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PROGRAMA DE SUBSIDIO
PARA A PESQUISA DA

"MIGRAÇÃO DOS TURCOS
PARA A AMÉRICA LATINA"
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Programa de Subsídio 
para a Pesquisa da 

"Migração dos Turcos 
para a América Latina"

Guias de aplicação do programa
As comunidades que emigraram para a América Latina: “Os turcos”

As ondas migratórias desencadeadas por razões econômicas e soci-
ais, somadas às recentes guerras e crises no mundo, levaram à ne-
cessidade de estudos acadêmicos sobre a situação passada, futura 
e atual dessas comunidades imigrantes e da diáspora.

Entre os séculos 19-20, houve migração em grande escala para a 
América Latina de províncias como Líbano, Palestina, Egito e Síria, 
territórios do Império Otomano, e da Anatólia, ainda que em pequeno 
número. Essas comunidades migratórias eram de caráter heterogê-
neo, incluindo muitos grupos culturais, étnicos e religiosos.

Essas comunidades, chamadas "Os turcos", que migraram de sua ter-
ra natal devido à guerra e à deterioração das condições, se refugiaram 
como "imigrantes" nos países para onde foram, mas hoje se tornaram 
uma diáspora na sociedade em que vivem, destacam-se como uma 
comunidade pouco estudada na história das migrações, na sociologia 
das migrações e em muitas outras áreas afins.
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Objetivo do programa

O objetivo do programa é conhecer os processos de imigração dos cida-
dãos do Império Otomano, especialmente conhecidos como "Os Turcos" e 
sua presença política, econômica e cultural nas regiões em que viveram 
até hoje, bem como sua imigração e histórias de sucesso. No entanto, 
tópicos de pesquisa como a sociologia da migração na América Latina, a 
diáspora do Oriente Médio na América Latina e a literatura Mahjar também 
serão avaliados.

No âmbito do Programa de Subsídio à Pesquisa Migratória “Los Turcos”, o 
objetivo é apoiar pesquisas de campo que serão realizadas através de mé-
todos como o estudo de importantes obras e documentos de arquivo por 
acadêmicos/pesquisadores das áreas afins, a história oral, a instituições 
importantes da referida comunidade, mapeamento das regiões onde estão 
concentradas e entrevistas presenciais com pessoas importantes.

Neste contexto, os estudos a apoiar procuram pelo menos um ou mais 
dos seguintes objetivos:

• Redescubra os laços dessa comunidades com sua terra natal, que 
era território do estado otomano e, portanto, com os otomanos e a 
Turquia.

• Arquivar as memórias individuais ou coletivas “Los Turcos”

• Determinar as situações históricas, sociais, culturais, demográficas, 
políticas e também atuais em termos de seus vínculos com suas 
origens.

• Links e histórias de sucesso de personalidades importantes e/ou suas 
famílias com sua terra natal e raízes.

• Atitudes e relações das comunidades dos “turcos” em relação aos 
otomanos-turcos

• Seus laços com sua terra natal e suas atitudes em relação aos 
otomanos-turcos em obras literárias

• Trabalho de mapeamento das regiões onde essas comunidades estão 
concentradas



Espera-se que os estudos apoiados abordem pelo menos uma ou mais 
das seguintes fontes e materiais:

• Importantes recursos acadêmicos publicados em “Los Turcos”

• Escritores, artistas, líderes, políticos de “Los Turcos”...etc. e histórias 
de vida e imigração de personalidades proeminentes semelhantes

• Documentos e registros de arquivo encontrados na Turquia, América 
Latina e outros países relevantes do Oriente Médio (principalmente 
palestinos e libaneses)

• Famílias e personalidades importantes

• Arquitetônica, artística, literária, bem como quaisquer outras obras e/
ou estruturas escritas, visuais e de áudio

• Organizações, instituições e redes de comunidades "Los Turcos" que 
existem hoje



Escopo do Programa

• No âmbito do programa, será financiada a realização de pesquisas 
acadêmicas de campo em um período máximo de 6 meses nos países 
investigados.

• Durante o processo de candidatura, espera-se que seja desenvolvida 
uma proposta de pesquisa que inclua o objetivo, conteúdo e 
cronograma da pesquisa.

• Será concedido apoio único à investigação de campo aos 
investigadores que o solicitem, independentemente do seu trabalho 
individual ou de equipa, para apoiar o trabalho de campo que irão 
realizar.

• Os relatórios de pesquisa de campo enviados ao YTB como resultado 
de pesquisas apoiadas serão avaliados pelo conselho de avaliação 
acadêmica.

• Se os Relatórios de Investigação de Campo forem considerados 
adequados para impressão, eles serão publicados pela YTB.



