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Objetivos
O Ian Ramsey Centre para Ciência e Religião (IRC) da Universidade de Oxford se
alegra em poder oferecer 10 subsídios 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. Os
vencedores terão até setembro de 2017 para completar a compra da coleção.

Eligibilidade
Bibliotecas universitárias latino-americanas podem se candidatar para estes subsídios,
desde que uma faculdade, departamento, centro ou instituto da respectiva universidade
apoie esta candidatura. A coleção de volumes proposta para compra deve interagir com
as áreas de ciência, filosofia e/ou teologia, e os temas estão amplamente incluídos no
tema geral do projeto do IRC “Perspectivas sobre a Vida, as Pessoas e o Cosmos”.

Tópicos
Os tópicos chave e temas dos livros a serem comprados devem recair sobre o escopo
geral do projeto do IRC como um todo, e dessa forma, devem envolver um componente
interdisciplinar. A lista detalhada de volumes a serem adquiridos será determinada pelo
candidato em diálogo com suas bibliotecas, seguindo de perto, mas não se limitando, às
sugestões expressas pelo IRC na lista disponível na pagina do projeto. A coleção final
deve também encaixar-se na missão da Fundação John Templeton, e dessa forma evitar
volumes que apoiam “criacionismo”, DI e que tratem de questões ambientais.
As seguintes questões têm a intenção de estimular e guiar a escolha de volumes, mas os
candidatos são bem-vindos a escolher títulos que tratem de outras questões dentro
destes temas gerais. Se você tiver alguma dúvida, por favor contate o IRC.


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 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 sou “eu”? 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 A ciência cognitiva da religião tem implicações para a racionalidade do teísmo,
ateísmo ou compromissos religiosos mais específicos?
 O lugar da pessoa no cosmos: As pessoas seriam irredutíveis no cosmos e
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 Como a investigação do cosmos poderia promover felicidade pessoal,
considerando tal satisfação sob uma perspectiva teológica, materialista ou
outras?
Os candidatos são fortemente encorajados a visitar a seção de Perguntas de Pesquisa do
projeto para uma lista mais detalhada de perguntas para guiar a escolha de livros a
serem adquiridos.

Fundos disponíveis
O subsídio de livros será de U$S6.000 (seis mil dólares). As compras têm de ser
finalizadas até o dia 30 de setembro de 2017.

Instruções para o envio de propostas
Candidatos interessados devem notificar o IRC sobre sua intenção de enviar uma
proposta até 20 de novembro de 2016.
Para a proposta final, que deve ser recebida até 15 de dezembro de 2016, os candidatos
devem enviar, em Inglês, Espanhol ou Português, os seguintes documentos:





Um formulário de proposta, com todos os campos completados:
− contato principal
− Nome e detalhes básicos da instituição;
− Declaração de Justificativa para o conjunto de livros proposto;
− Faculdades, centros ou institutos que se beneficiarão da coleção (quais e como se
beneficiarão)
− Relação com os temas do projeto do IRC (Vida, Pessoas e o Cosmos);
Declaração de apoio institucional do centro, faculdade, instituto ou departamento
(conforme apropriado), sob forma de uma carta assinada e escaneada;
Declaração de apoio do diretor ou responsável pela biblioteca, sob forma de uma
carta assinada e escaneada;



Lista de livros proposta, usando a lista disponível na pagina do projeto. Siga as
instruções na lista de seleção para produzir a sua própria seleção.

Estes documentos deverão ser enviados via email para
latin.america@theology.ox.ac.uk com a linha de assunto: “Ciência, Filosofia e
Teologia – Candidatura Subsídio de Livros”.
O IRC anunciará os resultados das candidaturas até 28 de fevereiro de 2017.

Critérios de seleção
As propostas serão avaliadas por um painel de membros do IRC e árbitros externos nos
EUA e Europa de acordo com os seguintes critérios:







Alto comprometimento acadêmico institucional às ciências, filosofia e teologia;
Qualidade da coleção de livros proposta
Engajamento com desenvolvimentos atualizados e contemporâneos em ciência,
filosofia e teologia;
Qualidade da Declaração de Justificativa;
Perspectivas para diálogo entre disciplinas, instituições e confissões;
Potencial para planos a longo prazo de desenvolvimento institucional.

