
Proposta de Projeto de Pesquisa 
“Perspectivas sobre a Vida, as Pessoas e o Cosmos” 

Ciência, Filosofia e Teologia na America Latina 
Ian Ramsey Centre (IRC) for Science and Religion 

University of Oxford 
  

Formulário de Proposta para os Candidatos

Preencha o formulário abaixo para se candidatar ao recebimento das bolsas de US$ 15.000 ou de
US$30.000 para conduzir pesquisa interdisciplinar sobre uma ou mais questões que focam nos 
seguintes temas: a vida, as pessoas e o cosmos. É necessário o preenchimento completo e 
detalhado; a submissão do formulário em conjunto com o Formulário de Apoio Institucional, 
assinado, carimbado e datado; até o dia 30 de setembro de 2015, por email para 
latin.america@theology.ox.ac.uk, constando no título da mensagem “RFP - Perspectives on Life, 
Persons and the Cosmos”. Cada sessão tem uma limitação de caracteres e não será permitida a 
adição de mais palavras além do limite. Em caso de dúvidas ou de necessitar de ajuda para 
completar o formulário, contate-nos. As bolsas são financiadas pela Fundação John Templeton.

Informações de Contato

Universidade e 
Departamento 

Endereço com 
CEP

País

Website

Coordenador do 
Projeto

E-Mail Telefone

Endereço com 
CEP

Contato

E-Mail Telefone



Informações sobre o Projeto

Título do 
Projeto

Data de início Solicitação de 
bolsa

Pequena ($15.000)

Grande   ($30.000)

Data de 
conclusão 

Quantia 
requerida

Resumo 
O resumo deve 

salientar o 
problema 

estratégico ou a 
oportunidade em 
que se pretende 

focar; as 
atividades, 

incluindo 
qualquer 

abordagem 
inovadora; os 

resultados 
esperados e 

produtos. 
Delimite a sua 

resposta a 1000 
caracteres.

As Perguntas de 
pesquisa 

Por favor, liste 
as principais 
perguntas de 
pesquisa que 

deseja investigar 
com este 
projeto. 

Delimite a sua 
resposta em 

1000 caracteres. 
 



Hipóteses ou 
Argumentos 
Descreva as 

hipóteses (no 
caso de um 

projeto 
científico) ou 

ofereça um 
resumo do 
argumento 

principal (no 
caso de um 
projeto de 

natureza 
filosófica ou 

teológica). 
Delimite a sua 

resposta em 
1000 caracteres.

Relação com os 
Temas do 

Projeto 
Explique como a 
sua pergunta de 

pesquisa está 
relacionada ao 
tema principal 

do projeto. 
Delimite a sua 

resposta em 
1000 caracteres.



Descrição do 
Projeto 

Descreva o 
projeto o qual 
está buscando 

apoio financeiro. 
Que atividades 

estão envolvidas 
no projeto? 

Como planeja 
explorar a(s) 

pergunta(s) de 
pesquisa 

descritas acima? 
O que irá 

produzir? Seja o 
mais concreto 

possível em sua 
descrição. 

Delimite a sua 
resposta em 

5000 caracteres.



Narrativa do 
Orçamento 

Elabore uma 
narrativa 

explicando o 
orçamento. 

Descreva em 
detalhes os 

gastos 
associados com 

todas as 
atividades do 
projeto. Por 

favor, se refira 
aos itens 

especificamente 
por meio do 

número da linha 
da tabela do 
orçamento. 

Expresse 
também 

quaisquer 
incertezas com 
estes gastos, se 

for o caso. 
Delimite a sua 

resposta em 
2000 caracteres.



Resultados: 
(produtos) 

Descreva o que 
seu projeto irá 

produzir. Por 
exemplo, 

artigos, livros, 
conferências, 

currículo, 
prêmios de 

competições, 
filmes e 
eventos. 

Delimite a sua 
resposta em 

1000 caracteres.

Resultados: 
impactos 

acadêmicos e 
públicos 

Explique que 
tipos de 

impacto, tanto 
acadêmicos 

quanto públicos, 
são esperados do 

seu projeto. 
Delimite a sua 

resposta em 
1000 caracteres.



Planejamento 
de longo prazo 

do Projeto 
Por favor, nos 

diga o potencial 
do seu projeto 
em termos de 
resultados em 

longo prazo. 
Como este 

projeto 
beneficiará você 
e sua instituição 
em longo prazo? 

Delimite a sua 
resposta em 

1000 caracteres.

Grupo de 
Projeto 

Liste as pessoas 
envolvidas e 

como cada 
pessoa 

contribuirá para 
o sucesso do 

projeto. Se no 
projeto houver 

apenas um 
membro, 

coloque o seu 
nome e explique 

como o 
executará. 

Delimite a sua 
resposta em 

1500 caracteres.
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