Termos de suporte
• Uma proposta de pesquisa deve ser submetida para pesquisadores 

realizarem pesquisas de campo em pelo menos um país da América 
Latina, usando literatura, arquivos, estudos de história oral e métodos 
semelhantes,

• O pesquisador/acadêmico cuja proposta de pesquisa foi aceitas 
devem apresentar um Relatório Intermediário quando o período de 
pesquisa estiver na metade,

• Acadêmicos/pesquisadores que concluem sua pesquisa de campo, 
devem apresentar um Relatório de Pesquisa de Campo de pelo 
menos 12.000 palavras de acordo com a escrita acadêmica e ética 
internacionalmente aceitas padrões.

• tema e o conteúdo da pesquisa devem ser originais e inéditos antes

* Será preferível que acadêmicos/pesquisadores que se candidatem 
de fora de países latino-americanos colaborem com acadêmicos/
pesquisadores de um país latino-americano onde trabalharão.

Financiamiento
Termos de Suporte
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Um máximo de 80.000 TL será 
concedido como uma bolsa a ser usada 

durante toda a pesquisa de campo.



Termos do Aplicativo

• Ser um acadêmico/pesquisador trabalhando na história da imigração 
latino-americana, sociologia e outras áreas afins de qualquer país,

• Estar trabalhando como acadêmico/pesquisador em qualquer 
instituição universitária ou centro de pesquisa do país em que está 
localizado e/ou estar cursando pelo menos nível de doutorado,

• Exceto para falantes nativos, ser fluente em inglês, espanhol e/ou 
português

• Ter experiência em pesquisa acadêmica,

• Apresentar uma proposta de pesquisa apropriada dentro da estrutura 
da área do programa

• Para inscrições de equipes de pesquisa, envie informações detalhadas 
da equipe de pesquisa e um rascunho do plano de pesquisa de campo 
referente à equipe acadêmica/de pesquisa com a qual colaborarão 
em pelo menos um país da América Latina durante o período de apoio 
acadêmico ,

• Para inscrições de pesquisadores individuais, envie um projeto de 
plano de pesquisa de campo em pelo menos um país da América 
Latina durante o período de apoio,

• Não ter um obstáculo para viajar.

* Ter estado em um dos países da América Latina antes será uma 
vantagem.

** Casos de plágio detectados durante a inscrição ou programa 
resultarão na remoção da inscrição e no encerramento do apoio à 
pesquisa e no reembolso do apoio fornecido.
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• Formulário de inscrição a ser preenchido em    
https://basvuru.ytb.gov.tr/

• Imagem de passaporte válida

• currículo acadêmico

• Comprovante de inglês, espanhol e/ou português, exceto para falantes 
nativos (não obrigatório)

• Documentação indicando que eles trabalham para quem trabalha em 
universidades ou centros de pesquisa

• Certificado de estudante do programa em que está matriculado para 
estudantes de doutorado

Requisitos de 
Documentos



Calendário de
Aplicativos
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Datas de inscrição
1 de agosto a 12 de setembro de 2022

Avaliação das candidaturas
1 de agosto a 30 de setembro de 2022

Anúncio dos resultados
14 de outubro de 2022

Prazo para assinatura do contrato
25 de outubro de 2022

Período de investigação planejado
15 de novembro de 2022 a

15 de maio de 2023

Envio do Relatório Provisório
15 de março de 2023

Envio do Relatório de Investigação de Campo
15 de junho de 2023



Processo de Inscrição 
e Avaliação
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• As inscrições serão recebidas através de https://basvuru.ytb.gov.tr/

• As candidaturas serão avaliadas pela comissão académica.

• Uma entrevista online com os investigadores será realizada para os 
aplicativos que foram pré-selecionados e são positivos.

Anúncio Dos Resultados Da 
Avaliação
• Os resultados serão comunicados aos pesquisadores por e-mail.

• Os pesquisadores devem apresentar suas confirmações e 
compromissos assinados no prazo máximo de 10 dias a partir da 
divulgação dos resultados.



Assine o Compromisso e 
Processo de Investigação

• Em relação ao apoio à pesquisa, será assinado um Compromisso 
(Memorando de Entendimento) incluindo o conteúdo da pesquisa, 
publicação/direitos autorais, etc. entre acadêmicos/pesquisadores que 
serão beneficiados pelo Programa de Apoio à Pesquisa e YTB.

• Espera-se que os investigadores iniciem a investigação no prazo 
máximo de um mês após a assinatura do termo de compromisso na 
referida data.

• Um relatório provisório sobre o andamento do trabalho de campo deve 
ser apresentado no terceiro mês da investigação.

• Espera-se que os investigadores enviem um Relatório de Investigação 
de Campo ao final de seu período de investigação; um Comitê 
Acadêmico revisará este relatório.

• Espera-se que o Relatório de Investigação de Campo seja preparado 
em inglês, espanhol, português ou turco.

*Para perguntas e comentários sobre o programa, escreva para 
losturcos@ytb.gov.tr



13

Notas



Notas
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