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PROCESSO SELETIVO PARA BOLSAS DOUTORADO SANDUICHE NO ÂMBITO 

DO PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO PRINT DA CAPES PARA O 

CURSO DE DOUTORADO EM FILOSOFIA DO PPGLM/UFRJ EM 2022 

 
A coordenação do Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro informa que estarão abertas 
na secretaria do Programa, no período de 10 de novembro a 10 de 
dezembro de 2022, as inscrições para o processo seletivo para os 
interessados em concorrer a uma bolsa de Doutorado Sanduiche, 
com duração de 6 meses, atribuídas ao PPGLM pelo projeto PRINT 
da CAPES. Só poderão concorrer alunos regularmente matriculados 
no curso de doutoramento 
 
1 Cronograma, Resultado e Recursos 
Lançamento do edital: 10 de novembro de 2022 
Período de inscrição: 10 de novembro a 10 de dezembro de 2022 
Resultado: os candidatos selecionados terão seus nomes divulgados 
no dia 20 de dezembro no sítio-web do PPGLM. 
Prazo para recursos: o prazo para recursos é de dois dias úteis após 
a divulgação do resultado, portanto, até às 24:00h do dia 22 de 
dezembro de 2022. 
Divulgação do resultado final: 23 de dezembro de 2022 no sítio-web 
do PPGLM.  
Indicação do bolsista à PR2 via SEI: 23 de dezembro a 09 de janeiro de 
2023. 
Indicação do bolsista via SCBA após convalidação: 18 de janeiro a 01 de 
fevereiro de 2023. 
Período de início da bolsa: abril a junho de 2023. 
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2. Documentos necessários para inscrição no processo de seleção 
1. Carta de aceite da instituição de destino, devidamente datada e 
assinada, em papel timbrado, informando mês e ano de início e 
término da permanência em arquivo .pdf; 
2. Histórico Escolar em arquivo .pdf; 
3. Currículo Lattes atualizado em arquivo .pdf; 
4. Cópia do passaporte e do visto permanente no Brasil (se discente 
estrangeiro) em arquivo .pdf; 
5. Ata de defesa de exame de qualificação em que conste a 
aprovação ou comprovante de ter cursado, pelo menos, o primeiro 
ano do doutorado em arquivo .pdf; 
6. Certificado de proficiência linguística mínima em arquivo .pdf, 
conforme tabela e requisitos descritos no Anexo XII EDITAL 
PROGRAMA INSTITUCIONAL CAPES PRINT No 41/2017 em arquivo 
.pdf; 
7. Carta do orientador brasileiro apresentando a candidatura e 
demonstrando interação com o pesquisador responsável na 
instituição de destino em arquivo .pdf; 
8. Currículo do orientador ou pesquisador responsável na instituição 
de destino em arquivo .pdf; 
9. Plano de trabalho a ser desenvolvido durante a permanência no 
exterior em arquivo .pdf, contendo os seguintes itens: 

• Título 
• Introdução e justificativa, apresentando a atualidade e 
relevância do tema da pesquisa e aderência ao Projeto 
Institucional de Internacionalização da UFRJ e, se for o caso, 
também ao projeto em cooperação internacional; 
• Definição e delimitação clara do objeto de estudo; 
• Objetivos e Metas; 
• Metodologia a ser empregada; 
• Cronograma de atividades; 
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• Contribuição do plano de estudos para a promoção do ensino, 
formação e aprendizagem, quando for o caso, bem como para a 
ampliação da cooperação e intercâmbios internacionais da UFRJ, 
destacando o potencial para o aumento da rede de pesquisa e 
educação, com novas técnicas e parcerias, além de ampla 
divulgação dos resultados, quando for o caso; 
• Relevância da pesquisa proposta para o desenvolvimento 
científico e tecnológico da área no Brasil no médio e longo prazos; 
• Relevância da pesquisa proposta para o desenvolvimento 
econômico e de bem-estar social do Brasil no médio e longo 
prazos, quando for o caso; 
• Informação se o plano de estudos prevê/atende às normas 
éticas nacionais e internacionais, quando relevante; 
• Justificativa para a escolha da IES de destino e do coorientador 
no exterior, indicando a sua adequação ao Projeto Institucional 
de Internacionalização da UFRJ e, se for o caso, também ao 
projeto em cooperação internacional; 
• Referências bibliográficas; 
• Resultados esperados; 

10- Proposta de atividades a serem realizadas no retorno em arquivo 
.pdf, de forma a permitir que a instituição se aproprie do 
conhecimento adquirido pelo beneficiário no exterior. 
 
3. Procedimentos de inscrição 
Todos os documentos listados devem ser enviados, dentro do 
período de inscrições, para o email ppglmufrj@gmail.com, 
contendo a para PRINT no assunto da mensagem. 
 
4. Instituições de Destino 
Segundo as diretrizes estabelecidas pela CAPES, a IES de destino 
deve ser localizada em um dos seguintes países: África do Sul, 
Alemanha, Angola, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, 
Chile, China, Colômbia, Coreia do Sul, Cuba, Dinamarca, Espanha, 
Estados Unidos, França, Grécia, Holanda, Índia, Indonésia, Irlanda, 
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Itália, Japão, México, Moçambique, Noruega, Peru, Portugal, Reino 
Unido, Rússia, Suécia, Suíça, Uruguai. 
  
