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Relato Conselho do CCNH

Sessão Ordinária de 16 de Julho de 2018.
Ordem do dia ou Expediente: Avaliação de Plano de Trabalho de Pesquisa – Prof.
Lucca Pitteloud
Relator: Tiago Rodrigues
Contexto e Histórico:
Este relato refere-se à solicitação de análise do plano de trabalho pelo Conselho do
CCNH encaminhado pelo Prof. Luca Jean Pitteloud para desenvolvimento de projeto
de pesquisa em colaboração com o Prof. Matthew Duncombe da Universidade de
Nottingham.
Avaliação:
A UFABC tem, desde o seu início, criado diversas estratégias para usa
internacionalização, incluindo convênios institucionais bilaterais com universidades de
institutos de pesquisa em todo o mundo e apoiando mobilidade de seus docentes para
estágios
pós-doutorais.
Conforme
disposto
no
Plano
Institucional
de
Internacionalização da UFABC 2018-2023, “a internacionalização tem se constituído
em uma das forças definidoras do ensino superior de excelência”, e por essas
iniciativas esta Universidade aparece sempre ranqueada no topo dos rankings de
internacionalização de vários órgãos nacionais e internacionais. No que tange
especificamente a esta solicitação, ressalta-se:
1. A UFABC aprovou o acordo de cooperação entre a UFABC e a Universidade de
Nottingham do Reino Unido (Resolução CRI No. 006, de 06 de Junho de 2018);
2. Com relação ao financiamento para o projeto, o plano de trabalho apresentado
apresenta em detalhes as necessidades para o referido intercâmbio, sendo que o
mesmo já foi aprovado pela “British Academy for Humanities and Social Sciences,
Newton Mobility Grants” (#NMG2R2\100044), conforme documento anexo à
solicitação.
3. O plano de trabalho apresentado, intitulado “Contradiction and Infinite Regresses in
Plato and Aristotle” tem um cronograma de 12 meses, divididos em duas partes, uma
no Brasil e outra no Reino Unido, e envolve atividades de pesquisa e apresentação
dos resultados obtidos em workshops, sendo adequado para o estabelecimento de
colaboração, geração de resultados e formação de recursos humanos na área entre os
dois grupos de pesquisa.
Conclusão:
Diante do exposto, o parecer da relatoria é favorável à aprovação do plano de
trabalho.
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