A Declaração de Justificativa deve explicar como a coleção de volumes propostas
preenche estes critérios.

Obrigações dos candidatos selecionados
Os candidatos selecionados deverão:






Comprar o conjunto de livros descrito em sua proposta;
Preparar uma pequena declaração em Inglês para o site do projeto do IRC;
Publicar e divulgar nos canais de comunicação da universidade sobre o recebimento
do subsídio para adquirir a coleção de livros;
Enviar um relatório de progresso no meio do período;
Enviar um relatório final.

Marcos do processo de candidatura
1. Candidatos informam sua intenção de participar antes de 20 de novembro de 2016;
2. Candidatos preparam documentos para se candidatar (formulário de candidatura,
lista de seleção e cartas de apoio);
3. Candidatos enviam documentos antes de 15 de dezembro de 2016;
4. Avaliação das propostas;
5. IRC anuncia os vencedores até 28 de fevereiro de 2017;
6. Os subsídios são distribuídos e as coleções são compradas até setembro de 2017.
Se você tiver alguma dúvida com relação ao processo de candidatura, por favor, leia a
seção de Perguntas Frequentes abaixo. Caso sua dúvida não esteja respondida, por
favor, contate o IRC.

Perguntas Frequentes
1. Quem pode participar?
Bibliotecas de universidades latino-americanas podem se candidatar a essa
subsídio, desde que uma faculdade, centro, departamento ou instituto da mesma
universidade apoie a candidatura. As candidaturas devem ser feitas pelas
bibliotecas que receberão os livros e não por pesquisadores individuais ou grupos
de pesquisa.
2. Quando é a data limite?
A data limite para envio da proposta é 15 de dezembro de 2016.
3. Quem deve dar a declaração de apoio da biblioteca da universidade?
O apoio institucional da biblioteca deve ser feito através de uma carta escaneada
assinada pelo responsável pela biblioteca (bibliotecário, diretor da biblioteca, etc.)
que receberá os livros
4. Quem deve dar a declaração de apoio da faculdade, centro, departamento ou
instituto?
O apoio institucional deve ser feito em forma de uma carta escaneada e assinada
pela autoridade relevante da faculdade, centro, departamento ou instituto.
5. Quais tópicos são aceitáveis?
Os tópicos chave e temas dos livros a serem comprados devem recair sobre o
escopo geral do projeto do IRC como um todo, e dessa forma, devem envolver um
componente interdisciplinar. A lista detalhada de volumes a serem adquiridos será
determinada pelo candidato em diálogo com suas bibliotecas, seguindo de perto,
mas não se limitando, às sugestões expressas pelo IRC na lista disponíve na pagina
do projeto. A coleção final deve também encaixar-se na missão da Fundação John
Templeton, e dessa forma evitar volumes que apoiam “criacionismo”, DI e que
tratem de questões ambientais.
6. A biblioteca de minha universidade pode participar se eu já recebi outros subsídios
ou financiamento do IRC ou se já participei de outras atividades do projeto do IRC ?
Sim. Não há restrições por já ter participado de outras atividades deste projeto.
7. Quando o subsídio será distribuído?
As subsídios começarão a ser distribuídas em 1 de março de 2017 e precisam
terminar em 1 de setembro de 2017.
8. Como os subsídios serão distribuídos?
As instituições vencedoras receberão uma porção substancial do subsídio logo após
assinatura do contrato com Oxford, e o restante até agosto de 2017, mediante envio
de um curto relato de progresso.
9. A biblioteca da universidade precisa contribuir com a coleção de alguma forma?
Não é necessário que as bibliotecas das universidades contempladas incorram em
qualquer gasto extra a fim de comprar a coleção de livros, devendo apenas
providenciar o espaço físico para que as obras adquiridas estejam disponíveis para
consulta pública. Apesar disso, o IRC encoraja que as bibliotecas colaborem de
qualquer outra maneira que acharem adequada, devendo expressar que tipo de
colaboração seria na Justificativa da candidatura.