 
4. Comissão avaliadora 
A comissão avaliadora será composta pelos seguintes membros: 
Profa. Carolina Araújo (coordenador do projeto Print PPGLM) 
Prof. Pedro Costa Rego (membro interno, PPGLM - UFRJ) 
Rosi Morokawa (representante discente) 
Profa. Ana Rieger Schmidt (membro externo, UFRGS) 
Suplentes: Prof. Rodrigo Guerizoli (PPGLM-UFRJ) e Prof. Ludovic 
Soutif (externo, PUC-Rio) 
 
5. Critério de Avaliação 
A Comissão avaliadora emitirá parecer circunstanciado sobre a 
escolha do beneficiário, datada e assinada por todos os membros da 
comissão, com ênfase na aderência das atividades a serem 
realizadas ao Projeto Institucional de Internacionalização da UFRJ e 
projeto em cooperação internacional do PPGLM, seguindo o 
modelo disponível em 
www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Termo_Seleca
o_PDEE.pdf.  
Os candidatos serão avaliados segundo os critérios: 
1. Atendimento aos requisitos exigidos ao candidato na data 
prevista da seleção, conforme estabelece a Portaria Capes no 289, 
de 28 de dezembro de 2018, para as bolsas no exterior e o Edital 
CAPES-Print;  
2. Adequação da documentação apresentada pelo candidato;  
3. Qualificação do candidato e o mérito científico-acadêmico do 
plano e sua aderência ao tema do Projeto Institucional de 
Internacionalização da UFRJ e também ao projeto em cooperação 
internacional do PPGLM (ver anexos);  
4. Exequibilidade do plano de pesquisa/trabalho dentro do 
cronograma previsto;  
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5. Adequação da instituição de destino e do co-orientador, para o 
desenvolvimento do plano previsto; 
6. Avaliação do perfil do candidato segundo o histórico escolar  e o 
currículo lattes. 
7. Avaliação do plano de trabalho. 

 
Rio de Janeiro, 110 de dezembro de 2022 

 
 

__________________________________ 
Professora Carolina Araújo  

Coordenadora do Projeto PRINT PPGLM 
 
 

Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica 
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ 

Largo de São Francisco de Paula, no 1, sala 320B (Centro) 
20051-070 Rio de Janeiro, RJ 

Tel.: (21) 2252-8032, ramal 308 
e-mail: ppglm@ifcs.ufrj.br 

página eletrônica: http://ppglm.wordpress.com 
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Anexo I 
Projeto Institucional de Internacionalização da UFRJ  

“Sustentabilidade, Crescimento e Combate às Desigualdades” 
 
O crescimento das sociedades só redundará em desenvolvimento 
socioeconômico sustentável se for articulado ao combate às 
desigualdades. Desta forma, são necessárias pesquisas que 
desenvolvam técnicas e produtos, proponham análises teóricas e 
discussões críticas sobre o crescimento em suas diferentes 
dimensões - econômica, demográfica, tecnológica, urbana, 
educacional – e que busquem enfrentar as desigualdades, seja 
resultantes dos processos de exploração dos recursos naturais, 
seja sociais, políticos ou jurídicos engendrados na sociedade atual. 
Entendemos que desses processos resultam formas de 
discriminação social, racial, étnica, econômica, religiosa, de 
orientação e identidade sexual, de gênero, etc., que se manifestam 
nas instituições, nas relações de poder, nas políticas, nas normas e 
direitos os quais estimulam ou combatem, em múltiplos aspectos, 
tanto o crescimento quanto as desigualdades. Tais investigações e 
ações, desenvolvidas nos diversos campos dos saberes, 
respondem a demandas brasileiras e a de diferentes países, e visam 
fomentar a produção de conhecimento que colabore no 
enfrentamento desses problemas, bem como a construção de 
redes internacionais, multi e interdisciplinares de pesquisa, que 
deem visibilidade às pesquisas desenvolvidas na UFRJ e de seus 
parceiros sobre tais questões. 
 
 

Anexo II 
Projeto em cooperação internacional “Dynamis na História da 

Filosofia” 
 

O Projeto de Pesquisa “Dunamis na História da Filosofia” tem como 
objetivo central a internacionalização das pesquisas realizadas 
coletivamente por professores  e estudantes do Programa de Pós-
Graduação Lógica e Metafísica da UFRJ. Ele se propõe a produzir 
inovação procedimental em pesquisa em filosofia, uma vez que a 
área tem por tradição a pesquisa individual. O projeto pretende 
desenvolver mecanismos dialógicos aumentando a interface 
diferentes áreas de investigação da filosofia e diferentes períodos 
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históricos do pensamento com  o propósito de estudar o conceito 
de poder em todo o seu âmbito histórico e semântico.   
A noção de dunamis (poder) parece pôr em questão as divisões que 
tendemos a estabelecer entre as sub-áreas da filosofia: ela configura 
a noção de potência e disposição na metafísica, de possibilidade na 
lógica, de capacidade em psicologia, de faculdades em 
epistemologia e de poder em política. Ele oferece ocasião para que 
sejam exploradas as relações entre essas diferentes subáreas da 
filosofia, ao mesmo tempo em que nos permite pensar a história da 
filosofia em sua totalidade.  
 
São objetivos do projeto: 
• Compreensão melhor e mais ampla do conceito de poder 
através de um trabalho de equipe com regras de cooperação e 
metas pré-determinadas; 
• Análise cooperativa do conceito metafísico de dunamis e seu 
uso na História da Filosofia; 
• Investigação sobre o conceito lógico de possibilidade e suas 
implicações metafísicas; 
• Pesquisa sobre a interpretação da mente como órgão dotado 
de capacidades e as suas consequências para a ética e a teoria do 
conhecimento; 
• Investigação conjunta sobre o conceito político de poder 
como dunamis e a tradição da filosofia política ocidental; 
• Consolidação e fortalecimento do intercâmbio internacional 
das instituições envolvidas; 

 
 


