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Formulário de candidatura

Preencha o formulário abaixo para se candidatar ao recebimento do subsídio de US$6.000 (seis
mil dólares) para bibliotecas universitárias na América Latina, com o objetivo de comprar uma 
coleção interdisciplinar de volumes nas áreas de interseção entre ciência, filosofia e teologia. É 
necessário o preenchimento completo e detalhado; a submissão do formulário em conjunto com 
as declarações de apoio, assinadas, carimbadas e datadsa; até o dia 15 de dezembre de 2016, 
por email para latin.america@theology.ox.ac.uk, com a linha de assunto: “Ciência, Filosofia e 
Teologia – Candidatura Subsídio de Livros”. Além, a lista de livros proposta, usando a lista 
disponível na pagina do projeto 
Os subsídios são financiadas pela Fundação John Templeton.

Informações de Contato

Universidade 

Endereço com CEP

País

Website

Coordenador

E-Mail Telefone

Endereço com CEP

Faculdades, 
centros ou 
institutos



Justificação da candidatura

Declaração de 
Justificativa 

A justificativa deve 
destacar a 

oportunidade 
estratégica que 

pretende abordar 
através da 

aquisição da 
coleção de livros 
que você propõe. 

Também deve 
mencionar como as 
faculdades, centros 

ou institutos 
mencionados acima 

irão beneficiar da 
coleção. 

Finalmente, a 
declaração deve 
explicar como o 

seu pedido 
preenche os 
critérios de 

selecção expressas 
na chamada. 

Delimite a sua 
resposta a 4000 

caracteres.



Relação com os 
Temas do Projeto 

Explique como a 
sua coleção está 

relacionada ao 
tema principal do 

projeto. Delimite a 
sua resposta em 
1000 caracteres.

Planejamento de 
longo prazo 

Por favor, nos diga 
o potencial em 

termos de 
resultados em 

longo prazo. 
Como esta coleção 

beneficiará sua 
instituição em 

longo prazo? 
Delimite a sua 

resposta em 1000 
caracteres.
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