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Objetivo e Resumo

As Bolsas Oxford Templeton para Latino-Americanos pretendem apoiar alunos de pós-
graduação e acadêmicos no início da carreira da América Latina, que desejem passar um 
período como acadêmicos visitantes em universidades renomadas dos Estados Unidos ou da 
Europa, por até seis meses. Este programa, elaborado pelo Centro Ian Ramsey para a Ciência e 
Religião da Universidade de Oxford, e financiado pela Fundação John Templeton, tem como 
objetivo fomentar a educação na América Latina de jovens pesquisadores em trabalhos 
acadêmicos interdisciplinares, oferecendo bolsas de US$14.780.

Até dez candidatos serão selecionados e é esperado que passem não mais de seis meses nas 
instituições norte-americanas ou europeias indicadas, participando ativamente de seminários, 
discussões de grupo de pesquisa e conferências quando apropriado. É esperado que os 
acadêmicos Latino-Americanos Oxford Templeton se envolvam com a pesquisa existente ou 
com os grupos acadêmicos da instituição anfitriã pela duração de suas bolsas. Os acadêmicos 
Latino-Americanos Oxford Templeton também deverão oferecer ao menos uma apresentação 
em sua instituição anfitriã, e outra na sua instituição de origem, além de participar na 
conferência final do projeto CIR em 2017. Finalmente, os acadêmicos Latino-Americanos 
Oxford Templeton submeterão um relatório final explicando a pesquisa e as atividades 
executadas durante a bolsa e os planos futuros originados de suas atividades.

A primeria chamada concedeu seis bolsas de estudo Oxford Templeton. Você pode acessar os 
nomes e projetos dos bolsistas em nosso site (http://www.cyral.org/en/scholarships/
scholars). Para a segunda chamda, oferecendo quatro bolsas de estudo, o prazo é 15 de Abril, 
2016.

Perfil dos Candidatos

O IRC espera receber candidaturas de alunos latino-americanos pós-graduados, pós-doutorados 
e/ou no início da carreira, sediados em instituições latino-americanas no momento da 
candidatura e durante o recebimento da bolsa. É esperado que os candidatos trabalhem em 
temas de pesquisa pertencentes a intersecção da ciência, filosofia e/ou teologia, embora o 
tema focado em suas pesquisas possam ser tirados de um amplo leque de áreas, incluindo por 
exemplo, mas sem se limitar a biologia, cosmologia, epistemologia, matemática, 
neurociência, filosofia, física, psicologia, estudos de religiões, sociologia e teologia.

Os candidatos devem assegurar a sua vaga condicional na instituição anfitriã proposta, dos 
Estados Unidos ou da Europa, antes de se candidatar para este programa. Devem contatar os 
professores ou coordenadores dos grupos de pesquisa em suas instituições anfitriãs para obter 
uma carta de apoio que também descreva brevemente como o candidato irá usar o seu tempo.

O IRC espera que o grupo de pesquisa anfitrião esteja em universidades norte-americanas ou 
europeias e que oportunidades sejam geradas para interagir com acadêmicos reconhecidos no 
campo de pesquisa do candidato e, idealmente, que se estabeleça uma relação profissional de 
pesquisa em longo prazo.
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Tópicos 

Os candidatos são livres para escolherem os tópicos de pesquisa investigados com suas bolsas. 
Os tópicos envolvem uma amplitude de possibilidades e o IRC incentiva candidaturas criativas. 
Contudo, a expectativa é que os tópicos estejam inteiramente sob o escopo geral do projeto e 
que também envolvam um componente interdisciplinar. Então, por exemplo, os candidatos 
podem desejar trabalhar em tópicos em torno da origem da vida, com questões sobre a 
neurociência e suas implicações para a noção de pessoa, ou desenvolvimentos cosmológicos 
que se relacionem com temas teológicos da criação. Para obter uma lista de exemplos de 
perguntas de pesquisa a serem consideradas no projeto, acesse o site do projeto 
www.cyral.org. Serão considerados positivamente tópicos e perguntas de pesquisa claras e 
focados, com potencial para implicações mais gerais.

