Bolsa em Estudos Irlandeses para 2016
Período de inscrição: 15 de Abril a 10 de Maio
A Cátedra de Estudos Irlandeses W.B.Yeats/FFLCH anuncia a abertura do edital
para seleção de 2 (duas) bolsas para alunos de pós-graduação da USP ou
Pesquisador da Cátedra W.B. Yeats, para participar do Congresso Internacional da
IASIL:
 Bolsa completa para apresentação de trabalho na conferência Change –
IASIL 2016 (inclui passagem aérea, hospedagem e taxa de inscrição).
http://iasil2016.com/
O processo seletivo será feito por uma banca examinadora que classificará os
alunos de acordo com seu mérito acadêmico.
Local de entrega dos Documentos: Comissão de Cooperação Internacional da
FFLCH (CCInt-FFLCH) Rua do Lago, nº 717, sala 130 (Prédio da
Administração da FFLCH).
Horário de Atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 11h30 e das 14h às
16h30.
1. Pré-requisitos gerais para inscrição:
 No momento da inscrição, estar regularmente matriculado no curso de pósgraduação e ter cursado no mínimo uma disciplina; ou ser pesquisador da
Cátedra W.B. Yeats.
 Possuir conceito A ou B.
 Não ter sido beneficiado anteriormente por esse programa;
 Não ter intercâmbio em aberto ou participado recentemente de um
intercâmbio.
2. Documentos necessários:
 Formulário de inscrição (disponível no site da CCInt-FFLCH);
 Justificativa em inglês sobre o interesse acadêmico e como o projeto de
pesquisa ou programa de estudos em andamento será beneficiado com sua
participação no Congresso (no máximo 3 páginas).
 Incluir o abstract de até 300 palavras que será apresentado na conferência
Change – IASIL 2016, bem como o trabalho completo, no formato de
comunicação, que deverá ter de 5 a 7 páginas e espaçamento 1,5. O abstract
deve haver sido submetido ao Comitê Organizador da conferência até o dia
31 de janeiro de 2016, conforme descrito no site do evento.






Comprovante de proficiência na língua inglesa.
Resumo Escolar do Sistema Janusweb, atualizado;
Curriculum Vitae (apresentar o Curriculum Lattes);
Cópia do passaporte com validade até o término da conferência.

