
				 																			
	

	

 
Bolsas Looren & COINCIDÊNCIA 2019 
 
Bolsas de residência na Suíça  
para tradutores literários latino-americanos 
 
Chamada aberta até 27 de agosto de 2018 
para residências de 29 de janeiro a 28 de fevereiro de 2019 
 
A Casa de Tradutores Looren, no âmbito de seu programa Looren América Latina, e a fundação 
suíça para cultura Pro Helvetia, dentro de seu programa para América do Sul COINCIDÊNCIA, 
lançam a quinta edição de Bolsas Looren para tradutores literários latino-americanos. 
 
As bolsas estão destinadas a tradutores literários profissionais que estejam traduzindo uma obra 
literária de qualquer idioma ao espanhol ou ao português, e que contem com um contrato edito-
rial para a tradução. Serão priorizadas candidaturas de tradutores literários que demonstrem 
interesse em estabelecer vínculos profissionais com colegas da região e em explorar formatos 
transdisciplinares de difusão de literatura traduzida ou vínculos da tradução com outras artes. 
Por sua vez, serão priorizados projetos de tradução relacionados em sentido amplo aos temas 
propostos pelo programa COINCIDÊNCIA, a saber: memória, construção do território, conflito e 
pós-conflito, narrativas não modernas.  
 
(Obs.: tradutores literários argentinos, favor conferir chamada específica, que encerra dia 31 de 
julho). 
 
Bolsas de residência 
Serão concedidas três bolsas. Cada bolsa contempla estadia de um mês na Casa de Tradutores 
Looren (de 29 de janeiro a 28 de fevereiro de 2019), ajuda de custo de 1.500 francos suíços e re-
embolso dos gastos de viagem. 
 
Iscrições 
As inscrições podem ser apresentadas em espanhol ou em português e deverão ser enviadas  
por e-mail para americalatina@looren.net com cópia aberta para info@looren.net.  
Anexar: 
 

– Curriculum vitae, incluindo lista de traduções publicadas (não exceder 5 páginas) 
– Carta de motivação, incluindo descrição do projeto de tradução 
– Uma página traduzida e o texto original correspondente 
– Contrato de tradução com a editora 

 

 

 ver a página seguinte 



				 																			
	

	

 

         

cont. chamada Bolsas Looren & COINCIDÊNCIA 

 
 
Solicitamos não colar os documentos no corpo da mensagem (e sim enviá-los como arquivos 
anexos), e que todos os documentos anexos sejam devidamente nomeados, indicando em cada 
caso o sobrenome do candidato e o documento em questão (ex.: “Silva_biografia”; “Silva_carta  
de motivação”, etc.). 
 
 
Prazo para inscrições: 27 de agosto de 2018 
 
 
O resultado do júri será divulgado antes do dia 30 de setembro de 2018. 
 
 
Dúvidas e consultas 
Carla Imbrogno, Coordenadora da Casa de Tradutores Looren para a América Latina 
E-Mail: americalatina@looren.net 
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LOOREN AMÉRICA LATINA é um programa da Casa de Tradutores Looren, Suíça. A iniciativa 
promove redes de cooperação internacional entre tradutores literários ativos no mundo editorial, 
apoia a gestão de projetos de formação contínua entre América Latina e Europa e oferece bolsas de 
residência. 
 
 
COINCIDÊNCIA é um programa da fundação suíça para a cultura Pro Helvetia. Promove 
intercâmbios culturais entre profissionais das artes suíços e sul-americanos, cria novas parcerias e 
facilita a presença das artes suíças em plataformas sul-americanas. https://coincidencia.net/en/ 
 


