NOTÍCIAS

FÓRUM DE LINGUAGEM, LÓGICA E MENTE
• A Forma Lógica de Afirmações de Existência — João Branquinho
(Universidade de Lisboa) 14 de Janeiro de 1998, Faculdade de Letras
da Universidade do Porto. O texto da conferência está disponível na
Internet: http://www.terravista.pt/Nazare/1687/for_branquinho.html.
• Spengler e Wittgenstein sobre a Linguagem e a Cultura — M. S.
Lourenço (Universidade de Lisboa) 12 de Março de 1998, Sociedade
Portuguesa de Filosofia.
• How to Think About the World — Charles Travis (University of Stirling, UK) 20 de Março de 1998, Sociedade Portuguesa de Filosofia.
• Neither a Beast Nor a God — Ruth Anna Putnam (Wellesley College, USA) 24 de Março de 1998, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
• Questões de Lógica Filosófica — a Tese de Parménides e a Resposta
de Platão — Fernando Ferreira (Universidade de Lisboa) 2 de Abril
de 1998, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
• Título a anunciar — Ernest Sosa (Brown University, USA), 2 de Junho de 1998, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
PETRUS HISPANUS LECTURES 1998 — HILARY PUTNAM
• Mental Causation — 23 de Março de 1998, Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa
• Mind-Body Correlation? — 25 de Março de 1998, Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
THE FOUNDATIONS OF COGNITIVE SCIENCE
Conferência internacional (Lisboa, Centro Cultural de Belém, de 15 a 18
de Maio de 1998). Conferencistas: António Damásio (Iowa), Daniel Dennett
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(Tufts), Donald Davidson (Berkeley), Hanna Damásio (Iowa), James Higginbotham (Oxford), Jerrold Katz (CUNY), Jerry Fodor (Rutgers), John
Searle (Berkeley), Margaret Boden (Sussex), Ned Block (NYU), Patricia
Churchland (San Diego), Zenon Pylyshyn (Rutgers), Susan Carey (NYU),
Paul Churchland (San Diego) e Christopher Peacocke (Oxford). Mais informações: http://www.terravista.pt/Nazare/1687/cognitive.html.
ESPP 7th ANNUAL MEETING
A edição de 1998 do Encontro Anual da European Society for Philosophy and Psychology (ESPP) terá lugar na Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, de 1 a 6 de Setembro de 1998.
Mais informações: http://www.terravista.pt/Nazare/1687/espp.html.
MESTRADO EM FILOSOFIA DA LINGUAGEM
E DA CONSCIÊNCIA
Este curso de mestrado, oferecido pelo Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras de Lisboa, consiste numa introdução de nível intermédio a
tópicos actualmente discutidos nas áreas de filosofia da linguagem, filosofia
da mente, e lógica filosófica, bem como em certas áreas adjacentes. São tratados alguns problemas relevantes para a ciência cognitiva, uma área onde
confluem a filosofia, a linguística, a psicologia cognitiva e as ciências da
computação. Exemplos de tópicos cobertos são os seguintes: verdade; referência; significado linguístico; actos de fala; linguagem privada; o analítico,
o a priori e o necessário; modalidade; essência; designação rígida; condicionais; identidade; existência; descrições definidas; a natureza dos estados
mentais; causalidade; indução; representação mental; linguagem do pensamento; funcionalismo; externalismo e internalismo; atitudes proposicionais e
explicação psicológica; o problema da mente-corpo; quantificação; predicação; indeterminação da referência e da tradução; sentido e referência; actualismo e possibilismo.
Professores e áreas de interesse: M. S. Lourenço (lógica filosófica, filosofia da consciência); João Branquinho (filosofia da linguagem, metafísica);
António Franco Alexandre (filosofia da mente, filosofia moral e política);
João Paulo Monteiro (filosofia da mente, epistemologia); Fernando Ferreira,
Faculdade de Ciências de Lisboa (lógica filosófica, filosofia da matemática).
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Professores em visita (ao abrigo do programa Práxis ou de outros programas): James Higginbotham, University of Oxford (linguística teórica, filosofia da linguagem e da mente); Timothy Williamson, University of Edinburgh
(lógica filosófica, metafísica); Kit Fine, New York University (lógica filosófica, metafísica); Christopher Peacocke, University of Oxford (filosofia da
linguagem e da mente); Paul Horwich, University College London (filosofia
da linguagem, lógica filosófica).
Plano de Estudos: O programa consiste na realização de uma parte escolar e na composição de uma dissertação. Não há uma estrutura fixa, devendo
no entanto os estudantes obter um total de 30 unidades de crédito; tal é normalmente executável em dois anos académicos (estudantes em tempo parcial
podem, no entanto, necessitar de mais um ano).
Condições de Acesso: (a) Licenciatura ou equivalente com a classificação mínima de 14 valores; (b) Licenciatura ou equivalente com uma classificação inferior a 14 valores, ficando a admissão dependente do curriculum
vitae.
Candidaturas para 1998/1999: O período de candidaturas, as quais devem ser submetidas na secretaria da Faculdade de Letras de Lisboa, é de 1
de Julho de 1998 a 19 de Setembro de 1998.
Mais informações: João Branquinho, Departamento de Filosofia, Faculdade de Letras de Lisboa, Cidade Universitária, 1699 Lisboa Codex. E-mail:
glossar@lmc.fc.ul.pt.
MAIS DISPUTATIO
Em Junho será colocada à venda um número suplementar da Disputatio,
contendo algumas actas do Fórum Disputatio. O número 5 de Disputatio
estará à venda em Novembro de 1998, cumprindo assim o carácter semestral
e regular desta publicação. Como sempre, submissões de recensões e artigos
são bem-vindas e serão anonimamente avaliadas. Todas as submissões recebem uma resposta categórica quanto à sua publicação ou recusa e o anonimato é preservado em todo o processo. As razões quanto à publicação ou
não de artigos são exclusivamente académicas; a Disputatio não tem nenhuma orientação doutrinária. Qualquer artigo claro, bem argumentado e
com valor académico será bem-vindo.