Abaixo, perguntas de pesquisas possíveis, mas não excludentes:

• 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 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?

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” (O Clube da Luta). 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?
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Os candidatos são estimulados a visitarem o site do projeto para obter uma lista mais 
detalhada de perguntas de pesquisa. Serão considerados favoravelmente a tópicos e perguntas 
de pesquisa focadas e esclarecidas gerando potencial para implicações mais abrangentes.

A Bolsa

A quantia de cada bolsa será de US$14.780. O financiamento pode ser usado para cobrir os 
seguintes tipos de despesa: acomodação, livros e materiais, despesas pessoais, seguro de 
saúde, mensalidades, a viagem de ida e volta para a instituição anfitriã e ao país de origem; 
visto e a viagem de ida e volta para participar da conferência final do projeto do IRC.

O IRC terá fundos adicionais de US$5.000 para colaborar com até cinco acadêmicos que 
apresentem necessidades extras, como compromissos familiares adicionais.  A demanda por 
fundos adicionais devem ser explicitamente mencionadas nos documentos da candidatura.

Instruções para a Candidatura

Os acadêmicos serão selecionados das candidaturas em competição aberta na América Latina 
e administrados pelo Centro Ian Ramsey para a Ciência e Religião da Universidade de Oxford.

Cartas de intenção (expressando a intenção da candidatura) são bem vindas e motivadas 
a serem enviadas até 15 de fevereiro de 2016.

Todos os documentos finais submetidos na candidatura, incluindo as cartas de recomendação, 
e as cartas de apoio da instituição de origem e anfitriã, devem ser recebidos até 15 de abril 
de 2016. Os candidatos devem submeter os seguintes documentos em espanhol, português ou 
inglês:

• o formulário de candidatura, incluindo um resumo de até 300 palavras, e uma
declaração de até 1000 palavras especificando a instituição escolhida, descrevendo a 
pesquisa proposta (incluindo hipóteses, se for um trabalho científico, ou um resumo da 
principal ideia ou argumento se o projeto for de natureza mais filosófica ou teológica), 
as atividades a serem realizadas durante a duração da bolsa e planos de publicação, 
em conjunto com uma explicação de como a bolsa aprimorará a sua carreira 
acadêmica futura (se a sua candidatura está em espanhol ou português, um resumo de 
300 palavras deverá ser escrito em inglês);

• um currículo completo;
• um paper relevante, publicado ou não, de não mais de 8.000 palavras;
• uma carta da instituição de origem demonstrando apoiar a candidatura
• uma carta da instituição anfitriã declarando que o candidato terá uma vaga desde que

o financiamento esteja disponível para cobrir as despesas, e que o candidato se junte
à um grupo de pesquisa ou esteja trabalhando com um professor durante a bolsa; e

• duas cartas de referência.

Os candidatos devem pedir que duas referências enviem suas cartas até o prazo final. Os 
professores devem incluir em suas recomendações comentários sobre as realizações dos 
candidatos até então, sobre as perspectivas de suas carreiras e a importância da bolsa para o 
trabalho do candidato.

Todos os materiais deverão ser submetidos por email ao Dr. Ignacio Silva no endereço eletrônico 
latin.america@theology.ox.ac.uk, mencionando no assunto “Oxford Templeton Latin America 
Scholarships – Application”.
O IRC anunciará os resultados da seleção até 15 de maio de 2016.

Para mais informações sobre o processo de aplicação, por favor, leia a sessão das Perguntas 
Frequentes abaixo. Se a dúvida persistir, contate o Dr. Silva.
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Por favor, note que o IRC só irá avaliar o pedido de bolsa, e não vai ser de alguma forma 
envolvido no processo de admissão na instituição para visitar. Os candidatos devem ser aceito 
na instituição antes de solicitar a bolsa de estudos.
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• realizações e perspectivas futuras do candidato;
• qualidade e oportunidades providas pela instituição anfitriã;
• potencial da pesquisa proposta de engajamento com desenvolvimentos científicos

contemporâneos, ligados à perspectivas filosóficas e teológicas;
• qualidade do planejamento da pesquisa e dos estudos propostos;
• perspectiva de diálogo entre disciplinas, instituições e profissões de fé;
• perspectiva de resultados e produtos acadêmicos efetivos.

