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A Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES)
e o Ministério da Educação
lançam edital para o
Programa de Licenciaturas
Internacionais (PLI) com vistas a selecionar estudantes de
licenciatura brasileiros para estada acadêmica nas universidades
francesas Paris-Sorbonne (Letras Português/Francês Língua
Estrangeira) e Pierre e Marie Curie (Biologia, Física, Matemática,
Química). O PLI-França tem como objetivo o aperfeiçoamento e a
valorização da formação de professores para a educação básica,
além da ampliação das oportunidades de mobilidade acadêmica por
meio de graduação-sanduíche, com possibilidade de obtenção de
diploma francês. A duração do programa é de dois anos.
Mais informações aqui
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PROJETO
INTERNACIONAL DE
COOPERAÇÃO
CIENTÍFICA - PICS

O PICS (Projeto
Internacional de
Cooperação Científica) é
uma iniciativa científica do
Centro Nacional de
Pesquisa Científica (CNRS)
francês, que permite a
realização de projetos científicos com equipes de pesquisa fora da
França. O PICS tem por objetivo principal consolidar e formalizar a
cooperação científica com parceiros estrangeiros. Cada projeto será
desenvolvido ao longo de três anos. Para participar o país
estrangeiro deve ter publicado ao menos um estudo em parceria
com o CNRS. A equipe de um laboratório afiliado ao CNRS
participante poderá receber apoios financeiros complementares a fim
de organizar missões, seminários e reuniões de trabalho.
As inscrições estão abertas até 31 de maio de 2014.
Este ano, os projetos devem ser submetidos através do Formulário
CoopIntEer
Mais informações (em francês) aqui
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CURSOS DE FRANCÊS
PARA CANDIDATOS A
FACULDADES DE
MEDICINA

A Universidade Sorbonne de
Paris está inaugurando um
curso de francês de 120
horas (30 horas por
semana) voltado para
estudantes de medicina. O
curso será ministrado de 22
de setembro a 17 de
outubro de 2014. Para a
inscrição os interessados
em ingressar em faculdades de medicina francesas devem obtido
DELF B2 ou 500 pontos TCF, exames tradicionais de conhecimento
do idioma. A primeira parte do curso reforçará as competências
linguísticas escritas e orais; a segunda parte será dedicada ao

ensino de vocabulário específico. Além disso, os estudantes
admitidos na Sorbonne poderão beneficiar-se de curso de
aperfeiçoamento linguístico ao longo do ano de curso de medicina.
As aulas serão ministradas por profissionais da área médica,
incluindo o Professor Loïc Depecker, da Sociedade Francesa de
Terminologia (Universidade Paris Sorbonne Nouvelle), o Professor
Jean Charlet, da Universidade de Paris VI-APHP, o Professor Stefan
Darmoni, do Centro Hospitalar de Rouen, e Yannick Pilatte, do
Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica (INSERM).
Mais informações diretamente junto ao Secrétariat des Cours, 214
Bd Raspail – 75014 PARIS e aqui.
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CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS - FRANÇA
PREMIAÇÃO DE PÔSTER DE
CIENTÍFICO BOLSISTA CsF
EM PARIS

O bolsista de doutorado pleno pelo
Programa Ciência sem Fronteiras
(CsF), Francisco Martins Cortezzi, foi
premiado, no mês de abril, no
Concurso de Pôsteres Científicos da
Escola de Doutoramento em
Geografia da Universidade Paris IV Sorbonne, realizado pelo Instituto de
Geografia da instituição. O bolsista,
que está desenvolvendo sua tese na
área de Geociências desde outubro de 2013, e ficará na França até
setembro de 2016, realizou um trabalho chamado “Processus
d’évolution du tissu urbain d’Oliveira, Minas Gerais, Brésil”, que
apresenta um mapeamento do tecido urbano do município de
Oliveira (MG), analisando sua dinâmica de evolução e identificando
os principais vetores de crescimento. Esses resultados mostram a
gestão do planejamento territorial, com as politicas públicas de uso e
ocupação do solo, entre outras medidas importantes necessárias. O
estudante pretende, ao regressar ao Brasil, desenvolver uma
carreira de docente-pesquisador em uma universidade federal.
Leia mais aqui
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EVENTOS
3° CONGRESSO EUROPEU DE
PESQUISADORES BRASILEIROS
DA APEB-FR

