
Notícias do Grupo de pesquisas filosofia, Ciência e Tecnologias – IFPR

1. Reuniões  do  Grupo  de  estudos  filosóficos.  Toda  segunda-feira,  das  13:30-

15:20hs, na sala 3, no campus do IFPR, na cidade de Assis Chateaubriand/ PR. 

Coordenação do professor José Provetti Junior. Material em estudo – POPPER 

K. R. . A lógica das Ciências Sociais . Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004. 

O acesso é público.

2. Reuniões  do  Grupo  de  estudos  sobre  Filosofia  da  Mente  e  Processos 

Cognitivos.  Toda  terças-feiras,  das  13:30-15:20hs,  na  sala  3,  no  campus  do 

IFPR, na cidade de Assis Chateaubriand/ PR. Coordenação do professor José 

Provetti Junior. Material em estudo – TEIXEIRA, João de Fernandes .  Mente, 

cérebro e cognição . Petrópolis: Vozes, 2.000. O acesso é público.

3. Reuniões do Grupo de estudos sobre legislações educacionais. Em escolha de 

data para operação. Coordenação do professor José Provetti Junior. Material em 

estudo – BRASIL . Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN. 

Em breve inscrições no sítio http://assis.ifpr.edu.br/

4. Curso  de  extensão  IF-Sophia  –  Umuarama.  Frequência  determinada  pelo 

calendário  vizível  através  do  link 

(http://www.nre.seed.pr.gov.br/umuarama/arquivos/File/Calendario_2014_ifsophia.pdf). 

Coordenação  dos  professores  Alan  Rodrigo  Padilha  e  Rafael  Egídeo  Leal  e 

Silva.  O  acesso  é  público.  Inscrição  é  necessária  para  quem  deseja 

certificação. Informações – alan.padilha@ifpr.edu.br

5. Curso de extensão IF-Sophia – Assis Chateaubriand. Inscrições abertas. Início em 11/10/2014. 

pelo  sítio  (https://docs.google.com/forms/d/1h0oJTgcv4J6F5dJWs-IA-

I6j2oogiXB2novT9L5Y1JY/viewform). Coordenação  dos  professores  José  Provetti 

Junior e Daniel Salesio Vandresen. O acesso é público. Inscrição é pública 
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para  quem  deseja  certificação.  Informações  –  jose.provetti@ifpr.edu.br ou 

daniel.salesio@ifpr.edu.br

Editais

Chamada pública para seleção de novos pesquisadores do Grupo de pesquisa 

Filosofia, Ciência e Tecnologias – IFPR.

Em outubro  de  2014 será  publicado o  primeiro  edital  de  seleção de  novos 

pesquisadores  do  Grupo  de  pesquisas  Filosofia,  Ciência  e  Tecnologias  –  IFPR.  As 

informações serão divulgadas no sítio http://assis.ifpr.edu.br/ Aguardem.

Chamada pública de artigos para a “Revista ΙΦ-Sophia: revista eletrônica de 

investigações filosóficas, científicas e tecnológicas”

Nova chamada de artigos será lançada em novembro de 2014, com a temática 

central  “Educação,  cognição  e  linguagem”.  Os  interessados  poderão  solicitar  o 

encaminhamento  do  Edital  por  correio  eletrônico  pelo  endereço 

claudia.petry@ifpr.edu.br .  Em  novembro  o  Edital  estará  disponível  no  sítio 

http://assis.ifpr.edu.br/ e  no  do  Grupo  de  pesquisas,  que  será  divulgado  em  breve. 

Fiquem atentos!
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