A seleção também será favorável aos candidatos que demonstrarem potencial para sucesso em 
longo prazo, o que maximizará o benefício do investimento. Este potencial será avaliado 
principalmente pela integração da bolsa em um planejamento em longo prazo para o 
desenvolvimento pessoal dos candidatos, e perspectivas gerais para a instituição de origem.

Os candidatos devem explicar como alcançam esses critérios em suas candidaturas.

Obrigações dos acadêmicos

Os acadêmicos bolsistas latino-americanos Oxford Templeton serão pedidos para

• preparar uma breve nota autobiográfica em inglês e espanhol/português para o site do
projeto;

• oferecer ao menos uma apresentação em sua instituição anfitriã ao grupo de pesquisa relevante;
• oferecer ao menos uma apresentação em suas instituições de origem ao seus grupos

de pesquisa e para a comunidade acadêmica no geral;
• participar da conferência final do projeto do IRC em 2017;
• submeter um relatório referente à metade do período da bolsa no terceiro mês;
• submeter um relatório final dois meses depois da conclusão da bolsa;
• completar uma primeira versão de um artigo para ser publicado depois da bolsa.

Principais etapas do processo de seleção

1. O candidato deve garantir uma vaga condicional na instituição
anfitriã;

2. deverá preparar e requerer os documentos;
3. submeter os documentos antes do prazo final (15 de abril de 2016);
4. o IRC-Oxford avaliará as candidaturas;
5. o IRC-Oxford anunciará as candidaturas selecionadas até 15 de maio de 2016;
6. o candidato receberá a bolsa por até 6 meses, a qualquer momento entre julho de

2016 e março de 2017.
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Critérios de Seleção 

As candidaturas serão avaliadas pelos membros do CIR em Oxford e assistido por dois membros 

externos, da Europa e dos Estados Unidos, de acordo com o seguinte critério:



Perguntas Frequentes

1. Quem pode se candidatar?
Alunos da pós-graduação da América Latina, pós-doutorados e acadêmicos em início de carreira, 
sediados em instituições latino-americanas no momento da candidatura e pela duração da bolsa.

2. Eu posso me candidatar se sou latino-americano, mas não sediado na América Latina?
O programa é projetado para fomentar e promover a colaboração entre acadêmicos latino-
americanos sediados na América Latina com instituições fora de sua região. Portanto, apenas 
os sediados na América Latina poderão se candidatar ao esquema.

3. O que é instituição “anfitriã”?
A “instituição anfitriã” é a universidade que receberá o acadêmico latino-americano bolsista 
Oxford Templeton, ou seja, qualquer universidade dos Estados Unidos e Europa que tenha lhe 
disponibilizado uma vaga como acadêmico visitante durante o recebimento da bolsa.

4. Quais instituições podem me receber como um acadêmico latino-americano Oxford Templeton?
O IRC espera que os candidatos contatem e se candidatem a universidades reconhecidas 
mundialmente dos Estados Unidos e da Europa. Alguns exemplos são, mas não se limitam às 
Universidades: de Notre Dame, Princeton, Harvard, Stanford, Yale, Duke, Cambridge, Oxford, 
London School of Economics, University College em Londres, Universidad de Navarra, 
Universidad Carlos III em Madri, Salamanca, Università Gregoriana, KU Leuven, VU 
Universidade de Amsterdã, dentre outras.

5. A minha instituição anfitriã pode ser localizada em outros lugares que não os Estados Unidos
e a Europa?

As candidaturas para instituições fora dos Estados Unidos ou da Europa serão consideradas 
individualmente. O critério principal é que a instituição não seja na América Latina.

