
  

A Origem e o Conceito de Vida 
Workshop – Ilhas Galápagos 17-21 agosto de 2015 

Universidad San Francisco de Quito – University of Oxford 
 

O Ian Ramsey Centre for Science and Religion (IRC) e o Galapagos Institute for the Arts and 

Sciences (GAIAS) têm o prazer de convidar à candidatura de jovens acadêmicos da América 

Latina para participar do workshop A Origem e Conceito de Vida nas Ilhas Galápagos (Isla de San 

Cristóbal), 17-21 agosto de 2015, a ser apresentadas até 30 abril de 2015. 

O workshop vai permitir que um seleto grupo de até vinte e oito destacados jovens acadêmicos 

da América Latina interajam com uma equipe de três pesquisadores seniors, para promover o 

encontro interdisciplinar entre ciência, filosofia e teologia. Para este workshop, “jovens 

acadêmicos” refere-se a estudantes de pós-graduação, pós-doutorandos e pesquisadores até o 

quinto ano em uma posição permanente em uma universidade na América Latina. 

Os principais temas do workshop serão a origem e a noção de vida, a vida extraterrestre, 

diferentes tipos de vida e diferentes perspectivas sobre a definição de vida. Espera-se que os 

trabalhos aceitos abordem estas questões a partir de uma perspectiva interdisciplinar, incluindo 

pontos de vista filosóficos, científicos e teológicos sobre a vida e sua(s) origem(s). 

Os organizadores esperam que o workshop seja um fórum de discussão aberta e de debate, útil 

para a preparação de artigos acadêmicos para publicação em revistas nacionais e internacionais. 

As manhãs do workshop serão dedicadas as palestras e discussão com os convidados das 

plenárias, enquanto as tardes serão reservadas para a discussão dos artigos dos participantes, que 

ocorrerão em diferentes grupos de trabalho (GTs). O programa também inclui palestras sobre 

biologia evolutiva, seminários de gestão de projetos de pesquisa, e um tour pelas ilhas. A língua 

principal do workshop será o Inglês. 

Os candidatos selecionados receberão uma bolsa de até US$1500 (que pode ser utilizada para 

cobrir as despesas de viagem), hospedagem e alimentação, cobrindo o período do workshop, e 

material de leitura para estimular a discussão. 

1. Convidados das Plenárias – “Quem serão os palestrantes?” 

Os organizadores têm o prazer de anunciar um grupo excepcional de convidados das plenárias 

confirmados que estarão nas conversações diretas, debates e discussões com os participantes 

sobre o seu próprio trabalho e idéias: 

 Prof. Rafael Vicuña, Professor de Genética Molecular e Microbiologia, Universidad 

Católica de Chile. O Prof. Vicuña abordará questões sobre a origem da vida na Terra e a 

busca de vida em outros planetas, bem como a definição biológica de ‘vida’. 

 Prof. Celia Deane-Drummond, Professor of Theology, University of Notre Dame, 

United States. A Prof. Deane-Drummond irá tratar o significado teológico da vida, bem 

como as implicações teológicas e éticas da vida extraterrestre. 

 Prof. John Brooke, Emeritus Professor of Science and Religion, Oxford University, que 

irá abordar debates históricos em filosofia, teologia e história natural sobre a vida 

extraterrestre, como as idéias de Darwin sobre a origem e diversidade da vida na Terra. 



  

 

 

2. Os candidatos – “Quem pode se candidatar?” 

Qualquer jovem acadêmico da América Latina pode se inscrever para participar do workshop. 

Os organizadores estão interessados, principalmente, em aplicações de pesquisadores que 

trabalham nas ciências da vida (incluindo exobiologia e astrobiologia), filosofia da biologia ou 

áreas afins da filosofia, da teologia (em relação às ciências da vida), e história das ciências naturais 

(temas particularmente relacionados com a biologia evolutiva). Interessados em outras áreas são 

incentivados para contatar com Dr. Ignacio Silva (latin.america@theology.ox.ac.uk) 

antecipadamente, a fim de integrar os seus planos com os temas do workshop. Por favor, visite a 

página do projeto para uma lista de tópicos detalhada, mas não exaustiva (www.cyral.org). 

Até vinte e oito jovens acadêmicos da América Latina que demonstrem destacado mérito, 

escolhidos por meio dos critérios referidos abaixo, serão convidados a participar do workshop. 

“Jovens acadêmicos” refere-se a estudantes de pós-graduação, pós-doutorandos e pesquisadores 

até o quinto ano com uma posição permanente em uma universidade na América Latina. 

3. Instruções para se-candidatear – “O que eu devo enviar?” 

Acadêmicos interessados devem enviar as suas candidaturas até 30 de abril de 2015. 

Todas as candidaturas, escritas em Inglês, deven incluir: 

 Uma declaração de propósito até 1000 palavras, expondo as razões por que você quer 

participar do workshop, como o candidato irá beneficiar em relação à fase de sua carreira 

acadêmica, e que perspectivas tem para o seu futuro académico. 

 Um resumo de até 1000 palavras do artigo proposto a ser discutido nas reuniões da tarde, 

indicando o convidado plenario com que desejam trabalhar, e a que revista (local ou 

internacional) enviarão o artigo para publicação. O artigo pode ser escrito em Inglês, 

Castelhano e Português. 

 Um curriculum vitae acadêmico. 

 Uma carta de recomendação do orientador da sua dissertação, ou instituição a que 

pertence, apoiando a candidatura. Estas cartas devem ser enviadas diretamente pelo 

orientador ou pela instituição ao Dr. Ignacio Silva (latin.america@theology.ox.ac.uk). 

As candidaturas devem ser enviadas para o Dr. Ignacio Silva (latin.america@theology.ox.ac.uk), 

o mais tardar até 30 de abril de 2015. Os resultados serão enviadas até 30 de maio, 2015. 

4. Os critérios de seleção – “O que é uma candidatura bem-sucedida?” 

As candidaturas serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios: 

 Promessa acadêmica, evidenciada pelo CV, a declaração e carta de recomendação. 

 A qualidade do resumo e o(s) artigo(s) proposto(s). 

 Planos de publicação. 

 Planos acadêmicos futuros. 

Todas as perguntas, correspondências e envio de candidaturas devem ser feitas ao Dr. Ignacio 

Silva (latin.america@theology.ox.ac.uk). 
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