
Colóquio: 50 anos de colaboração do
Prof. Hugh Lacey e a Filosofia da Ciência

do Departamento de Filosofia USP

DESCRIÇÃO
Por ocasião do lançamento do novo livro de Hugh Lacey, Valores e
atividade científica 3, completando a trilogia amplamente escrita no Brasil
e em interação com os professores do Departamento de Filosofia, desde a
publicação em 1997 do primeiro livro da trilogia, Valores e atividade
científica 1; e em virtude da estadia, na qual o professor Hugh Lacey
introduziu a filosofia da ciência na graduação do Depto. de Filosofia no
biênio 1970-1971, propomos a realização do Colóquio em comemoração
aos 50 anos de Colaboração decisiva para a consolidação da filosofia da
ciência no país.

PROGRAMAÇÃO
(1) Minicurso -18 a 20 de outubro – das 9:00 às 12:00 – Prof. Dr. Pablo
Rubén Mariconda – Apresentação sintética do modelo das interações entre
as atividades científicas e os valores (M-CV) – (curso com certificado de
participação) – inscrições limitadas a 70 participantes

(2) Mesas temáticas – 18 a 20 de outubro – das 14:00 às 16:00 – (inscrições
dos ouvintes com direito de certificado de participação) – inscrições para
ouvintes limitada a 70 participantes – (Programa em elaboração)
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(3) Comunicações – 18 a 20 de outubro – das 16:30 às 18:30 – 4
apresentações por dia de 25 minutos com 20 minutos de discussão –
sessões abertas a apresentação de reflexões e trajetórias que tenham de
algum modo sofrido a influência dos trabalhos de Hugh Lacey; relações
entre o modelo da interação (M-CV) e as perspectivas epistemológicas
feministas sobre a atividade científica e tecnológica; questões ligadas à
agroecologia e soberania alimentar; conhecimento científico e saberes
tradicionais e indígenas – inscrições para apresentação de comunicações
até 30 de setembro. – inscrições para ouvintes limitada a 70 participantes

(4) 21 de outubro – das 14:00 às 18:00 – Conferências de encerramento –
(atividade em elaboração)

ORGANIZAÇÃO
Prof. Dr. Pablo Rubén Mariconda
Prof. Dr. Marcos Barbosa de Oliveira

APOIO
Associação Filosófica Scientiae Studia
PPG-Fil/FFLCH USP
CAPES/PROEX

ENDEREÇO
Av. Prof. Luciano Gualberto, 315 - Cidade Universitária. São Paulo, SP

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
https://filosofia.fflch.usp.br/eventos/7622