6. Posso me candidatar para ter o Centro Ian Ramsey como minha instituição anfitriã?
O Centro Ian Ramsey da Universidade poderia atuar como instituição anfitriã e esperamos que 
algumas candidaturas sejam consideradas para isso. Contudo, é esperado que a maioria dos 
acadêmicos latino-americanos Oxford Templeton sejam convidados a outras instituições.

7. Posso ter um status de “acadêmico visitante” na minha instituição anfitriã?
Sim. O status oficial na instituição anfitriã pode ser “acadêmico visitante”, “aluno visitante” 
ou qualquer outro título, de acordo com o nível acadêmico do candidato e das políticas 
particulares do anfitrião. O tipo de trabalho pretendido, porém, deve ser apropriado para 
alunos avançados ou acadêmicos em início de carreira e que seja engajado com questões de 
pesquisas atuais.

8. Posso ser um bolsista latino-americano Oxford Templeton por mais de seis meses?
As bolsas latino-americanas Oxford Templeton durarão apenas até seis meses. A estadia 
poderá ser prolongada na instituição anfitriã com os próprios custos do candidato, mas não 
será mais um bolsista latino-americano Oxford Templeton no período adicional.

9. O que é a “instituição de origem”?
A “instituição de origem” é a aquela de onde o bolsista latino-americano Oxford Templeton 
veio, ou seja, a instituição onde o candidato está normalmente sediado como um aluno de 
pós-graduação ou acadêmico em início de carreira.

10. Quando é o prazo?

O prazo para a segunda chamada é 15 de abril de 2016.
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11. Quem poderá escrever minhas cartas de referência?
As cartas de referência devem ser requisitadas de professores pregressos, ou qualquer um 
que tenha tido uma relação acadêmica com o candidato. Cartas de parentes, amigos, ou 
profissionais não acadêmicas, não serão aceitas.

12. Posso submeter duas candidaturas na mesma chamada?
Cada candidato pode submeter apenas uma candidatura por chamada.

13. Posso me candidatar à segunda chamada para continuar bolsista latino-americano
Oxford Templeton?

Como este programa pretende fomentar e promover o máximo de acadêmicos latino-
americanos possíveis, candidatos selecionados na primeira não serão elegíveis na segunda.

14. Se a minha candidatura não for selecionada na primeira chamada, posso submeter uma
nova candidatura na segunda?

Sim. Candidatos não selecionados na primeira chamada são bem vindos a submeterem uma 
nova candidatura na segunda chamada.

15. Posso me candidatar se participei de outras atividades no projeto do IRC?
Sim. Não há restrições sobre a participação em outras atividades do IRC.

16. Quais tópicos são aceitos?
É esperado que os acadêmicos latino-americanos Oxford Templeton trabalhem nos tópicos 
relacionados ao projeto do CIR, envolvendo interdisciplinaridade entre a ciência, a filosofia 
e a teologia. Então, por exemplo, o candidato desejará trabalhar em tópicos relacionados 
com a origem da vida, a neurociência, e suas implicações a noção de pessoa, ou 
desenvolvimentos cosmológicos que podem ser relacionados aos temas teológicos da criação. 
Estes temas são amplos e têm o intuito de guiar o candidato que deverá preparar um plano 
de pesquisa mais conciso. Projetos que foquem em fine-tuning, evolução teísta e afins são 
bem vindos, contudo o CIR não considerará projetos sobre o criacionismo e/ou desenho 
inteligente..

17. Quando serei pago?
As bolsas Oxford Templeton para latino-americanos serão pagas em duas etapas, uma parcela 
no início da duração da visita e outra na segunda metade para o final, condicionada ao 
recebimento de um relatório curto de pesquisa e de atividades.

18. Posso receber a bolsa em conjunto com outra?
Sim, a bolsa Oxford Templeton para latino-americanos pode ser premiada em conjunto com 
outra, desde que seja demonstrada a necessidade para tal.

19. Onde posso baixar o formulário de candidatura?
Os formulários de candidaturas para a bolsa podem ser achados no site do projeto:
http://www.cyral.org/pt-br/bolsas-de-estudo/.
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