
Bolsas de Investigação

Chamada para Projetos de Pesquisa 

Objetivo e Resumo 

O Centro Ian Ramsey de Ciência e Religião (CIR) da Universidade de Oxford está contente em 
oferecer quatro bolsas de até US$30.000 e seis de até US$15.000, para indivíduos ou grupos de 
pesquisa sediados em reconhecidas instituições latino americanas de educação superior para 
conduzirem pesquisas interdisciplinares em uma ou mais questões específicas a respeito de 
temas como a vida, as pessoas e o cosmos. Os premiados terão até 12 meses para completar o 
projeto e o CIR pagará uma quantia adicional para possibilitar que um dos membros participe e 
apresente o trabalho em uma última conferência internacional em Santiago do Chile, em Julho 
de 2017. As bolsas serão premiadas por meio de avaliação competitiva com base nos projetos 
de pesquisa. Estas propostas necessitam ser enviadas ao CIR até 30 de setembro de 2015. Os 
formulários poderão ser baixados em http://www.cyral.org/pt/oportunidades.

Elegibilidade

Acadêmicos individuais, ou grupos interdisciplinares de pesquisa, novos ou já formados, 
sediados em universidades latino-americanas reconhecidas poderão se candidatar as bolsas 
desde que a proposta de pesquisa envolva questões que interajam com a ciência, a filosofia e/
ou teologia. Os temas estarão amplamente incluídos no tema geral do projeto do CIR 
“Perspectivas sobre a Vida, as Pessoas e o Cosmos”. Indivíduos acadêmicos devem ser, 
comprovadamente, pesquisadores de alto nível em seus países e em suas instituições, autores 
de publicações reconhecidas e de pesquisas robustas. Equipes interdisciplinares devem ser 
coordenadas por um professor sênior ou um membro titular do departamento, além de engajar 
ao menos um acadêmico júnior e ter apoio institucional. 

Tópicos 

Os projetos de pesquisa podem focar em um amplo espectro de tópicos na intersecção da 
ciência, filosofia e teologia, e o CIR motiva candidaturas criativas. As questões seguintes são 
sugeridas para motivar e guiar escolhas, contudo, os candidatos são bem vindos para propor e 
a endereçar outras questões dentro destes temas mais gerais. Dúvidas sobre se uma ideia é 
apropriada para o projeto devem ser enviadas ao CIR: 

• A origem e o conceito de vida: O que é a vida natural, humana e divina? Como 
reconhecemos a vida e o que sabemos ou poderíamos saber das origens da vida?

o Quais são os méritos e deméritos dos paradigmas mais influentes (por exemplo, a 
termodinâmica) para responder a questões de Schrödinger sobre “o que é a vida”?

o A “vida” matemática seria possível, implementada em algum hardware
conveniente, ou intercalável entre diferentes plataformas de hardware?

o A “natureza” poderia ser distinta adequadamente da “máquina”? Alguma forma de 
teleologia é necessária para distinguir a natureza adequadamente da máquina?

o A matéria tem uma propensão à vida? A matéria é necessária para qualquer ser que 
seja descrito como vivo, no sentido mais amplo do termo?
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o Haveria mais que uma “árvore da vida” na terra e como poderíamos testar isso? 
Haveria implicações filosóficas e teológicas para mais de uma árvore da vida?

• O cérebro, a mente e a pessoa humana: as pessoas são seus cérebros? E, se não, como a 
ciência contemporânea, a filosofia e a teologia podem promover um entendimento mais 
adequado?

o O que “eu” sou? Eu devo ser identificado com uma parte do meu ser físico e, se 
sim, qual parte? Quais são as minhas limitações, por exemplo, poderiam 
artefatos se tornarem extensões de mim mesmo em algum sentido restrito?

o Os avanços na neurociência estão ajudando a esclarecer a relação entre o cérebro e a
mente, e haveria ainda fontes crescentes de confusão a respeito desta 
relação?

o O conceito de livre arbítrio seria redundante sob o conhecimento dos experimentos
do tipo Libet e outros trabalhos contemporâneos da neurociência?

o Haveria ou deveria haver uma “teologia” assim como a “filosofia” do cérebro?
o A ciência cognitiva da religião tem implicações para a racionalidade do teísmo,

ateísmo ou compromissos religiosos mais específicos?
• O lugar e a pessoa no cosmos: as ‘pessoas’ são irredutíveis no cosmos e são irredutivelmente 

importantes?
o Dentre os possíveis significados do termo “criação” por um Deus pessoal, qual, se 

algum, é o mais apropriado para entender as origens do cosmos hoje?
o A filosofia da pessoa, especialmente em termos relacionais ou do segundo 

pronome pessoal, tem relevância para entender as teorias físicas, por exemplo, 
a física quântica?

o “Você não é um floco de neve belo e único. Você é a mesma matéria orgânica decadente
que compõe tudo” (cf. filme O Clube da Luta: 1999). Esta afirmação pode ser validada 
ou invalidada, e, se sim, como poderia o ser sob os avanços do conhecimento hoje?

o Como a investigação do cosmos poderia promover felicidade pessoal,
considerando tal satisfação sob uma perspectiva teológica, materialista 
ou outras?

o A perspectiva teísta pessoal poderia ser prejudicial ou benéfica para o estudo e para
a motivação do estudo do cosmos, e para as perguntas fundamentais sobre o 
cosmos?

