
 

BOLSAS DE PESQUISA IAZ PARA ESTADIAS BREVES 

PERGUNTAS FREQUENTES 

Data da informação: 04/05/2016 

 

Bolsas IAZ para estadias breves para doutorandos das áreas de Linguística, Tradução e 

Literatura  

Público-alvo = Doutorandos dos cursos citados acima em universidades na Espanha, em 

Portugal ou na América Latina. Finalidade da borsa = Estadia de pesquisa na 

Universidade de Heidelberg.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Pergunta: Estou interessado em uma bolsa de pesquisa IAZ para estadias breves. Terminei meus 

estudos universitários em Linguística, Literatura ou Tradução, porém ainda não estou cursando o 

doutorado. Mesmo assim posso me candidatar a uma bolsa de pesquisa? 

  Resposta: Não, as bolsas de pesquisa IAZ estão destinadas exclusivamente aos 

doutorandos. 

Pergunta: Sou doutorando em uma universidade na Espanha / em Portugal / na América Latina / na 

Universidade de Heidelberg porém não em Linguística, Literatura ou Tradução. Mesmo assim 

posso me candidatar a uma bolsa de pesquisa IAZ para estadias breves? 

  Resposta: Não, as bolsas de pesquisa IAZ para estadias breves estão destinadas 

exclusivamente aos doutorandos das áreas de Linguística, Literatura ou Tradução. 

Pergunta: Estou interessado em uma bolsa de pesquisa IAZ para estadias breves, porém já tenho 

título de doutor. Mesmo assim posso me candidatar a uma bolsa de pesquisa? 

Resposta: Não, as bolsas IAZ para estadias breves estão destinadas exclusivamente a 

doutorandos. Os investigadores posdoutorais que tenham interesse em uma estadia de pesquisa no 

IAZ poden se informar aquí.  

Pergunta: Estou interessado em uma bolsa de pesquisa IAZ para estadias breves. Sou doutorando/a 

em uma universidade na Espanha/em Portugal/na América Latina, porém não tenho cidadania deste 

país. Mesmo assim posso me candidatar a uma bolsa? 

  Resposta: Sim, mesmo assim você pode se candidatar, uma vez que a nacionalidade do 

http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/iask/sued/iaz/estadiasiaz.html


candidato não é um fator levado em consideração. 

Pergunta: Estou interessado/a em una bolsa pero não falo alemão. Mesmo assim posso me 

candidatar a uma bolsa? 

 Resposta: Sí, visto que a proficiência em alemão não é um pré-requisito para a candidatura. 

Pergunta: Posso reduzir o período da minha estadia de pesquisa?  

 Resposta: Não, infelizmente isto não é possível. A estadia de pesquisa em Heidelberg tem 

a duração pré-estabelecida de três meses. 

Pergunta: Como faço para encontrar um orientador científico em Heidelberg? 

 Resposta: É necessário que o candidato entre em contato com o seu orientador científico 

no Centro de Estudos para Ibero-América da Universidade de Heidelberg durante a fase de 

planejamento de sua candidatura. Esta deve ser elaborada de acordo com o projeto de 

pesquisa do candidato. A candidatura deve conter uma declaração informal de concordância 

(por e-mail, por exemplo) por parte do orientador. Caso o candidato tenha outros contatos de 

pesquisa na Universidade de Heidelberg, favor mencioná-los na carta de motivação. 

Pergunta: Há um formulário para a candidatura? 

  Resposta: Não, não há um formulário a ser preenchido para a candidatura.  

Pergunta: No momento da candidatura minha tese de doutorado está já no processo de avaliação. 

Posso candidatar-me mesmo assim a uma bolsa IAZ para estadias breves? 

  Resposta: No, o/a bolsista deve ser doutorando/a no momento da candidatura e durante 

toda a sua estadia de pesquisa em Heidelberg. Caso contrário, é possível que uma estadia de pós-

doutorado seja a opção mais adequada. Se você tiver interesse em uma estadia pós-doutoral, entre 

em contacto conosco aquí.   

Pergunta: Quem é o orientador científico que deve escrever a carta de recomendação? 

  Resposta: Será o orientador da tese de doutorado quem escreva a carta de recomendação 

para uma bolsa IAZ para estadias breves. 

 

Universität Heidelberg: www.uni-heidelberg.de 

Iberoamerika-Zentrum: www.uni-heidelberg.de/iaz 

Aufenthalt an der Universität Heidelberg:  

www.uni-heidelberg.de/international/  

Auskunft zum IAZ-Stipendium und zum 

Bewerbungsverfahren erteilt das IAZ: 

www.uni-heidelberg.de/iaz 

iaz-info@uni-heidelberg.de   

Iberoamerika-Zentrum 

Plöck 57a 

D-69117 Heidelberg 
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