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Curriculum Vitae
Percurso académico e formativo:

- Doutoramento em Filosofia, Universidade do Porto.

- Diploma Europeu de Estudos Medievais, Roma.

- Licenciatura em Filosofia, Universidade do Porto.

Prémios/Bolsas de investigação:

- Bolseira de Pós-Doutoramento da FCT: no Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa (CFCUL) e no IF-FLUP.

- Bolseira de Doutoramento da FCT: em Itália (Roma), Holanda (Nijmegen) e Portugal (Porto).

- Prémio Eng.º António de Almeida atribuído à classificação mais elevada (ex-aequo) no curso de Filosofia, da FLUP, no ano letivo de 1998/99.

Outras habilitações:

- Formadora acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, nas seguintes áreas e domínios: A32 Filosofia; B17
Educação e Valores; D03 Ética Profissional.

- Estágio profissional do Ramo Educacional do curso de licenciatura em Filosofia.

Experiência docente:

- Formadora da "Escola de Verão em Filosofia da Ciência" do CFCUL, destinada a estudantes do Ensino Secundário, na FCUL. Lecionação do
módulo: "O que é o conhecimento científico?".

- Docente da disciplina de Filosofia Social e Ética na Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica Portuguesa (Porto).

- Co-formadora do curso "Dilemas Éticos Contemporâneos: contributos para o ensino da Filosofia" na FLUP, curso de formação contínua
acreditado pelo CCPFC e pela Reitoria da Universidade do Porto, destinado a estudantes universitários e professores.

- Docente das disciplinas de Filosofia (10º e 11º anos) e Psicologia (12º ano) em vários estabelecimentos de ensino (públicos e privados).

Projetos de investigação em que participa/participou:

- "From Data to Wisdom. Philosophizing Data Visualizations in the Middle Ages and Early Modernity (13th-17th Century)" do IF-FLUP.

- "Iberian Scholastic Philosophy at the Crossroads of Western Reason: The Reception of Aristotle and the Transition to Modernity" do IF-FLUP.

- "SIPS: Système d’information en philosophie des sciences" (3 UMR Philosophie des Sciences-IHPST/CNRS France).

- "Bachelard. Ciência e Poética" do CFCUL.

- "Imago mundi" do IF-FLUP.

Publicações

Livros:

- Gaston Bachelard, As intuições atomísticas (Ensaio de classificação), tradução e prefácio por Lídia Queiroz, Cadernos de Filosofia da Ciência
13, Lisboa, CFCUL, 2015. [ISBN 978-989-8247-69-8]

- Tomás Bradwardine, De continuo, introdução, tradução e notas por Lídia Queiroz, texto latino por J. Murdoch (†), prefácio J. Meirinhos, col.
Imago Mundi, vol. 6, Porto, Afrontamento, 2013. [ISBN 978-972-36-1350-6]

Artigos inseridos em publicações científicas periódicas:

- "On the relation between Natural Philosophy, Mathematics and Logic in the investigation on atomism in the Middle Ages", Enrahonar. An
International Journal of Theoretical and Practical Reason, 2018, Supplement Issue, pp. 135-149.

- "Iconografia atomística e o papel da imagem segundo Gaston Bachelard", Kriterion: Revista de Filosofia, Vol. 58, Nº 138 (2017), pp. 637-652.

- "Realism and substantialism in atom conceptions", Disputatio. Philosophical Research Bulletin, Vol. 4, Nº 5 (2015), pp. 107-118.

- "Geometria versus atomismo – as posições críticas de Bradwardine e Wodeham", Filosofia. Revista da Faculdade de Letras da Universidade
do Porto, 32 (2015), pp. 57-78.

- "A estrutura axiomática do De continuo de Tomás Bradwardine e a demonstração em Aristóteles e Euclides", Mediaevalia. Textos e Estudos,
29, 2010, pp. 111-127.

- "A continuidade de uma grandeza e o contacto entre pontos geométricos no tratado Acerca do contínuo de Tomás Bradwardine",
Philosophica, 34, 2009, pp. 245-258.

