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RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 – DADOS CADASTRAIS
1.1 Nome do Beneficiário
Bruna Natália Richter

1.2 CPF / Passaporte
023175480-95
GA816323

1.3 Instituição
Universidade Federal de Santa Maria
Université Grenoble Alpes

1.4 Programa CAPES/ nº do AUXPE

1.5 Projeto

1.6 Coordenador Projeto

8881.310246/2018-1

CAPES Print Memória e Tecnologias

Prof. Cesar De David

1.7 Programa de Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFSM

2 – BENEFÍCIO
2.1 Modalidade
( ) Missão de Trabalho (x) Bolsa de Doutorado Sanduíche
2.2 Instituição de Destino (nome da instituição e nome do
centro/instituto/departamento/grupo de pesquisa)
Centre for Philosophy of Memory que é parte do Institut de
Philosophie de Grenoble na Université Grenoble Alpes em
Grenoble na França.
3 – RECURSOS RECEBIDOS (R$)
3.1 Auxílio-deslocamento

€ 950.00

3.2 Auxílio-instalação

€ 1,300.00

3.3 Seguro-saúde

€ 90.00 pelos seis meses

3.4 Adicional-localidade

Não recebido

3.5 Mensalidade

€ 1,300.00 pelos seis meses

3.6 Auxílio-diário

Não recebido
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2.3 Período da Atividade
2.3.1 Início
2.3.2 Término
01/03/2020
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4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
4.1 Objetivos da missão: (estabelecer correlação com os objetivos do projeto)
A justificação e a relevância da participação do projeto de pesquisa intitulado Viagem no tempo mental e tempo
subjetivo no edital Nº 069 de internacionalização - PrInt de bolsa para doutorado Sanduíche no exterior, reside no
intercâmbio e discussões sobre teorias e ideas. Deste modo, foram apresentados dois esboço de artigos no Semnário
Interno realizado pelo Centre for Philosophy of Memory que contaram com a participação de Denis Perrin, Kourken
Michaelian, Chris McCarrol, André Sant’Anna, Loraine Gérardin-Laverge. Dado váras discrepância entre o padrão de
escrita e aprensetação de trabalhos entre a França e o Brasil, esses esboços ainda estão sendo desenvolvidos e nenhum
se encontra finalizado até o presente momento.
A minha visita assim como discussão da pesquisa proposta visou dar continuidade a um projeto de internacionalização
entre o Laboratório de Filosofia da Memória pertencente ao Departamento de Filosofia da UFSM, em que eu participo,
e o Centre for Philosophy of Memory que é associado ao Institut de Philosophie de Grenoble da Université Grenoble
Alpes. Essa visitia consistiu em aprender as diferentes metodologias de pesquisa e escrita entre a França e o Brasil,
mais especificamente entre Grenoble e Santa Maria.
4.2 Atividades Realizadas: (listar atividades)
Antes do período de quarentena o estudo e discussões eram realizados na sala de conferência do prédio em que o
Centre for Philosophy of Memory está localizado. Durante a após o periódo de quarentena as discussções passaram a
ocrrorer pelo Zoom que é um aplicativo ou software de interação online. As atividades do centre foram fortemente
afetadas pela pandemia mundial de Covid-19. Os estudos realizados no Centre for Philosophy of Memory foram de
encontro com os estabelicidos nos objetivos do projeto.
Toda a terça-feira, apartir de 3 de Março a 28 de Julho eu participei do Seminário Interno realizado pelo Centre for
Philosophy of Memory, assim como nos dias 13 de Março e 21 de Julho de 2020, eu apresentei os meus artigos.
Durante o período de Março e Junho, eu realizei umas atividades de escrita e métodologia argumentativa com o
professor Kourken Michaelian, dado as diferenças entre abordagens que havia aprendido no Brasil.
Por vias online me foi permitido discutir com pesquisadores como Sarah Robins, Vilius Dranseika, Loraine GérardinLaverge.
Além dessas atividade eu participei de dois eventos que estavam ocorrendo através do Zoom. Philosophy of Memory
Virtual Seminar e Philosophy Meets Cognitive Science Virtual Research Colloquium, cujo qual apenas participeir das
falas sobre memória.

