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Estudantes brasileiros poderão candidatar-se a bolsas de estudo
para formação nas instituições de ensino superior europeias
associadas à rede IBRASIL. O auxílio, que inclui despesas de
deslocamento, seguro e mensalidade cobre cursos em diversas
universidades europeias como Université de Lille, na França,
Universidad de Castilla La Mancha, na Espanha e Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”, na Itália, além de diversos outros
destinos.
O Projeto IBRASIL faz parte do consórcio Erasmus Mundos Ação 2,
é financiado pela Comissão Europeia e coordenado pelas
Universidades de Lille 3 e Unesp. As áreas de estudos elegíveis são:
engenharia, tecnologia e educação, e treinamento de professores.
As inscrições estão abertas até fevereiro de 2014.
Mais informações aqui
Encaminhe esta notícia

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS – FRANÇA
ESTÁGIOS PARA EX-BOLSISTAS
EM EMPRESAS FRANCESAS NO
BRASIL
Empresas francesas implantadas no
Brasil oferecerão, a partir de 2014,
vagas de estágio no Brasil, para os exbolsistas brasileiros do Programa
Ciência sem Fronteiras de volta de
estudos nas universidades e escolas
francesas.
Em sua volta ao Brasil, após o seu período de estudos e de bolsa na
França, o ex-bolsista do Programa Ciência sem Fronteiras poderá
receber uma proposta de estágio ou poderá solicitar um estágio em
uma empresa francesa instalada no Brasil. Um acordo entre a
CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior) e a CCBF (Câmara de Comércio França-Brasil) foi
assinado no dia 13 de dezembro de 2013, com a finalidade de
implementar a iniciativa.
Mais informações aqui
Encaminhe esta notícia

ESTÁGIOS NA FRANÇA PATROCINADOS PELA EMBRAER
A empresa de Aeronáutica Embraer oferecerá 20 vagas por ano para
estudantes do Programa Ciência sem Fronteiras que queiram
realizar estágios de até três meses, na França em particular.
Segundo o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico), os bolsistas receberão complemento à bolsa
concedida pelo CsF, no valor de mil euros na Europa (França e
Portugal).
Leia mais aqui
Encaminhe esta notícia

EVENTOS

INSTITUIÇÕES FRANCESAS NO SALÃO DO ESTUDANTE DE
2014 NO BRASIL
A maior feira de intercâmbio estudantil da América Latina, o Salão do
Estudante, terá sua próxima edição em oito cidades brasileiras (São
Paulo, Recife, Salvador, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e
Porto Alegre), entre os dias 15 e 28 de março de 2014. A agência de
mobilidade acadêmica francesa Campus France e numerosos
representantes e diretores de instituições internacionais estarão
presentes a fim de expor as oportunidades e os programas de
estudos, viagens e cursos no exterior. Além de poder visitar cada
expositor no Salão, o estudante também poderá assistir a seminários
sobre os diferentes programas e destinos de estudo.
Leia mais aqui
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II SIMPÓSIO FRANCOBRASILEIRO EM
BIOCIÊNCIAS
O II Simpósio FrancoBrasileiro em Biociências
acontecerá nos dias 27 e 28
de março de 2014, no
auditório do Museu da Vida
na Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), no Rio de Janeiro.
O objetivo desse evento,
cuja primeira edição
realizou-se em Paris em
março de 2012, com apoio
da Embaixada do Brasil na
França, é reunir
pesquisadores e estudantes
em ciências da vida, no intuito de discutir projetos científicos de
colaboração entre o Brasil e a França e de estimular novas
parcerias. Entre as instituições presentes no encontro deste ano,
estarão a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o Centro Nacional
de Pesquisa Científica (CNRS), o Instituto Pasteur de Paris, o
Instituto Nacional da Saúde e da Pesquisa Medical (INSERM), e o

Instituto Pierre et Marie Curie.
A data limite de inscrição é 21 de fevereiro para apresentações orais
e 07 de março para pôsteres.
Leia mais (em inglês) aqui
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ENSINO SUPERIOR
DIPLOMAS DELF/DALF E
FORMAÇÕES PARA
ESTUDANTES NA
FRANÇA
Várias instituições e escolas
francesas oferecem
formações, estágios e
diplomas para estudantes
estrangeiros, tal como o IEFE (Instituto de Estudos Franceses para
Estudantes Estrangeiros) de Pau, que propõe todo ano sessões de
DELF/DALF (Diploma de Estudos em Língua Francesa/Diploma
Avançado de Língua Francesa). As inscrições estão abertas até 07
de fevereiro, para prestar o exame entre 19 e 21 de março de 2014.
Confira o seu nível de língua francesa através do quadro TCF (Teste
de Conhecimento do Francês) aqui
Leia mais (em francês) nos link abaixo:
IEFE
CIEP
O CIEP (Centro Internacional de Estudos Pedagógicos), instituição
pública de referência na França em matéria de cooperação
internacional em educação, regida pelo Ministério da Educação
Nacional francês, oferece também várias oportunidades de cargos
de Assistente Estrangeiro na França.
Mais informações (em francês) aqui
Acesse aos dados informativos no Brasil aqui
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NOTÍCIAS

CRIAÇÃO DO LABORATÓRIO FRANCO-BRASILEIRO LIA LIRIO
Em 06 de janeiro de 2014, o Laboratório de Biometria e Biologia
Evolutiva (LBBE, CNRS/ Universidade Claude Bernard Lyon
1/INRIA/Vetagro Sup) e o Laboratório Nacional de Computação
Científica (LNCC, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do
Brasil) inauguraram um Laboratório Internacional Associado (LIA)
chamado LIRIO: Laboratório Internacional de Pesquisa em
Bioinformática (Laboratoire international de recherche en
bioinformatique).
A criação do LIA LIRIO tem impulsionado a colaboração das equipes
brasileira e francesa, na medida em que permite o desenvolvimento
de novas temáticas de pesquisa e o acesso a outras fontes de
financiamento. As pesquisas genômica e a micro-ambiental, entre
outras, podem agora beneficiar-se de aparato experimental,
algorítmico e bioinformático. A parceria visa também desenvolver e
ampliar o intercâmbio entre pesquisadores, estudantes de Máster e
de Doutorado.
Contato pesquisadora: Marie-France Sagot (marieFrance.sagot@inria.fr), LBBE.
Mais informações (em francês) aqui
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AREIA CAPTURA PETRÓLEO PARA TRATAR A POLUIÇÃO NO
MAR
Pesquisadores franceses do Instituto Jean le Rond d’Alembert
(CNRS/ Universidade Pierre et Marie Curie) e do laboratório Charles
Coulomb (CNRS/Universidade Montpellier 2), em colaboração com
pesquisadores da Universidade de Princeton, estão tentando criar
um procedimento a fim de utilizar a areia para isolar o petróleo e
retirá-lo da água, um método não tóxico para facilitar a limpeza de
vazamentos do combustível nos oceanos.

Muito fácil e econômico, o processo, que já é utilizado na indústria
alimentícia e cosmética, permite encapsular pequenas gotas de
petróleo, vertendo-se areia sobre as manchas de óleo.
Segundo os cálculos dos pesquisadores, bastaria 100 a 500 gramas
de areia por litro de petróleo derramado para tratar a poluição,
alternativa além de tudo ecológica, pois não lança mão de técnicas
tradicionais mais poluidoras.
Mais informações (em francês) aqui
Encaminhe esta notícia
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