
 
 

Chamada para Inscrições 
 

ISSR Latin American Portuguese Library 
 

The International Society for Science and Religion 
 
Objetivos 
 
A International Society for Science and Religion (ISSR) está oferecendo coleções de livros na 
interseção de ciência, filosofia e teologia recentemente publicados em português para 
Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras. Cada coleção de livros receberá o nome 
“ISSR Latin American Portuguese Library”, e proporcionará aos acadêmicos brasileiros de 
filosofia e teologia acesso aos mais recentes recursos acadêmicos em ciência e religião em seu 
próprio idioma. 
 
Esta coleção compreende 25 volumes publicados com o apoio da Associação Brasileira de 
Cristãos na Ciência – ABC2, em sua maioria da série “Ciência e Fé Cristã” (Ed. Ultimato) e 
da coleção “Fé, Ciência e Cultura” (Ed. Thomas Nelson Brasil). Uma lista detalhada dos 
volumes incluídos na coleção pode ser encontrada no site deste projeto. 
 
Haverá duas rodadas de inscrições para concorrer à ISSR Latin American Portuguese Library, 
com datas-limite para inscrições em 15 de fevereiro de 2022 e 15 de agosto de 2022. Os 
candidatos deverão apresentar seus formulários de inscrição até essas datas. A primeira 
rodada oferecerá pelo menos 13 coleções de livros, enquanto a segunda rodada premiará 
com no máximo 17 coleções, totalizando 30 coleções concedidas a instituições diferentes. 
As inscrições devem ser enviadas usando o formulário de inscrição encontrado no site do 
projeto. As coleções serão concedidas através de uma avaliação competitiva com base nos 
critérios detalhados abaixo. 
 
Quem pode concorrer? 
 
As ISSR Latin American Portuguese Libraries serão concedidas a instituições brasileiras de 
ensino superior nas quais a pesquisa e o ensino na área de interface entre ciências e religião 
sejam conduzidos em uma faculdade, departamento, centro de pesquisa, programa de pós-
graduação (PPG) ou instituto dessa universidade ou faculdade. Os seminários de qualquer 
denominação estão incluídos na definição de Instituição de Ensino Superior para o propósito 
desta chamada, e, portanto, podem se inscrever. Todas as inscrições devem ser apresentadas 
por um docente interessado, em nome da instituição.  
 
Critérios de seleção 
 
As inscrições serão avaliadas por um conselho consultivo que inclui membros ibero-
americanos da ISSR que trabalham em ciência e religião, de acordo com os seguintes critérios: 

• Evidência de trabalho sobre ciência e religião (de pesquisa, ensino ou extensão) na 
instituição candidata; 

• Possíveis desenvolvimentos futuros destes trabalhos; 

• Membros do corpo docente da instituição trabalhando em temas relacionados com 
ciência e religião (em pesquisa, ensino ou extensão); 

• Cursos ou matérias relacionadas a estes temas oferecidos na instituição; 
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• Compromisso acadêmico institucional com trabalho em ciências, filosofia e 
teologia/ciências da religião; 

• Potencial para desenvolvimentos institucionais de longo prazo. 
 
A declaração de justificativa (que faz parte do formulário de inscrição) deve explicar como 
a instituição atende a esses critérios. 
 
Instruções para envio de inscrições 
 
As inscrições, que podem ser preenchidas e redigidas em inglês ou português, devem ser 
recebidas até 15 de fevereiro de 2022 para a primeira rodada e até 15 de agosto de 2022 
para a segunda rodada. Todas as inscrições devem incluir os seguintes documentos: 
 

• O formulário de inscrição online, devidamente preenchido com:  
o nome do contato principal; 
o nome e detalhes básicos da instituição; 
o declaração de justificativa, incluindo faculdades, departamentos, PPGs, 

centros ou institutos que se beneficiarão da coleção; 

• Carta de apoio da faculdade, departamentos, PPG, centro ou instituto (conforme 
apropriado), como documento anexo (arquivo .pdf); 

• Carta de apoio do(a) bibliotecário(a) da instituição, como documento anexo 
(arquivo .pdf). 

 
A ISSR anunciará os resultados até 15 de março de 2022 para a primeira rodada 
e até 15 de setembro de 2022 para a segunda rodada. 
 
