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V Encontro
Ibérico de Estética
Em outubro de 2018, Barcelona recebe o V Encontro Ibérico de Estética, visando incentivar a colaboração entre investigadores espanhóis e
portugueses da área da estética filosófica. Pretende-se igualmente alargar a discussão a outros campos científicos e artísticos de relação com
a filosofia. ‘Ficção e conhecimento’ será o tema da edição deste ano.
Organiza/ SEyTA, Sociedad Española de Estética y Teoría de las Artes

Fecha límite de propuestas/ 01 de julio de 2018

Temas/

* Mundos de ficção e modalidad
* Ficção e referência
* Metáfora e ficção
* Imagens, ficção e conhecimento
* História, narratividade, ficção
* A verdade da ficção
* Os ensinamentos da ficção

Keynote speakers/

Michael Kelly, University of North Caroline
García Carpintero, Universitat de Barcelona
Emilia Ferreira, Universidade Nova de Lisboa
Jacques Bouveresse, Collège de France, por confirmar

Normas/

Convidamos filósofos, historiadores de arte e outros especialistas a
enviar resumos de 700 palavras de comunicações sobre temas
relacionados com o tópico de ‘Ficção e conhecimento'.
A escolha das comunicações busca apenas propostas originais (não
publicadas nem apresentadas noutras comunicações), que se
destaquem pela sua capacidade de teorização, inovação e
originalidade.
Tempo para a apresentação de comunicações/ 20 minutos, mais 10
minutos de discussão.
As línguas oficiais serão o português, o espanhol e o inglês.

Correspondência e envio de comunicações/

Francisca Pérez Carreño
Pol Capdevila
Tamara Djermanovic
Miguel Salmerón
Jèssica Jaques
María Jesús Godoy

vcongressoibericoestetica@gmail.com
Indicando o assunto: ‘Comunicação V Encontro Ibérico’ e o tema que
se propõe trabalhar.
O autor deve referir o nome pelo qual deseja ser citado, contacto
telefónico, e-mail publicável e afiliação institucional. A identificação do
autor, entre outras informações que possibilitem a sua identificação,
serão ocultadas do texto, uma vez que as propostas serão submetidas
a um processo de arbitragem científica sob anonimato. As notas
biográficas (máximo de 100 palavras) devem, por sua vez, ser
enviadas em documento separado.
Estes documentos deverão ser enviados em formato Word.

Comissão Científica/

Datas importantes/

Comissão Organizadora/

Laura Llevadot, Universidad de Barcelona
Adriana Veríssimo Serrão, Universidade de Lisboa
Ana Martínez-Collado Martínez, Universidad Castilla-La Mancha
Carlos João Correia, Universidade de Lisboa, Portugal
Carmen Rodríguez Martín, Universidad de Granada
Fernando Infante, Universidad de Sevilla
Filipa Afonso, Universidade de Lisboa
Joan M. Marín Torres, Universidad Jaume I de Castellón
Kátia Hay, Universidade de Lisboa, Portugal
Ana García Varas, Universidad de Zaragoza
Miguel Salmerón Infante, Universidad Autónoma de Madrid
Raquel Henriques da Silva, Universidade Nova de Lisboa

Data limite para envio de propostas/ 01 de julho de 2018.
Comunicação de resultados/ 31 de julho de 2018.
Inscrições/ 01 de setembro a 25 de setembro de 2018.
Divulgação do programa/ 30 de setembro de 2018.

Quotas de inscrição/

80 € Normal
40 € Estudantes
30 € Sócios da SEyTA
20 € Estudantes sócios da SEyTA
A quota anual da SEyTA é de 50 € (normal) e 20 € (jovens
investigadores e estudantes).
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