4.3 Resultados e/ou Impactos:
O principal impacto da visitia e pesquisa realizada no Centre for Philosophy of Memory consite no meu aprendizado
sobre estrutura e escrita argumentativa de filosofia análitica como é Realizado em Grenoble. Os esboços em que estava
trabalhando antes de realizar o doutorado sanduíche estão muito mais claros e possuem objetivos bem mais
especificos. Assim como possuo um melhor entendimento de do que é esperado de mim enquanto o que é esperado
de mim enquanto estudante de filosofia pela comunindade filosofica mundial. Além disso, adquiri uma perspectiva
mais clara de como é organizado e o que é necessário para a minha inserção na comunidade filosófica mundial.
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Grenoble, 29 de Setembro de 2020.

______________________________
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ANEXOS

Todas as atividades realizadas no Centre for Philosophy of Memory estão listadas e inseridas no site: https://philmem.org/index.php.

Eu não requesitei certificado e nem sabia como o fazer para esse evento. Participei apenas das falas em azuis que são
especificamente sobre memória. Na ultima palestra não pude participar pois estava sem internet (Dr. Erica Cosentino,
07/07).
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Foto de um semenário interno tirada por Kourken Michaelian. Eu sou a figura escura no canto esquerdo.

Fotos tiradas por mim do escritório em que me foi possibilitado estaudar antes e após o período da quarentena.
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Certificado de participação das atividades realizadas pelo Centre for Philosophy of Memory.

Banner de um dos eventos em que iria participar, mas devido ao Covid-19 foi adiado.
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APÊNDICE TÉCNICO

Ajustes do projeto
No primeiro dia eu e o professor Kourken Michaelian tiver uma reunião onde ele me explicou como se organizava e o
que era necessário para mim fazer em relação a pesquisa e inserção na comunidade filosófica mundial. Assim como
funcionária os seis meses de pesquisa. Muito dos planos e eventos em que iria participar e apresentar trabalho foram
cancelados devido a pandemia de Covid-19. Discutimos sobre as diferenças entre avaliação e busca por trabalhos na
área de filosofia entre a Europa e América do Norte e o Brasil. Assim como alguns elementos importantes e intrinsecos
ao meu projeto de pesquisa.

Uso do escritório
Antes da quarentena eu utilizei os recursos e a sala do Centre for Philosophy of Memory todos os dias entre as 9h da
manhã até as 17h da tarde. Durante a quarentena meus estudos ocorreram no meu apartamento.

Atividades de escrita
Devido a muitas diferenças na forma como é estruturado e escrito textos acadêmicos na UFSM e em Grenoble (e na
comunidade científica em geral), eu pedi ao professor Kourken Michaelian que me ajudasse com algumas aitividades
de escrita argumentativa. Deste modo De Março a Junho quase semanalmente eu envia alguma atividade escrita que
visava compreender e argumentar contra alguma posição defendida por um filosofo que o professor escolhia.

Apresentação de trabalho
Eu submeti e tive aceito os meus resumos em dois eventos, que devido ao Covid-19 foram cancelados. Eu submeti um
resumo intitulado The Dimensions of Temporal Perception in Episodic Simulation para o evento Seventh IAPT Annual
Conference (cancelado); e um resumo intitulado The main characteristics of subjective time involved in episodic
simulation para o evento Remembering: Phenomenological and Analytic Approaches (cancelado).
Assim, somente consegui apresentar meu trabalho no Seminário Interno realizado pelo Centre for Philosophy of
Memory. No dia 13 de Março apresentei o trabalho intitulado The dimensions of temporal perception in mental time
travel, e no dia 21 de Julho, após todas as atividades de escrita, apresentei o trabalho intitulado The dimensions of
temporal perception in mental time travel.

