
Bolsas Templeton para Professores Visitantes 
Ciência, Filosofia e Teologia na America Latina 

Ian Ramsey Centre (IRC) for Science and Religion 
University of Oxford 

  
Formulário de Candidatura

Este formulário deve ser preenchido pelo acadêmico anfitrião que irá convidar o Professor 
Visitante proposto, com o intuito de se candidatar para o financiamento da visita. Por favor, 
preencha e envie o documento em conjunto com o resto da candidatura para 
latin.america@theology.ox.ac.uk até 30 de junho de 2015, mencionando no assunto da 
mensagem “Oxford Templeton Latin America Scholarships – Application”. Cada sessão tem uma 
limitação de caracteres. Em caso de dúvidas sobre o seu projeto ou de necessitar de ajuda para 
completar o formulário, contate-nos. As bolsas são financiadas pela Fundação John Templeton.

Informação do Professor Visitante

Professor 
Visitante

Universidade de 
Origem

Posição 

País E-Mail 

Acadêmico 
anfitrião

Universidade 
anfitriã

Faculdade ou 
Departamento

País E-Mail 

Endereço e CEP

Tema do 
Trabalho 

Início Conclusão



Resumo 
Por favor, elabore um resumo sobre quem é o professor visitante proposto, com quem irá 
trabalhar durante a visita, e o que fará na universidade anfitriã (se a candidatura for em 
espanhol ou português, o resumo deverá ser em inglês). Delimite a sua resposta em 300 
palavras (ou 2000 caracteres).



Descrição de Atividades 
Descreva as atividades (públicas e acadêmicas) propostas a serem realizadas durante o 
período da bolsa, os interesses de pesquisa do grupo ou grupos com os quais o professor 
visitante irá interagir, e como o financiamento aprimorará o grupo de pesquisa anfitrião. 
Delimite a sua resposta a 1500 palavras (ou 9000 caracteres).



Orçamento 
Liste como planeja investir o financiamento disponível para a visita.

Narrativa do Orçamento 
Descreva em uma narrativa simples e breve, os itens do orçamento. Delimite a sua resposta a 
250 palavras.



Planos de Divulgação 
Por favor, explique brevemente seus planos para divulgar a visita e as atividades do professor 
visitante na mídia local. Delimite a sua resposta a 300 palavras.
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