A Associação dos Pesquisadores
Brasileiros na França (APEB-Fr)
comemorou 30 anos com um colóquio
realizado no dia 2 de maio, na
Fundação Casa do Brasil, situada na
Cidade Internacional Universitária de Paris. Na mesma ocasião, teve
lugar o 3° Congresso Europeu de Pesquisadores Brasileiros.
O colóquio, apoiado pela Embaixada do Brasil, teve por tema a
cooperação associativa e científica franco-brasileira. A primeira parte
foi dedicada ao intercâmbio entre as culturas brasileira e francesa,
com a presença de professores e profissionais. Já a segunda parte
apresentou trabalhos pluridisciplinares e de temática livre, que serão
publicados na revista acadêmica Passages de Paris.

Leia mais aqui
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ENSINO SUPERIOR
SEMINÁRIO FRANCOBRASILEIRO SOBRE
PESQUISA E FORMAÇÃO

A Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE)
promoveu seminário intitulado “Grandes Desafios da Pesquisa e da
Formação”, em Recife, dos dias 22 a 24 de abril de 2014. Reunindo
equipes da Universidade de Toulouse, na França, e da UFPE, bem
como organizações da sociedade civil, fundações, empresas e polos
de competitividade, o seminário visou a consolidar parcerias e
desenvolver projetos concretos em matéria de pesquisa e de
formação, a fim de reforçar o eixo de cooperação estratégica
Pernambuco/Toulouse Midi-Pirineus. Na ocasião, foi assinado o
Convênio Cultural Intrarregional entre o Estado de Pernambuco e a
Região francesa Midi-Pirineus.
Foram debatidas, entre outras, questões sobre o meio ambiente,
história e sociedade, espaços urbanos e formações inovadoras e
internacionais. Compareceram ao seminário o Reitor da
Universidade Federal de Pernambuco, Anísio Brasileiro, o
Presidente da Região Midi-Pirineus, Martin Malvy, e o Embaixador
da França no Brasil, Denis Pietton, entre outras personalidades.

Leia mais aqui
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NOTÍCIAS
NOVA PESQUISA SOBRE
FORMAÇÃO ESTELAR
DURANTE CHOQUE DE
GALÁXIAS
Astrofísicos do Centro de
Pesquisa em Energias
Atômicas e Renováveis
(CEA) da França e do Centro Nacional de Pesquisa Científica
(CNRS) francês, sob a direção do pesquisador Florent Renaud,
analisaram, pela primeira vez, os efeitos da turbulência gerada pela
colisão de duas galáxias em pequena escala. O experimento foi
possível graças a simulações digitais de alta resolução. As
simulações permitiram ordenar os movimentos do gás contigo nas
galáxias e explicar a explosão de formação estelar, fenômeno até
então pouco compreendido pelos especialistas. O processo de
turbulência compressiva permite explicar, entre outros, as explosões
de formação de estrelas e porque algumas galáxias formam mais
estrelas que outras. Os resultados foram publicados na revista
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters em 12 de
maio de 2014.
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APROVAÇÃO PELO
SENADO DA PROPOSTA
DE REFORMA DA LEI DOS
ESTÁGIOS
O Senado aprovou, em 14
de maio de 2014, proposta
de lei cujo texto busca
reforçar a importância da
formação profissional dos estudantes por meio de medidas como a
integração dos estágios junto aos cursos de formação, a proteção
dos estagiários contra abusos e o aperfeiçoamento do seu estatuto
legal. Nesse sentido, propõe-se valor mensal mínimo de 523,26
euros para remuneração das atividades no âmbito do programa de
estágio, bem como acesso aos refeitórios e tíquetes alimentação.
Como sublinhou a Secretária de Estado para o Ensino Superior e a
Pesquisa, Geneviève Fioraso, a nova lei deverá beneficiar 1,2 milhão
de estudantes que, a cada ano, tem seu primeiro contato com o
mercado de trabalho graças aos estágios, além de simplificar o
tratamento legal dado ao tema, já que substituirá outras três leis e

seis decretos, em vários pontos contraditórios entre si.
Mais informações aqui
Encaminhe esta notícia
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