simpósios foram organizados pelo Núcleo de
Epistemologia e Lógica (NEL) e pelos editores de
Principia: revista internacional de epistemologia,
da Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, Brasil.
Este VIII simpósio está sendo organizado pelo
Núcleo de Epistemologia e Lógica (NEL-UFSC),
juntamente com os editores de Principia, e com o
apoio do Programa de Pós-Graduação em
Filosofia e do Departamento de Filosofia da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
Brasil.

Submissão de trabalhos

Taxas de Inscrição

Os trabalhos submetidos ao simpósio podem
ser redigidos em português, inglês, francês ou
espanhol. Um resumo ampliado do trabalho
(cerca de 500 palavras, em qualquer uma
dessas línguas) deve ser enviado a partir do
dia 1 de fevereiro de 2013 até o dia 1 de
abril de 2013 à comissão organizadora.

Professores:
240,00 – até 31 de maio de 2013
280,00 – até 31 de junho
320,00 – até o dia do evento.

A submissão de trabalhos deve ser feita para
o seguinte endereço: nel@cfh.ufsc.br
Os resumos devem apresentar detalhamento
suficiente para permitir à comissão científica
avaliar o mérito do trabalho. Inclua uma
página de identificação com o nome do(s)
autor(es), e-mail, categoria profissional
(professor, professor associado, pesquisador)
e um endereço institucional completo.
Indique ainda, se tem bolsa de produtividade
em pesquisa do CNPq, e em que nível.
Não serão aceitos trabalhos submetidos por
estudantes de graduação, mesmo se em
colaboração com seus orientadores ou outros
profissionais.
Os autores serão informados a respeito da
aceitação ou não dos trabalhos no dia 30 de
abril de 2013. Os resumos estarão
disponíveis para todos os participantes por
ocasião do simpósio.

Estudantes:
120,00 – até 31 de maio de 2013
140,00 – até 31 de junho
160,00 – até o dia do evento.

Pagamento da inscrição
Depósito na seguinte conta:
Banco do Brasil
Conta: 36893-8
Agência: 1453-2
Favorecido:
Campus Congressos Feiras e Eventos Ltda.
CNPJ: 06316031/0001-32
Após efetuar o depósito, enviar uma cópia
digitalizada do comprovante, via fax ou por email:
Fax: (48) 3233-6525
E-mail: comercial@campuseventos.com.br

Deslocamento e hospedagem
Por favor, entre em contato com a agência de
viagens, Campus Turismo, para informações a
respeito de voos e hotéis.