Obrigações dos selecionados 
 
O contato principal, em nome de sua instituição premiada, deverá: 
 
• preparar uma breve declaração em inglês do trabalho realizado na instituição para o site 
do projeto no portal da ISSR; 
• divulgar o prêmio nos meios usuais utilizados para comunicação dentro da instituição 
(newsletter, notícias no website, etc.). 
 
Etapas do processo de inscrição 
 
1. Os candidatos preparam os documentos para a inscrição; 
2. Os candidatos apresentam os documentos antes de 15 de fevereiro de 2022 (para a 
primeira rodada) ou antes de 15 de agosto de 2022 (para a segunda rodada); 
3. Avaliação das inscrições; 
4. A ISSR anuncia inscrições selecionadas até 15 de março de 2022 (para a primeira rodada) 
ou 15 de setembro de 2022 (para a segunda rodada); 
5. Os contratos são assinados e as coleções de livros enviadas posteriormente, antes de 
julho de 2022 (para a primeira rodada) ou antes de fevereiro de 2023 (para a segunda 
rodada); 
6. Recortes (clippings) de boletins institucionais evidenciando a premiação são enviados a 
ISSR. 
 



 
 
Se você precisar de mais informações sobre o processo de inscrição, consulte as Perguntas 
frequentes abaixo. Se sua pergunta não for respondida, entre em contato com a ISSR 
através do e-mail latam.br@issr.org.uk. 
 
 
Perguntas Frequentes (FAQ) 
 
1. Quem pode se inscrever? 
 
As bibliotecas latino-americanas ISSR serão concedidas a instituições latino-americanas de ensino superior 
nas quais a pesquisa e o ensino na área de interface entre ciências e religião sejam conduzidos em um 
departamento, centro de pesquisa, programa de pós-graduação (PPG) ou instituto dessa universidade ou 
faculdade. Os seminários de qualquer denominação estão incluídos na definição de Instituição de Ensino 
Superior para o propósito desta chamada. As inscrições devem ser apresentadas por um docente interessado 
em nome da instituição. 
 
2. Quais são os prazos? 
 
As datas-limite para o envio de inscrições, que podem ser apresentadas em inglês, espanhol ou português, 
são: 15 de fevereiro de 2022 para a primeira rodada e 15 de agosto de 2022 para a segunda 
rodada. 
 
3. Quem deve fornecer a declaração de apoio da biblioteca da universidade? 
 
O apoio institucional deverá ser feito em forma de uma carta assinada pela autoridade competente da 
biblioteca que receberá a coleção de livros (em geral, o (a) bibliotecário(a) responsável).  
 
4. Quem deve fornecer a declaração de apoio da faculdade, PPG, centro ou instituto? 
 
O apoio institucional deve ser feito na forma de carta assinada pela autoridade competente da faculdade, 
centro ou instituto interessado em adquirir a Biblioteca Latino-Americana ISSR. Isso depende da 
instituição, mas em geral, pode ser um pró-reitor de pesquisa, ensino, extensão, chefe de departamento, 
diretor de instituto, etc. 
 
5. A biblioteca da minha instituição pode se inscrever caso tenha recebido uma Biblioteca 
ISSR anteriormente? 
 
Sim. Não há restrições decorrentes de participação anterior em outros projetos da ISSR. 
 
6. Quando os selecionados serão anunciados? 
 
A ISSR anunciará as inscrições selecionadas até 15 de março de 2022 (para a primeira rodada) e até 15 
de setembro de 2022 (para a segunda rodada). 
 
7. Quando receberei a Biblioteca Latino-Americana ISSR se minha inscrição for 
selecionada? 
 
Espera-se que as Bibliotecas Latino-Americanas ISSR sejam enviadas para as instituições premiadas (em 
nome do docente que representa a inscrição) após a assinatura dos contratos, antes de julho de 2022 (para a 
primeira rodada) e abril de 2023 (para a segunda rodada). 
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8. Gostaria de uma coleção dessas para minha igreja. Posso me inscrever? 
 
Este projeto é reservado apenas para instituições de ensino superior, o que pode incluir seminários religiosos 
de qualquer denominação, mas não igrejas. 
 
9. Minha instituição ou seminário precisa ser reconhecida pelo MEC? 
 
Quaisquer instituições de Ensino Superior, incluindo seminários denominacionais, podem participar, e serão 
avaliadas pelo mérito de sua inscrição segundo os critérios estabelecidos neste documento. Portanto, não há 
necessidade de ser uma instituição reconhecida pelo MEC.  


