
Chamada para Inscrições 

LATAM Bridges in The Epistemology of Religion 
http://www.uh.edu/class/philosophy/latam/ 

Bolsa de Orientação 
Agosto de 2020 – Maio de 2021 

O propósito desta bolsa é oferecer a estudantes de pós-graduação da América Latina a oportunidade de pesquisar 
durante um ano sob a orientação de um professor em uma universidade nos Estados Unidos. Bolsistas devem ser 
fluentes em inglês e se espera que escrevam dois textos em epistemologia da religião durante seu ano de estudo. 

Orientadores das Bolsas 

Tópicos das Bolsas 

Ciência e Religião: As diferenças ou semelhanças entre crenças religiosas e de tipo teórico, diferenças ou 
semelhanças entre padrões epistêmicos para a avaliação dessas crenças, o valor epistêmico da ciência cognitiva da 
religião, desmistificação evolutiva etc. 

Evidência e Crença Religiosa: Argumentos a favor e contra a crença religiosa, o balanço evidencial resultante dos 
argumentos a favor e contra a crença religiosa, razões não evidenciais para crença ou descrença, como levar a sério 
evidência de ordem superior acerca de limitações epistêmicas, falibilidade etc. 

Virtude e Crença Epistêmica: As virtudes epistêmicas da crença ou descrença religiosa, a relação entre virtudes e 
racionalidade religiosa, as virtudes ou vícios por trás das experiências transformativas de conversão, a conexão 
adequada entre humildade epistêmica e teísmo, ateísmo, agnosticismo etc. 

Epistemologia Social e Crença: O valor epistêmico do testemunho religioso (por exemplo, acerca de milagres ou 
experiências místicas), a significância epistêmica da diversidade religiosa e do desacordo entre pares, o papel 
apropriado das autoridades epistêmicas ou dos exemplos, a natureza das comunidades epistêmicas etc. 

Processo de Inscrição 

Uma inscrição completa deve incluir os seguintes documentos: 

1. Uma Carta de Apresentação, descrevendo seu projeto em um ou mais dos tópicos acima. 
2. Uma Carta de Referência de um professor ou orientador acadêmico, avaliando suas qualificações.
3. Currículo Vitae e Comprovante de Vínculo à uma universidade latino-americana.

Todos esses documentos devem ser recebidos até 30 de abril de 2020 no seguinte endereço eletrônico: 
labridge@central.uh.edu. O assunto de todos os e-mails deve ser: “[Último Nome do Candidato] – Mentoring 
Application”. Questões devem ser enviadas para esse e-mail também. 



Instruções de Inscrição 

Perfil de Candidato(a): Candidatos(as) devem ser estudantes de pós-graduação ou recém-doutores(as) da 
América Latina que estejam trabalhando atualmente, ou começando a trabalhar, com epistemologia da 
religião. Devem ter vínculo com instituições na América Latina. Devem também ser fluentes tanto no inglês 
escrito quanto no falado, sendo capazes de estudar seu tema em inglês, bem como discutir seu trabalho 
com o orientador acadêmico americano e escrever sua pesquisa igualmente nessa língua. 

Bolsa: Bolsistas receberão um auxílio de US$30.000,00 (valor bruto, dedutível de impostos) ao chegar às 
instituições que os acolherão. A fim de chegar até elas, devem organizar e pagar seus gastos com 
passagem, hospedagem e alimentação por conta própria. O diretor do projeto (Dr. Luis Oliveira) estará à 
disposição para ajudar. 

Carta de Apresentação: Cartas de apresentação devem ter até duas páginas e devem estar em formato PDF. 
Elas devem incluir, no mínimo, os seguintes elementos: (a) interesse do(a) candidato(a) e seu trabalho no 
momento (se houver) em epistemologia da religião; (b) como essa bolsa de orientação vai ajudar nos 
futuros projetos acadêmicos do(a) candidato(a); (c) a familiaridade do(a) candidato(a) (se houver) com a 
filosofia analítica da religião ou com a filosofia analítica em geral, e (d) a experiência e competência do(a) 
candidato(a) com a língua inglesa. Cartas de apresentação devem ser enviadas pelos(as) próprios(as) 
candidatos(as) até 30 de abril de 2020 para o seguinte endereço eletrônico: labridge@central.uh.edu. O 
assunto de todos os e-mails deve ser: “[Último Nome do Candidato] – Mentoring Application”. 

Carta de Referência: Cartas de referência devem ter até duas páginas (espaço simples) e devem estar em 
formato PDF. Elas devem ser solicitadas a professores orientadores, colegas de trabalho na universidade, ou 
alguém que tem ou teve relacionamento acadêmico com o(a) candidato(a). Cartas de parentes, amigos ou 
conhecidos de fora do meio acadêmico não serão aceitas. Elas devem responder ao menos as seguintes 
questões: (a) Há quanto tempo você conhece o(a) candidato(a)? (b) Em que contexto se deu essa interação 
(orientador, colega etc.)? (c) Como o(a) candidato(a) se compara com seus outros alunos? (d) Quais são as 
principais qualidades de pesquisa que você encontra no(a) candidato(a)? (e) Como o recebimento desta 
bolsa de orientação vai ajudar no trabalho do(a) candidato(a)? Cartas de referência devem ser enviadas 
pelos(as) próprios(as) autores(as) (não pelo(a) candidato(a)) até 30 de abril de 2020 para o seguinte 
endereço eletrônico: labridge@central.uh.edu. O assunto de todos os e-mails deve ser: “[Último Nome do 
Candidato] – Mentoring Application”.

Comprovantes: Esses consistem de documento datado e assinado da instituição de ensino superior na qual 
o(a) candidato(a) tem vínculo como estudante de pós-graduação ou recém-doutor ou professor, 
comprovando essa condição de sua parte. 

Critérios de Seleção: Inscrições serão avaliadas pelo diretor do projeto (Dr. Luis Oliveira) e os três co-
organizadores locais (Dr. Agnaldo Portugal, Dr. Ignacio Silva e Dr. José Tomás Alvarado). Eles julgarão 
segundo os seguintes critérios: 

• Evidência de um projeto sério e factível em um dos tópicos aprovados acima.
• Evidência de trabalho de alta qualidade no passado.
• Registro de realizações acadêmicas.

• Familiaridade com a filosofia analítica e com a epistemologia da religião.

Candidatos(as) devem explicar como atendem esses critérios em sua carta de apresentação. 
Todas as questões acerca desta bolsa (ou do projeto em geral) devem ser enviados para 
labridge@central.uh.edu. 




