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HAMADAS E
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ADAS E EDITAIS
E
FINEP LA
ANÇA TRÊS
S EDITAIS
PARA PE
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A ÁREA
DE SAÚD
DE

ÊNCIA SEM
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RANÇA
VENTOS
• EV
NSINO SUPER
RIOR
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OTÍCIAS
• NO

A FINEP (Agência Bra
asileira da
Inovação)), em parceria entre o
Ministérioo da Saúde e o
Ministérioo da Ciência,,
Tecnolog ia e Inovação, lançou
três editaiss que totaliza
am R$ 60 milhões para a área de saúde. O
primeiro e
edital, no valo
or de R$ 20 milhões,
m
é vooltado para o
desenvolvvimento de in
novações, tec
cnologias ouu produtos pa
ara
prevenção
o e tratamentto de câncerr de mama, ppulmão e colo uterino.
O segundo
o edital, de R$
R 25 milhõe
es, será paraa impulsionarr a
pesquisa n
na área de Engenharia
E
Biomédica.
B
O terceiro edital dispõe
de R$ 15 m
milhões para
a equipamen
ntos médicoss e odontológ
gicos.
Nesse âm
mbito, o apoio
o financeiro será
s
destinaddo a projetos
s de
cooperaçã
ão entre Instiituições Cien
ntíficas e de Inovação Te
ecnológica
(ICTs) e e
empresas visando ao des
senvolvimentto de pesquis
sa e
produção de equipame
entos e dispo
ositivos méddicos e odonttológicos
que apressentem carac
cterísticas ino
ovadoras e aapresentem interesse
i
industrial.
Fonte: Fin
nep
Mais inform
mações em
Encaminh
he esta notíc
cia

PRÊMIO
O DE BIOLO
OGIA
ALFRED
D KASTLER
R DA
FUNDA
AÇÃO DROIT
T ANIMAL,
ETHIQU
UE ET SCIEN
NCES
(LFDA)
Está abeerta chamad
da do
concursso 2013 para o Prêmio
de Biologia
a Alfred Kas
stler da Fundação LFDA. Este prêmio
o, no valor
de 4000 €
€, é destinado
o a promover a pesquisaa e a aplicaçã
ão de
métodos e
evitando a uttilização expe
erimental traaumatizante do
d animal.
Está abertto a todo pes
squisador ou
u professor, bbiólogo, méd
dico,
farmacêuttico, veteriná
ário ou agrônomo francêss ou de língua/fala
francesa.
Data limite
e de inscrição: 1° de outu
ubro
Consulte a
as condições
s indicadas na
n página daa
Fundação
o LFDA neste
e link
Encaminh
he esta notíc
cia

CIÊNCIIA SEM FRONTEI
F
RAS – FR
RANÇA
BRAS
SIL LANÇA
PROG
GRAMA CIÊNCIA SEM
FRON
NTEIRAS ES
SPACIAL
O Governo
o federal anu
unciou o lanç
çamento da m
modalidade espacial
do Progra ma Ciência sem
s
Fronteirras. O CsF E
Espacial está
á voltado
para o inte
ercâmbio de alunos e esp
pecialistas eem questões espaciais
nas áreas de engenha
aria, pesquisa
a e indústria . A previsão inicial é
conceder 300 bolsas de
d estudos em graduaçãoo, doutorado
o, pósdoutorado
o e desenvolv
vimento de pesquisas.
p
Al
Além de conte
emplar
estudantess e pesquisa
adores brasileiros, o proggrama dará a 150
pesquisad
dores estrang
geiros visitan
ntes oportuniidade de atuar no País.
A iniciativa
a é uma parc
ceria do Conselho Nacionnal de
Desenvolvvimento e Cie
entífico e Tecnológico (C
CNPq) e da Agência
A
Espacial B
Brasileira (AE
EB) para ampliar a formaação de estud
dantes na
área espa
acial. “A medida é fruto de
e uma necesssidade de in
ntegração,
de formaçção de recurs
sos humanos
s. O número de pessoas que
atuam nesssa área é muito
m
pequeno”, disse o ppresidente da
a AEB,
José Raim
mundo Braga
a Coelho.
O program
ma foi lançad
do em 24 de julho,
j
durantte a 65ª Reunião Anual
da Socied ade Brasileirra para o Pro
ogresso da C
Ciência (SBP
PC),
realizada n
na Universid
dade Federal de Pernambbuco (UFPE).
Mais inform
mações em
Encaminh
he esta notíc
cia

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS DIVULGA
RESULTADOS DA CHAMADA PARA JOVENS
TALENTOS E PESQUISADORES VISITANTES
ESPECIAIS
LAURENCE LANFUMEY

