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Ata da Reunião para a escolha das candidaturas as bolsas do PRINT, realizada no dia 14 de outubro 

de 2020. 

Às dezessete horas do dia 14 de outubro de dois mil e vinte, encontraram-se na sala virtual 

https://meet.jit.si/PPGF-PRINT do Programa de Pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro o Professor Doutor Henrique Fortuna Cairus, o Professor Doutor Jean-Yves Beziau, a 

Professora Doutora Beatriz de Paoli e a Doutoranda Monica Silva de Freitas, para avaliar as propostas de 

candidatura às bolsas oferecidas no seio do Programa de Internacionalização (CAPES-MEC) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, no âmbito da cota do Programa 

de Pós-graduação em Filosofia da UFRJ. 

Devido à inexistência de recursos a decisão preliminar, a comissão reitera abaixo a análise nela contida: 

A Comissão de Seleção para a escolha dos beneficiários através do Projeto Institucional de 

Internacionalização (Print) da UFRJ, expressa sua convicção de que os projetos dos candidatos abaixo 

nomeados estão absolutamente de acordo com o planejamento deste Programa de Pós-Graduação no que 

concerne à continuidade de suas atividades em prol do aprofundamento de suas relações internacionais 

em regime multilateral, tal como planejado no campo temático da sustentabilidade, do crescimento e 

combate à desigualdade, particularmente no campo das línguas, das linguagens e do intercambio de 

valores civilizatórios discutidos no âmbito da Filosofia. 

Dessarte, notam-se a relevância da pesquisa dos três discentes do Curso de Doutorado em solo estrangeiro, 

a fim de tenham profícuo convívio com grandes referenciais das áreas de investigação (conforme 

comprovam os projetos apresentados), bem como com as bibliotecas e centros de documentação, no qual 

poderão ter acesso a um material que, mesmo com o aprimoramento da difusão dos dados em espaços 

virtuais franqueados, ainda se encontram longe de ser considerado disponível para os pesquisadores que, 

como eles, se dedicam a temas tão peculiares. Acesso aos documentos, convívio com pesquisadores 

referenciais (e nossos parceiros) e a experiência humana são alguns (mas não todos) motivos que 

sustentaram a anuência expressa por este parecer. 

Destaca-se também o investimento na vinda para este Programa de uma renomada pesquisadora da área 

de Filosofia, uma autora consagrada da literatura “de ponta”, com a qual o convívio inevitavelmente 

ensejará promissores desenvolvimentos na pesquisa dos discentes e dos docentes que terão a oportunidade 

de com ela discutir suas pesquisas e temas. A Professora Ludmila Lackova, docente da Universidade 

Palacky (República Tcheca), é uma renomada pesquisadora da área da Lógica, com uma produção 

referencial, com grande potencial para alavancar, em parceria com os docentes deste Programa, várias 

pesquisas e produções em andamento cujos resultados já são esperados. 

Todos os planos de trabalho dos candidatos apresentam perfeita aderência ao eixo temático do projeto 

PrInt da UFRJ ao qual o PPGF está vinculado, qual seja: “Sustentabilidade, crescimento e combate à 

desigualdade”; particularmente na promoção e no desenvolvimento de redes nacionais e internacionais de 

pesquisa e fortalecimento da posição da UFRJ de liderança nacional e de reciprocidade internacional em 

pesquisa; no intercâmbio entre os programas de pós-graduação da UFRJ com outros programas do Brasil 

e do exterior, visando a ampliar a mobilidade estudantil e o reconhecimento internacional dos cursos; 

promover cotutelas; incentivar programas bilíngues e multilíngues. 
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Dito isso, passamos a nominata dos Projetos indicados: 

A circularidade do gosto: a formação dos juízos humanos em Nietzsche, Luiza Fonseca Regattieri 

Téchne, uma estética da vida humana, Christian Egídio da Silva 

Nietzsche, Hölderlin e Heráclito: Considerações acerca das diretrizes lógico-ontológicas do Ocidente, 

André Felipe Gonçalves Correia 

Language iconicity and its consequences for the postulate of arbitrariness, Ľudmila Lacková 

 

 

Prof. Dr. Henrique Fortuna Cairus (Coordenador do PRINT/PPGF)  

 

 

 

Prof. Dr. Jean-Yves Beziau (Coordenador do PPGF/UFRJ) 

 

 

 

Profa. Dra. Beatriz de Paoli (Membra Externa)  

 

 

 

Monica Silva de Freitas (Representante Discente – Doutorado) 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

Monica Freitas (Oct 25, 2020 09:29 PDT)
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