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O VI Congresso Ibero-americano de Filosofia pretende ser um ponto de encontro da rede de 

comunidades filosóficas dos países de Ibero-América. Após um já longo período de 

confinamento e de restrições à mobilidade, as entidades promotoras, a Red Iberoamericana 

de Filosofía, a Sociedade Portuguesa de Filosofia e o Instituto de Filosofia, decidiram que o 

Congresso será presencial, beneficiando desse formato para estimular o intercâmbio e a 

discussão entre os participantes. 

A filosofia atravessa, a nível mundial, um período de grande vivacidade. A complexa situação 

atual coloca à comunidade filosófica desafios em todos os domínios de atividade, do ensino 

à economia, da política à arte, da ciência à religião, da linguagem à comunicação, da cidadania 

ao Estado, do local ao global, de oriente a ocidente e de norte a sul. A Filosofia deve responder 

a esses desafios com uma intervenção crítica, ousada e superadora. Por isso, propomos trazer 

para o centro da discussão os conceitos mobilizadores da reflexão e da criação que dão título 

ao congresso: verdade, justiça, liberdade. A partir da pluralidade de perspetivas da Filosofia 

o Congresso pretende ser também uma oportunidade de diálogo entre diferentes formas de 

fazer Filosofia. 

A comunidade filosófica ibero-americana é chamada a apresentar propostas, até 15 de 

setembro de 2022 e em qualquer língua Iberoamericana, de simpósios temáticos (2 a 4 

sessões de 3 comunicações cada uma, um coordenador responsável pela proposta) ou de 

comunicações individuais num amplo conjunto de secções que cobrem todos os campos e 

todas as tradições filosóficas: 

Bioética 
Ensino de filosofia 
Epistemologia 
Escolástica colonial 
Estética 



Ética 
Fenomenologia 
Hermenêutica 
Filosofia comparativa 
Filosofia de vida e envelhecimento 
Filosofia da ciência e tecnologia 
Filosofia da história 
Filosofia da literatura 
Filosofia da mente 
Filosofia da religião 
Filosofia do cinema 
Filosofia do direito 
Filosofia da linguagem 
Filosofia e pós-humanismo 
Filosofia feminista 
Filosofia ibero-americana 
Filosofia mundial 
Filosofia política 
Filosofia e crítica do poder colonial 
Filosofia e interculturalidade 
Filosofia e povos indígenas 
Filosofia, literatura e arte 
Filosofias Africanas 
Filosofias Orientais 
História das Filosofias (antiga, medieval, pré-hispânica, renascentista, moderna, 

contemporânea, oriental) 
Lógica e argumentação 
Metafísica e Ontologia 
-- -- -- 
Simpósios temáticos 
 
Línguas do Congresso 
Línguas ibero-americanas. 
 
Calendário 
Até 15 de setembro 2022: data-limite para apresentação de propostas (simpósios, 

comunicações, posters) 
Até 15 de outubro: avaliação das propostas. 
15 de outubro a 30 de novembro: inscrição final e pagamento da inscrição. 
15 de dezembro: publicação do programa 
23-27 de janeiro de 2023: Congresso, Faculdade de Letras – Universidade do Porto. 
 
Estrutura do Congresso 
— Conferências convidadas 
— Comunicações individuais 
— Simpósios temáticos (2 a 4 sessões de 3 comunicações cada uma, um coordenador 

responsável pela proposta) 



— Posters (sobre teses ou projetos) 
 
 
Inscrição online na plataforma do Congresso: 

https://spfil.sci-meet.org/register/6CIAF 
 
Comunicações individuais. A proposta inclui: Nome, identificação e instituição; Título e 

resumo (máximo de 300 palavras); Síntese curricular (máximo 200 palavras). 
Simpósios temáticos com 2 a 4 sessões de 3 comunicações cada uma. A proposta inclui: 

Título do simpósio e resumo; Nome e resumo curricular do coordenador (máximo 200 
palavras). Proposta de comunicações (mínimo 6, máximo 12), incluindo para cada 
uma: autor, instituição, resumo (máximo 300 palavras), resumo curricular (máximo 
200 palavras). 

Posters (sobre teses ou projetos de investigação): autor, instituição, Título e resumo 
(máximo de 200 palavras) e resumo curricular (máximo de 200 palavras). 

 
As propostas são avaliadas pela Comissão Científica. 
 
Taxas 
Inscrição normal: 50 € (75€ após 30 de novembro) 
Inscrição estudante/desempregado: 25€ (50€ após 30 de novembro) 
 
Pagamento após aceitação da propuesta e através da plataforma de inscrição. 
 
 
ORGANIZAÇÃO 
 
Instituições promotoras 
Red Iberoamericana de Filosofía 
Sociedade Portuguesa de Filosofia 
Instituto de Filosofia da Universidade do Porto 
 
Instituições organizadoras 
Instituto de Filosofia da Universidade do Porto 
Centro de Ética, Política e Sociedade da Universidade do Minho 
Praxis – Centro de Filosofia, Política e Cultura da Universidade da Beira Interior 
 
Comissão organizadora 
José Meirinhos (IF-UP) 
Ana Leonor Santos (Praxis-UBI) 
João Cardoso Rosas (CEPS-UM) 
António Lopes (SPF–UL) 
Nuno Venturinha (SPF–UNL) 
Adriano Correia Silva (ANPOF, RIF) 
Concha Roldán (IFS-CSIC, RIF) 
Xóchitl López (AFM, RIF) 
 



 
Secretariado 
... 
… 
…  
 
Comissão Científica e do Programa 
André Barata – Presidente SPF / UBI – Coordenador 
António Lopes (SPF) - Secretário 
José Meirinhos (IF-UP) 
Ana Leonor Santos (Praxis-UBI) 
João Cardoso Rosas (CEPS-UM) 
Conselho Científico SPF 
1 membro de cada sociedade científica membro da RIF 
 