Os candidatos são encorajados a visitarem o site do projeto para obterem uma lista mais 
detalhada de possíveis perguntas de pesquisa. Tópicos e perguntas de pesquisa claras e 
focadas, com potencial para implicações futuras, serão considerados favoravelmente. 

Valores e prazos das bolsas

As bolsas do projeto serão divididas em quatro benefícios de até US$30.000 e o restante será 
dividido em quantias menores de US$15.000. Os projetos durarão até 12 meses: de fevereiro 
de 2016 a Junho de 2017. Todos os projetos deverão ser concluídos até 30 de junho de 2017.

Instruções para a submissão de projetos 

Os candidatos deverão enviar uma carta de intenções (uma carta ou correio eletrônico 
declarando a intenção de se candidatar, proposta de título do pré-projeto, nome e instituição 
do pesquisador principal) para o Dr. Ignacio Silva até 31 de julho de 2017.  

Para o projeto final, que deve ser recebido antes do dia 30 de setembro de 2015, os 
candidatos deverão enviar, em inglês, espanhol ou português, os seguintes documentos: 

• Formulário do projeto, como todos os seguintes campos preenchidos:

−
−

título do projeto; 
resumo (se a candidatura é em espanhol ou português, o resumo deverá ser
em inglês);
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−
−

− 
− 
− 
−
−
−
−
−

questões a serem investigadas;
hipóteses para as questões (se for um projeto científico) ou resumo da 
principal ideia ou argumento (se o projeto for de natureza mais filosófica ou 
teológica)
relação com os temas do projeto (a vida, as pessoas e o cosmos);
descrição das atividades;
resultados (o que será produzido)
impacto acadêmico;
impacto público;
membros do grupo de pesquisa;
quantia requerida;
uma narração do orçamento, explicando detalhes;  

• Currículo completo do pesquisador coordenador ou o líder do grupo;
• Currículos resumidos dos membros do grupo de pesquisa (se for o caso);
• Um orçamento, declarando os custos dos resultados esperados e dos produtos (por exemplo,

artigos submetidos a revistas, apresentações em conferências, seminários, palestras, manuscritos
de monografias e etc.), perspectivas de resultados audiovisuais e quaisquer outros resultados.

Os documentos para as candidaturas estão disponíveis em  http://www.cyral.org/funding e 
deverão ser submetidos via email ao Dr. Ignacio Silva (latin.america@theology.ox.ac.uk) com 
o seguinte título: “RFP – Perspectives on Life, Persons and the Cosmos”.

Além disso, os candidatos são encorajados a contatarem o Dr. Ignacio Silva significativamente 
antes do prazo para discutir, informalmente sobre possíveis projetos de pesquisa. 

O CIR anunciará os resultados da seleção até 30 de novembro de 2015. 

Caso necessite de mais informações, leia as “perguntas frequentes” abaixo. Se a dúvida 
persistir, favor entre em contato com Dr. Silva. 

Critérios de seleção 

Os projetos serão avaliados por um grupo formado por membros do CIR e assessores 
externos dos Estados Unidos e Europa, de acordo com os seguintes critérios:

• Qualidade do projeto de pesquisa e dos resultados esperados;
• Qualidade do planejamento para alcançar os resultados esperados;
• Envolvimento com desdobramentos científicos contemporâneos, ligados a perspectivas

filosóficas e/ou teológicas;
• Perspectiva de diálogo das disciplinas, instituições e profissões de fé;
• Feitos acadêmicos e compromisso do candidato individual ou dos membros do grupo de pesquisa;
• Qualidade e oportunidades providas pela instituição anfitriã;
• Perspectiva de resultados acadêmicos e produtos

A avaliação também considerará favoravelmente projetos com potencial para resultados em 
longo prazo que maximizarão o benefício do investimento. Este potencial será avaliado 
principalmente pela integração, no projeto de pesquisa, de planejamento em longo prazo para 
o desenvolvimento pessoal dos candidatos, e de desenvolvimentos gerais para a instituição de
origem. Além disso, o CIR encoraja a inclusão de perspectivas de efetiva comunicação pública 
dos resultados por meio da mídia. 

Os candidatos deverão explicar na descrição do projeto como suas propostas satisfazem estes 
critérios.
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Evidência de apoio da instituição anfitriã;•

• Perspectiva de impacto sobre o público em geral.



Obrigações dos candidatos selecionados 

Os candidatos ou grupos de pesquisa selecionados devem: 

• Executar a pesquisa e as atividades descritas no projeto;
• Preparar uma breve declaração autobiográfica ou uma descrição do grupo em inglês e

espanhol/português para o site do CIR;
• Submeter um relatório quando metade da pesquisa tiver sido feita;
• Submeter um relatório ao final da pesquisa;
• Participar da conferência final, em 2017, do projeto do CIR.

