
 

O CENTRO DE ESTUDOS PARA IBERO- AMÉRICA (IAZ) CONCEDE 

3 BOLSAS DE PESQUISA  
 
O QUE É FINANCIADO Estadia de pesquisa na Universidade de Heidelberg durante o ano 

letivo de 2017/18 
 

PÚBLICO-ALVO Doutorandos nas áreas de Linguística, Tradução e Literatura de 
universidades na América Latina, na Espanha e em Portugal  
 

DURAÇÃO DA BOLSA 
 

3 meses durante os períodos letivos da Universidade de Heidelberg:  
estadia possível entre 01/10/2017 e 28/02/2018  
e entre 01/04/2018 e 31/07/2018 
 

BENEFÍCIOS     Auxílio mensal para os custos de estadia em Heidelberg no valor 
de 1.000 euros / mês  

 Auxílio único para os custos de viagem no valor de 1.000 euros 
(América Latina) e 400 euros (Espanha e Portugal)  

 
REQUISITOS  Projeto de pesquisa atual   

 Integração existente ou intencionada em um projeto de pesquisa 

 Um orientador científico na universidade de origem e outro na 
Universidade de Heidelberg (através do IAZ) 
 

DOCUMENTOS  Curriculum vitae  

 Cópia de conclusão do último curso universitário 

 Verificação do projeto de pesquisa de doutorado atual 

 Carta de motivação 

 Carta de recomendação do orientador científico da universidade 
de origem  

 Declaração informal do orientador científico na Universidade de 
Heidelberg 

 Esboço do projeto de pesquisa na Universidade de Heidelberg 
(máx. 5 páginas) 
 

PROCEDIMENTOS Enviar a candidatura por e-mail, em alemão, espanhol ou português 
como documento único em formato PDF, para a diretoria do IAZ ao 
seguinte endereço: iaz-info@uni-heidelberg.de. Fabor observar o 
prazo final do período de inscrição. 
 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 01/05/2017 – 11/06/2017 
 

Mais informações sobre as bolsas de pesquisa e inscrições estão disponíveis em  
http://www.uni-heidelberg.de/iaz 

 

Universidade de Heidelberg: www.uni-heidelberg.de 
Centro e Estudos para Ibero-América:  
www.uni-heidelberg.de/iaz 
Estadia de pesquisa na Universidade de Heidelberg:  
www.uni-heidelberg.de/international/  

Informações sobre as bolsas de pesquisa e 

os procedimento de candidatura: 

www.uni-heidelberg.de/iaz 

iaz-info@uni-heidelberg.de    

Universität Heidelberg 

Iberoamerika-Zentrum 

Plöck 57 a 

D-69117 Heidelberg 
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