Participação
25 de Fevereiro: partida para Grenoble para o Doutorado Sanduíche da CAPES PrInt;
28 de Fevereiro: Chegada e início do trabalho em Grenoble no Centre for Philosophy of Memory na Université
Grenoble Alpes.
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28 de Março: entrega da segunda versão do artigo intitulado Sobre o sentimento de passadidade: metacognição e
experiência temporal para o Dossier Memoria y emoción: nuevas líneas de investigación, organizado por Marina
Trakas (ainda passando pelo processo de revisão);
Todos os seminários Internos que pude participar
31 Julho 2020. 14:00. André Sant'Anna. Inattentional remembering.
21 Julho 2020. 14:00. Bruna Richter. Temporal schema -- Between semantic and episodic memory.
14 Julho 2020. 14:00. Denis Perrin and André Sant'Anna. From intentionalism to metacognition: The experience of
episodic remembering.
7 Julho 2020. 14:00. Juan Alvarez. Remembering past perceptions: causalist and simulationist accounts.
30 Junho 2020. 14:00. Kourken Michaelian. Confabulation: False belief, causalist, epistemic, explanationist, and
simulationist accounts.
23 Junho 2020. 14:00. Chris McCarroll. Mental time travel and self-control: resisting temptation and overcoming
procrastination.
16 Junho 2020. 14:00. Marta Caravà. The philosophy of forgetting. An enactive approach.
11 Junho 2020. 15:00. Kourken Michaelian. Towards a virtue theory of memory.
11 Junho 2020. 14:00. Nicolas Crozatier. Augmented reality and recognition memory.
2 Junho 2020. 16:00. Sarah Robins. No reliability in remembering.
19 Maio 2020. 14:00. Susie Kovalczyk. Does the self depend on long-term memory?
12 Maio 2020. 14:00. Vilius Dranseika. Are observer memories (accurate) memories?
6 Maio 2020. 15:00. De Brigard reading group.
28 Abril 2020. 14:00. Loraine Gérardin-Laverge. Are false memories memories? A discussion of the factivity and the
causal conditions.
21 Abril 2020. 14:00. Denis Perrin. Observer memories, IEM, and the intentional-phenomenal divide.
14 Abril 2020. 14:00. Fabricio Dutra. Continuities and discontinuities between memory consolidation,
reconsolidation, and extinction processes.
7 Abril 2020. 14:00. Langland-Hassan reading group 4/4.
31 Março 2020. 14:00. Kourken Michaelian. From authenticism to alethism: Against McCarroll on observer memory
24 Março 2020. 14:00. Langland-Hassan reading group 3/4.
17 Março 2020. 14:00. Langland-Hassan reading group 2/4.
13 Março 2020. 14:00. Bruna Richter. The dimensions of temporal perception in mental time travel.
10 Março 2020. 14:00. Langland-Hassan reading group 1/4.
3 Março 2020. 14:00. André Sant'Anna. The particularity of episodic memory.
Philosophy of Memory Virtual Seminar
15 de Julho de 2020. 18:00 . Matthew Frise, (Santa Clara University), Remembering trauma in epistemology.
17 de Junho de 2020. 16:00. Robert Hopkins, (New York University), Architecture and cultural memory.
15 de Maio de 2020. 10:00. Ying-Tung Lin, (National Yang-Ming University), Who is looking at whom: The issue of
identification in observer memory.
22 de Abril de 2020. 18:00. Rebecca Copenhaver, (Lewis & Clark College/Washington University St. Louis)
Reid on memory

Philosophy Meets Cognitive Science Virtual Research Colloquium
21 de Abril de 2020. 16:15. Fabrício Dutra, (UFSM), The philosophy of memory consolidation: setting the stage.
19 de Maio de 2020. 16:15. Ali Boyle, (U Cambridge/ U Bonn), Do animals have episodic memory?
26 de Maio de 2020, 16:15. Anco Peeters (RUB), Misplacing memories? An enactive approach to the virtual memory
palace.
09 de Junho de 2020. 16:15. Chris McCarroll (U Grénoble), Remebering the personal past: Beyond the boundaries of
Imagination.
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16 de Junho de 2020. 16:15. Markus Werning, (RUB), Predicting the past from minimal traces: Episodic memory and
its distinction from imagination and preservation.
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