A pesquisadora Laurence Lanfumey, do Instituto
Nacional de Saúde e Pesquisa Médica, em Paris, figura entre os
contemplados com a bolsa de Pesquisador Visitante Especial do
Programa Ciência sem Fronteiras. Sua especialidade é a
fisiopatologia das perturbações do humor, depressão e
dependências e sua instituição anfitriã é a Universidade Federal de
Santa Catarina. Assim também o pesquisador Alain Jacques
Chateauneuf, da Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne, que
estuda a Teoria da Decisão em Economia, será recebido pela
Fundação Getúlio Vargas. François Michel Claude Impens e Aldée
Charbonnier são outros dois pós-doutores franceses contemplados
com bolsas da categoria Jovens Talentos, cuja lista completa
encontra-se no site da CAPES:
http://www.capes.gov.br/36-noticias/6459-ciencia-sem-fronteirasdivulga-resultados-dos-programas-pesquisador-visitante-especial-eatracao-de-jovem-talento
Encaminhe esta notícia

EVENTOS
RECEPÇÃO DA TURMA
2013/2015 DO PLI
A Embaixada do Brasil na
França ofereceu, em 19 de
julho, recepção aos 72
estudantes do Programa de
Licenciaturas Internacionais
(PLI) – França. Os bolsistas
da turma de 2013/2015
estão matriculados nas Universidades Sorbonne – Paris IV e Pierre
et Marie Curie (UPMC). Esses estudantes de licenciatura em
matemática, química, física biologia e francês foram contemplados
com dois anos de bolsas de estudos em Paris pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O objetivo
do programa é familiarizar os bolsistas com grades curriculares e
métodos pedagógicos diversos, com vistas a aprimorar a qualidade
do ensino no Brasil, sobretudo de nível fundamental e médio.

ENSINO SUPERIOR
A FRANÇA EXPLICADA
AOS ESTUDANTES
ESTRANGEIROS
Campus France, a agência
francesa encarregada de promover a mobilidade internacional e o
ensino superior no país, publicou um pequeno guia, L’Abécédaire de
la vie quotidienne et étudiante en France. O guia, que recolheu o
vocabulário na área dos estudos e da vida quotidiana, e sai em
francês e em inglês, representa importante apoio linguístico a
estudantes estrangeiros em instituições de ensino superior
francesas.
Leia mais aqui (em francês)
Encaminhe esta notícia

NOTÍCIAS
MENOS RADIAÇÃO NOS
SCANNERS PARA UMA
MELHOR DEFINICÃO
Na França, dois centros de
radiologia utilizam
tecnologias avançadas de
scanners para obter
melhores imagens, e baixar
o nível de radiação. O
Centro de Imagem Medical Digitalizada (Centre d'Imagerie Médicale
Numérisée - CIMN) é uns dos estabelecimentos (com o polo
universitário UZ de Bruxelas) que utilizam profissionalmente uma
nova geração de scanner do fabricante General Electric, o Veo,
trabalhando em parceria com o Centro de Cardiologia do Norte
(Centre Cardiologique du Nord) em Saint-Denis, região de Paris.
Uma radiografia do tórax, do abdômen e da pélvis que emprega a
nova tecnologia usa uma dose de 2,5 mSv, enquanto uma
radiografia do tórax com a aparelhagem tradicional envolve cerca de
9,1 mSv.
Uma ressonância magnética do crânio implica 0,5 mSv em vez dos
3,5mSv costumeira, aproximando-se do nível de radiação de uma
radiografia. O novo equipamento está em operação no CIMN desde
agosto de 2012.
Mais informações aqui (em francês)
Encaminhe esta notícia

ANIMAÇÃO MULTIMÍDIA
“CNRS SAGASCIENCE”
ESCLARECE PERGUNTAS
SOBRE MEIO AMBIENTE
O Centro Nacional de
Pesquisa Científica (CNRS)
da França lançou uma
animação com numerosos mapas animados, filmes e fotos, que
permitem descobrir o trabalho dos pesquisadores nos laboratórios da
instituição. Trata-se da Coleção Sagascience, publicação on-line
disponível no site do CNRS. A animação trilíngue (francês, inglês e
espanhol) mostra-se como ferramenta ideal tanto para professores
como para estudantes, permitindo responder a perguntas como: por
que a vida na Terra não seria possível sem o efeito de estufa
natural? Por que existem estações? Como as circulações
atmosféricas e oceânicas produzem os climas terrestres? Em que os
grandes biomas terrestres dependem do clima?
Mais informações em
Encaminhe esta notícia
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