Principais etapas do processo de seleção

1. O candidato deve baixar e preparar os documentos para a candidatura (um primeiro 
contato informal com a equipe do CIR é fortemente estimulado);

2. Os candidatos devem enviar uma carta de intenções até 31 de julho de 2015;
3. Submeter os documentos antes de 30 de setembro de 2015;
4. Os projetos são então avaliados;
5. Os candidatos selecionados são anunciados em 30 de novembro de 2015;
6. As bolsas serão premiadas, a qualquer hora, por até 12 meses, entre fevereiro de 2016 e 

junho de 2017.
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Perguntas Frequentes 

1. Quem pode se candidatar?
Acadêmicos individualmente, ou grupos de pesquisa interdisciplinares novos  
ou já existentes sediados em universidades reconhecidas da América Latina.

2. O projeto pode durar mais que 12 meses?
É esperado que as bolsas maiores (de até US$30.000) durem por até 12 meses, 
enquanto as bolsas menores (de até US$ 15.000), por não mais que 10 meses. Em 
casos excepcionais, os beneficiários das bolsas maiores podem requerer uma 
extensão no período da bolsa na candidatura. O CIR considerará isso uma situação 
particular. Por favor, deixe o Dr. Silva ciente em sua carta de intenções se está 
considerando em pedir uma prorrogação da bolsa. Uma vez que as bolsas forem 
recebidas, prorrogações não poderão ser pedidas.

3. Há um tempo de duração mínima para o projeto?
Não há duração mínima para o projeto. Contudo, o financiamento não poderá ser 
usado para custear uma única reunião, evento ou conferência. Espera-se que o 
projeto seja executado durante um período extenso.

4. O orçamento para o meu projeto pode ser abaixo de US$ 15.000?
Sim. Apesar disso, nós encorajamos que o projeto se beneficie da quantia total 
disponível. De qualquer forma, os candidatos deverão preparar um orçamento que 
seja apropriado à duração e aos produtos e atividades propostos no projeto.

5. Quando é o prazo?
O prazo para a submissão de propostas é 30 de setembro de 2015.

6. Quem deverá prover o apoio institucional?
O formulário de projeto dever ser assinado por uma autoridade da faculdade cujo 
candidato ou grupo de pesquisa estejam sediados, ou por qualquer autoridade 
apropriada da instituição de origem de forma a providenciar a evidência de apoio 
institucional.

7. Quais tópicos são aceitáveis?
Os projetos de pesquisa podem focar em um amplo espectro de tópicos da 
intersecção da ciência, filosofia e teologia, e o CIR motiva candidaturas criativas. 
Projetos que foquem no aperfeiçoamento da evolução teísta e afins são bem 
vindos. Contudo, o CIR não considerará projetos sobre o criacionismo e/ou 
desenho inteligente, no sentido anti-evolucionário nos quais estes termos são 
entendidos.
Porém, é importante notar que o CIR está interessado em projetos sob os amplos 
temas da vida, as pessoas e o cosmos. Os candidatos devem visitar o site para 
uma lista detalhada de possíveis perguntas de pesquisa. Serão considerados 
favoravelmente os tópicos e perguntas de pesquisa que sejam claros, delimitados 
e com potencial para implicações mais amplas.

8. Posso submeter uma proposta mesmo tendo recebido outros financiamentos do 
CIR ou tendo participado de outras atividades do projeto CIR?

Sim. Não há restrições a respeito de outras participações em atividades do projeto 
CIR.
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9. Quando o projeto deve começar?
Os projetos poderão ser iniciados e finalizados em qualquer momento entre 
novembro de 2015 e abril de 2017. Sugerimos que providências sejam feitas 
antecipadamente para permitir tempo suficiente para a alocação das verbas e 
para a organização de eventos.

10. Como a bolsa será paga?
É esperado que a instituição de origem receba metade do valor um mês antes do 
projeto ser iniciado, e o restante na metade da tempo total da pesquisa, 
condicionado ao recebimento de um curto relatório de pesquisa e das finanças.

11. A minha universidade deve contribuir de qualquer maneira com o projeto?
Não é esperado que as universidades anfitriãs tenham gastos extras com o projeto 
além de prover um espaço de trabalho e estrutura para o projeto e seus membros. 
Contudo, encorajamos que as universidades colaborem da forma que acreditarem 
ser apropriado e que os candidatos expressem esta colaboração em seus 
orçamentos.
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12. Onde posso achar mais informações e os formulários do projeto para baixar?
Mais informação pode ser encontrada no site do projeto http://www.cyral.org, 
além de todos os formulários e documentos necessários para a proposta: Formulário 
de Proposta de Projeto, Formulário de Apoio Institucional, e a Tabela de 
Orçamento.

http://www.cyral.org/images/documents/SPTh/grants/project-proposal-form.pdf
http://www.cyral.org/images/documents/SPTh/grants/project-proposal-form.pdf
http://www.cyral.org/images/documents/SPTh/grants/institutional-support-form2.pdf
http://www.cyral.org/images/documents/SPTh/grants/budget-template.pdf
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