Chamada para Inscrições

LATAM Bridges in The Epistemology of Religion
http://www.uh.edu/class/philosophy/latam/
Seminário de Inverno
Universidad Austral, Argentina
Julho 19-31, 2020
Por duas semanas, vinte acadêmicos vão participar de seminários pelas manhãs e tardes sobre
epistemologia da religião. Os seminários serão liderados por oito filósofos analíticos renomados na área.
Participantes receberão U$2000, além do hotel e alimentação por duas semanas. As palestras serão todas
em inglês.
Temas e Palestrantes

Processo de Inscrição
Uma inscrição completa deve incluir os seguintes documentos:
1.
2.
3.

Carta de Apresentação, descrevendo o seu interesse e/ou familiaridade com os temas.
Carta de Referência confidencial, de um orientador ou colega acadêmico, sobre qualificações.
CV e Comprovação de Matrícula ou de emprego em uma universidade na América Latina.
Todos esses documentos devem ser enviados até o dia 30 de abril para o seguinte endereço:
labridge@central.uh.edu. O assunto de todos os e-mails deve ser: “[Sobrenome do Candidato] - Seminar
Application”

Instruções para os Candidatos

Perfil dos Candidatos: Candidatos devem ser alunos de pós-graduação em universidades latino-americanas,
ou recém-doutores, ou professores no começo de suas carreiras (com menos de quinze anos de término do
seu doutorado). Devem pesquisar, ou ter interesse em pesquisar, na área de epistemologia da religião.
Candidatos devem ter inglês fluente: será necessário ler dezesseis trabalhos em inglês antes do seminário e
ter capacidade de discutir os textos em inglês durante o seminário.
Bolsa: Participantes vão receber uma bolsa de U$2,000 ao final do evento. Os organizadores do seminário
vão cobrir as despesas de hotel e alimentação durante a atividade, mas os participantes devem adquirir suas
próprias passagens previamente ao recebimento da bolsa.
Carta de Apresentação: Cartas de apresentação devem ter no máximo duas páginas e devem estar em
formato PDF. Elas devem comentar pelo menos sobre o seguinte: (a) os interesses do candidato e o seu
trabalho atual (se existente) na epistemologia da religião, (b) Como o seminário vai ajudar em seus planos
acadêmicos futuros, (c) a sua familiaridade (se existente) com a filosofia analítica da religião, ou a filosofia
analítica em geral, e (d) a sua experiência e competência com a língua inglesa. Cartas de apresentação devem
ser enviadas pelo próprio candidato antes de 31 de março, para o seguinte endereço:
labridge@central.uh.edu. O assunto do e-mail deve ser: “[Sobrenome do Candidato] - Seminar Application”.
Carta de Referência: Cartas de referência devem ter no máximo duas páginas e devem estar em formato PDF.
Cartas de referência devem ser solicitadas a professores ou colegas atuais, ou a outras pessoas com uma
relação acadêmica com o candidato. Cartas de parentes, amigos, ou conhecidos fora da academia não serão
aceitas. Cartas de referência devem responder pelo menos as seguintes perguntas: (a) Você conhece o
candidato há quanto tempo? (b) Você interagiu com o candidato em qual atividade? (c) Como o candidato se
compara com seus outros alunos ou colegas? (d) Como o seminário vai contribuir para o trabalho do
candidato? (e) O candidato é mesmo fluente em inglês e capaz de ler e discutir filosofia em inglês? Cartas de
referência são confidenciais (candidatos em nenhum momento vão ter acesso a elas) e, portanto, devem ser
enviadas pelos próprios autores, antes de 31 de março, para: labridge@central.uh.edu. O assunto do e-mail
deve ser: “[Sobrenome do Candidato] - Seminar Application”.
Comprovantes: Comprovantes de matrícula consistem em um histórico acadêmico da universidade do
candidato com indicação da data de emissão do documento. Comprovante de emprego consiste em uma
carta assinada e datada do chefe do departamento, usando papel timbrado da universidade.
Critério de Seleção: Inscrições serão avaliadas pelo líder do projeto (Dr. Luis Oliveira) e pelos três
organizadores locais (Dr. Agnaldo Portugal, Dr. Ignacio Silva, Dr. José Tomás Alvarado). As avaliações serão
feitas de acordo com os seguintes critérios:
•
•
•
•
•

Evidência de interesse sério nos temas do seminário.
Potencial para produção de trabalhos futuros nos temas do seminário.
Fluência em inglês.
Familiaridade com epistemologia da religião.
Familiaridade com filosofia analítica.

Candidatos devem explicar como satisfazem esses critérios em suas Cartas de Apresentação.
Questões sobre as bolsas (ou sobre o projeto em geral) devem ser enviadas para: labridge@central.uh.edu.