Artigos inseridos em obras coletivas:

- "Bachelard e a história do atomismo". In Z. Kotowicz (dir.), Bachelard: 50 ans après, Documenta 8, Lisboa, CFCUL, 2016, pp. 53-66. [ISBN 978989-8247-73-5]

- "The treaty On the Continuum of Thomas Bradwardine and the concept of superposition", in A. Musco & G. Musotto (eds.), Coexistence and
cooperation in the Middle Ages, Palermo, Officina di Studi Medievali (Biblioteca dell’Officina di Studi Medievali, 18), 2014, pp. 1209-1219. [ISBN
978-88-6485-061-0]

- "Tomás Bradwardine e a refutação do atomismo", in José F. Meirinhos e Manuel L. Pulido (org.), Pensar a natureza. Problemas e respostas
na Filosofia Medieval (séculos IX-XIV), Porto, FLUP, 2011, pp. 393-417. [ISBN 978-972-8932-81-7]

Comunicações em eventos de natureza científica:

- "A priori e atomismo na Idade Média tardia". In Scire naturam: filosofia e ciências, da antiguidade ao início da modernidade, colóquio
internacional que decorreu de 26 a 28 de fevereiro de 2018, na FLUP.

- "The influence of animism on atomistic conceptions". In Third Lisbon International Conference on Philosophy of Science: Contemporary Issues
, que decorreu de 14 a 16 de dezembro de 2016, no Fórum Lisboa.

- "On the relation between Natural Philosophy, Mathematics and Logic in the investigation on atomism in the Middle Ages". In De relatione VII Congreso Internacional Iberoamericano de Filosofía Medieval, que decorreu de 14 a 16 de novembro de 2016, na Universitat Autònoma
de Barcelona.

- "Da imagética à iconografia atomística: reflexões epistemológicas em torno deste percurso". In 2º Congresso Português de Filosofia, que
decorreu nos dias 8 e 9 de setembro de 2016, na FLUP.

- "New tools of investigation on atomism in the Middle Ages". In III Medieval Philosophy Meeting: "Spaces of Medieval Philosophy: Cordova,
Toledo and Paris", que decorreu no dia 9 de março de 2016, na Facultad de Filosofía da Universidad Complutense de Madrid.

- "Realism and atom conceptions". In Realism, Substantialism & Animism: epistemological obstacles and their influence on the atom
conceptions, colóquio internacional que decorreu no dia 22 de fevereiro de 2016, na FCUL.

- "Heuristic role of thought experiments as a tool of investigation on atomism". In Évora's 6th International Symposium in Philosophy and
History of Science, que decorreu no dia 20 de novembro de 2015, no Palácio do Vimioso da Universidade de Évora.

- "Atomism and metaphysics in Bachelard's epistemology". In Sixth World Conference on Metaphysics, que decorreu de 12 a 14 de novembro
de 2015, na Universidad Pontificia de Salamanca.

- "Nicholas Bonetus’s commentary on the Aristotelian category of ‘quantity’". In FIDEM Annual Meeting 2015: "Varieties of Readings of Medieval
Sources", que decorreu de 23 a 26 de setembro de 2015, na Babes-Bolyai University, Cluj (Roménia).

- "Commentarii Conimbricensis in sextum librum Physicorum Aristotelis". In Scholastica Iberica & Scholastica Colonialis. New Trends of Research,
seminário internacional que decorreu no dia 26 de janeiro de 2015, na FLUP.

- "Atomistic iconography and the role of image according to Gaston Bachelard". In Atomism and imagery (from the 20th century onwards),
colóquio internacional que decorreu no dia 3 de novembro de 2014, na FCUL.

- "O atomismo de Nicolau Bonetus em Praedicamenta". In I Simpósio Ibérico de Filosofia Grega, que decorreu de 25 a 26 de setembro de
2014, na FLUL.

- "A quádrupla classificação bachelardiana da diversidade histórica das doutrinas atomísticas". In Congresso Português de Filosofia, que
decorreu nos dias 5 e 6 de setembro de 2014, na Fundação Calouste Gulbenkian e na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa.

- "Gaston Bachelard e o atomismo criticista de Arthur Hannequin". In VIII Jornadas Ibéricas: Debates da Filosofia da Ciência Contemporânea,
que decorreram de 27 a 29 de maio de 2014, na FCUL.

- "Image and visualization in Gaston Bachelard’s work: the particular case of atomism". In Philosophy of Science in the 21st Century –
Challenges and Tasks, congresso internacional que decorreu de 4 a 6 de dezembro de 2013, na FCUL.

- "Pontos, linhas e superfícies: atomismo e imagética em Tomás Bradwardine". In Atomism and imagery (until the 19th century), colóquio
internacional que decorreu no dia 4 de novembro de 2013, na FCUL.

- "A geometria na história do atomismo: uma polémica na Universidade de Oxford no dealbar do século XIV". In XVII Congresso
Interamericano de Filosofia, que decorreu de 7 a 11 de outubro de 2013, no Centro de Convenções do Bahia Othon Palace Hotel, em Salvador
da Baía (Brasil).

