O prazo para apresentar esta candidatura é 31 de maio de 2018 às 17, horário central E.U.
Bolsas De Pesquisa Richard E. Greenleaf
da Biblioteca Latino-Americana
da Universidade de Tulane
Nova Orleans, Luisiana USA
PARTE I: Folha de Rosto
Sobrenome, nome: _____________________________________________________________________
Data:________________________________________________________________________________
Forma de tratamento (Sr., Sra., Dr., Dra., etc.):_______________________________________________
País de cidadania:______________________________________________________________________
País onde se encontra atualmente: _________________________________________________________
Somente residentes permanentes de qualquer país de América Latina ou do Caribe (incluindo Porto
Rico) são elegíveis, independentemente da sua cidadania. Os cidadãos dos países da América Latina e
Caribe que moram atualmente dora da região (em função de professor, realizando investigação ou
matriculados em uma faculdade ou universidade nos EUA, etc.) não são elegíveis.
Informação obrigatoria para obtenção do Visto J-1:
Cidade e País de Nascimento:_____________________________________________________________
Data de Nascimento:____________________________________________________________________
País de Residência Permanente:___________________________________________________________
Visto Atual (J-1, F-1, etc), se pertinente:________________________ Data de Expiração:____________
No case de ser concedida a bolsa é fundamental obter um visto J-1 através de Universidade de Tulane. Nota
Importante: A partir de 1 de janeiro de 2015, o Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu novos
regulamentos para os titulares de visto J-1, conforme observado no seguinte documento: (url). Por favor, leia estas
novas exigências cuidadosamente antes de enviar seu pedido. Neste momento, você não precisa preencher
qualquer formulário relacionado ao visto J-1.

Endereço preferencial para correspondência: ( )Residencial ( )Profissional
Endereço Residencial: _________________________________________________________________
logradouro

_____________________________________________________________________________________
cidade

estado

país

cep

_____________________________________________________________________________________
telephone

fax

email

Profissional:__________________________________________________________________________
Departamento/Instituição

logradouro

_____________________________________________________________________________________
cidade/estado

país

cep

_____________________________________________________________________________________
telephone

fax

email

Universidade á qual está vinculado (se pertinente):
_____________________________________________________________________________________
Título Acadêmico (se pertinente: professor, palestrante, livre-docente, etc):
_____________________________________________________________________________________
Para alunos avançados de pós-graduação: Ano de estudo_______________________________________
Já completou todos os requerimentos escritos e orais para obter o grau? ___________________________
Disciplina (História, Literatura, etc):_______________________________________________________
Campo de Especialização:_______________________________________________________________
Mais Alto Grau Acadêmico Obtido:________________________________________________________
Data Exata da Obtenção:_________________________________________________________________
Instituiçã Outorgadora do Grau:___________________________________________________________
Em que data você gostaria de começar e terminar a sua bolsa?___________________________________
As bolsas são concedidas por um period minimode dois meses e um máximo de três meses a partir de 5
de janeiro de 2019 até o 1 do junho de 2019. Quando possível, a biblioteca procura atender às
preferências de cada candidato, mas é nâo sempre possível.
Título de Projeto: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Referências: (por favor, inclua nome, endereço, telephone, fax e email). Apenas dois árbitros são
permitidos. Cartas de estes e apenas estes dois árbitros nomeados abaixo serão aceitas. Cartas de outras
pessoas não listadas abaixo, não serão aceitas.

1. ______________________________

2._____________________________________

______________________________

_______________________________________

______________________________

_______________________________________

______________________________

_______________________________________

Por favor, inclua em anexo seu currículum vitae e lista de trabalhos publicados (Parte II). E inclua
tamem em anexo uma descrição concise dp projeto (em no máximo 1.200 palavras), procedida por um
resumo de 100 palavras (Parte III). Tenha em mente que o comitê de seleção é multidisciplinar; as
propostas não devem incluir jargão especializado. Procure contextualizar seu projeto historica e
bibliograficamente, diferenciando-o de pesquisas secundárias existentes.

Bolsas de Pesquisa Richard E. Greenleaf
da Biblioteca Latino-Americana
da Universidade de Tulane
Nova Orleans, Luisiana USA
Para ser preenchido pelo candidato:
Formulário Para Carta de Recomendação
Parte IV
Nome do Candidato:____________________________________________________________________
Data:________________________________________________________________________________
Endereço do Candidato:_________________________________________________________________
Tel/fax do Candidato:____________________________E-mail:_________________________________
Assinatura do Candidatoa:_______________________________________________________________
(Ao assinar esse documento, o candidato reconhece a confidencialidade da recomendação e abdica do direito
de ter acesso a ela.)

Para ser preenchido pela pessoa que escreve a recomendação:
CARTA DE RECOMENDAÇÃO CONFIEDNCIAL
Autor da Carta de Recomendação:_________________________________________________________
Título:_______________________________________________________________________________
Assinatura:___________________________________________________________________________
Instituição e Endereço:__________________________________________________________________
Tel/fax:______________________________________________________________________________
E-mail:_______________________________________________________________________________
PARA O AUTOR DA CARTA DE RECOMENDAÇÃO:
A pessoa asima está se candidatando a uma Bolsa de Pesquisa Richard E. Greenleaf da Biblioteca LatinoAmericana da Universidade de Tulane. Para tanto, ela lhe enviou esse formulario e uma descriçã de seu
projecto de pesquisa. Por favor, envie-nos sua avaliação deste projeto, e da capacidade do candidato em
executá-lo, de preferencia por e-mail até o dia 31de maio, 2018 5pm hora central, para o endereço fax ou
e-mail:
Hortensia Calvo, Diretor. The Latin American Library ; Tulane University; 7001 Freret Street; New
Orleans, Louisiana 70118-5549; GLfellows@tulane.edu