- "Geometria versus atomismo – as posições críticas de Bradwardine e Wodeham". In Secrets and Discovery in the Middle Ages, congresso
europeu que decorreu de 25 a 29 de junho de 2013, na FLUP.

- "O atomismo na Idade Média, a partir de um tratado do séc. XIV do filósofo Tomás Bradwardine", seminário na FCUL, no dia 27 de maio de
2013.

- "A epistemologia de Gaston Bachelard e o atomismo", conferência proferida no âmbito das "Conferências de História e Filosofia das
Ciências" da Secção Autónoma de História e Filosofia das Ciências da FCUL, no dia 7 de maio de 2013.

- "Bachelard e a história do atomismo". In Colloque International Bachelard – 50 ans après, que decorreu nos dias 10 e 11 de dezembro de
2012, na FCUL.

- "Visualizar o invisível: a epistemologia bachelardiana e a história do atomismo", conferência proferida na FCUL, no dia 11 de maio de 2012.

- "Tomás Bradwardine e a refutação do atomismo". In Pensar a natureza (séculos XI-XV), colóquio internacional que decorreu nos dias 17 e 18
de junho de 2010, na FLUP.

- "The treaty On the Continuum of Thomas Bradwardine and the concept of superposition". In Coexistence et Coopération au Moyen Âge,
congresso europeu que decorreu em Palermo (Itália), de 23 a 27 de junho de 2009.

- "A continuidade de uma grandeza e o contacto entre pontos geométricos no tratado Acerca do contínuo de Tomás Bradwardine". In
Anselmo sola ratione 900 anos depois, II Colóquio da Sociedade Portuguesa de Filosofia Medieval, que decorreu nos dias 28 e 29 de maio de
2009, na FLUL.

- "O tratado Acerca do contínuo de Tomás Bradwardine como um projecto matemático de crítica ao indivisibilismo". In Filosofia às Quintas,
ciclo de conferências promovido pelo Departamento de Filosofia da FLUP, a 19 de março de 2009, na FLUP.

- "Estrutura e problemas em discussão no De continuo de Tomás Bradwardine". In Universalidade da razão, pluralidade de filosofias na Idade
Média. Em memória de Pedro Parcerias, colóquio internacional que decorreu nos dias 4 e 5 de janeiro de 2008, na FLUP.

- "A importância filosófica do Tractatus de continuo de Tomás Bradwardinus no contexto do nascimento de uma nova Física em Oxford, no
século XIV". In Laboratorium philosophiae Medii Aevi 2007 - Questões de Filosofia Medieval, colóquio que decorreu nos dias 5 e 6 de janeiro de
2007, na FLUP.

Membro de comissões editoriais:

- De 2012 a 2015: Membro da Comissão Editorial da revista Kairos. Revista de Filosofia & Ciência, do CFCUL.

Organização de eventos científicos internacionais:

- Organização do colóquio internacional Realism, Substantialism & Animism: epistemological obstacles and their influence on the atom
conceptions, 22 de fevereiro de 2016, FCUL.

- Co-organização do simpósio internacional A priori, thought experiments and atomism, 20 de novembro de 2015, Palácio do Vimioso da
Universidade de Évora.

- Organização do colóquio internacional Atomism and imagery (from the 20th century onwards), 3 de novembro de 2014, FCUL.

- Co-organização do congresso internacional Philosophy of Science in the 21st Century – Challenges and Tasks, 4 a 6 de dezembro de 2013,
FCUL.

- Organização do colóquio internacional Atomism and imagery (until the 19th century), 4 de novembro de 2013, FCUL.

Estadias em centros de investigação/universidades internacionais de prestígio:

- 2005-2008: Membro do Center for the History of Philosophy and Science, da Radboud Universiteit Nijmegen – Holanda.

- 2004/2005: estadia no Istituto S. Tommaso d'Aquino (Pontificia Università San Tommaso d'Aquino), Roma – Itália.

Atividades desenvolvidas relativas a revistas científicas:

- Coordenação do trabalho de edição de dois dossiers temáticos para a Kairos:

. "Imagética atomística" in Kairos. Revista de Filosofia & Ciência, 13, 2015, pp. 143- 254.

. "Gaston Bachelard" in Kairos. Revista de Filosofia & Ciência, 5, 2012, pp. 143-167.

Coordenação de projetos pedagógicos:

Coordenadora da 1ª edição da "Escola de Verão em Filosofia da Ciência" do CFCUL, destinada a estudantes do Ensino Secundário, na FCUL.

