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CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS LANÇA CHAMADA EM 20 PAÍSES
PARA GRADUAÇÃO-SANDUICHE
O Programa Csf anunciou novas chamadas para graduaçãosanduiche para 20 países, incluindo França.
Os requisitos para os candidatos são, entre outros, a obtenção do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) igual ou superior a 600
pontos, além de cursar uma das áreas contempladas pelo programa.
A bolsa financiará período de estudos de até doze meses em tempo
integral, bem como auxílio instalação, seguro saúde e auxílio para
passagens e material didático.
A chamada está aberta até 29 de novembro de 2013.
Mais informações aqui
Encaminhe esta notícia

CHAMADA DO IHEAL PARA CÁTEDRAS 2014-2015
O IHEAL (Instituto dos Altos Estudos da América Latina, em Paris)
lança nova chamada para cátedras de professores convidados para
2014-2015. Este projeto do Ministério do Ensino Superior e da
Pesquisa francês, implementado há mais de 10 anos, inscreve-se na
política francesa de cooperação científica com a América Latina,
ligando numerosas universidades desta região do mundo com o
Instituto Francês e assim consolidar uma vasta rede científica.
Os pesquisador dos países do Cone Sul, e portanto do Brasil, fazem
parte dos convidados para as quatro cátedras existentes: Simon
Bolívar, António Nariño, Pablo Neruda e Alfonso Reyes.
O objetivo dessas cátedras, destinadas a professores pesquisadores
que estudam as sociedades latinoamericanas, é de aumentar a
colaboração entre Europa e América Latina na área do ensino e da
pesquisa em ciências sociais, promovendo a troca de
conhecimentos, experiências, e materiais através de trabalhos
comuns e seminários, bem como atrair estudantes para os debates e
aspectos relacionados a esta área nos campos político, econômico,
social e cultural.
As inscrições estão abertas até 6 de dezembro de 2013.

Saiba mais aqui (em francês)
Acesse ao formulário de candidatura em francês aqui
Encaminhe esta notícia

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS – FRANÇA

VISITA OFICIAL DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO, ALOIZIO
MERCADANTE, À FRANÇA
O Ministro da Educação, Aloizio Mercadante visitou a Sorbonne e
participou, no dia 7 de novembro, de encontro com mais de 400
estudantes do Programa Ciência sem Fronteiras.
Durante o evento, o Ministro apresentou as diversas medidas
tomadas pelo Governo para o desenvolvimento da Educação no
Brasil, além de parcerias com instituições francesas como a
Sorbonne. Em seguida, alguns estudantes relataram o andamento
dos seus estudos na França, bem como descreveram sua acolhida
calorosa nas instituições francesas.
O estudante Horácio Dib leu um texto de sua própria autoria, “O
Hexágono circunferou”, comovendo todo o público presente. O
evento foi encerrado com breve exposição do Professor Luiz Felipe
de Alencastro sobre a cátedra de Historia do Brasil, da qual é titular,
junto a Paris IV, unidade da Sorbonne.
Leia mais sobre o encontro na Sorbonne (em francês) aqui
Confira o texto de Horácio Dib aqui
Encaminhe esta notícia

EVENTOS

2° COLÓQUIO
INTERNACIONAL BRASILFRANCA SOBRE
BIBLIOTECAS E
LABORATÓRIOS DIGITAIS
NA ÁREA DO ENSINO
O segundo Colóquio Internacional reunindo Brasil e França sobre as
tecnologias de informação e de comunicação acontecerá no Instituto
Francês de Educação (Institut français d’éducation / ENS) na cidade
de Lyon, na França, nos dias 4 e 5 de dezembro de 2013.
Organizado pelo Centro de Estudos e de Pesquisas Comparadas em
Criação (Centre d’études et de recherches comparées sur la
création/ENS) de Lyon, este colóquio convida os professores a
adotar novas formas de organização e de práticas pedagógicas, uma
vez que as bibliotecas e os laboratórios tem transformado as
perspectivas educacionais. O evento gratuito discute o impacto desta
reconfiguração das práticas inovadoras na área do ensino, da
literatura e das artes, mostrando como as mesmas orientações se
colocam em contextos diferentes, na França e no Brasil.
Leia mais (em francês) aqui
Acesse ao programa aqui
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NOTÍCIAS

MOTOR BIOGRÁFICO INTELIGENTE
O aplicativo Uno por Uno, desenvolvido pelo Projeto Cidésal
(Criação de Incubadores de Diásporas dos Saberes da América do
Sul), com participação do Centro de Pesquisa para o
Desenvolvimento (IRD), permite agora rastrear as trajetórias dos
estudantes no exterior, executando automaticamente parte do
trabalho dos pesquisadores para localizar os membros das
diásporas. A linguística computacional, criada pelo informático José
Garcia Flores, propõe uma alternativa digital ao método tradicional
de pesquisa dos dados biográficos das elites qualificadas,
desenhando assim um mapa dos movimentos geográficos dos
cidadãos, a produção deles e dados significativos sobre sua carreira.
Além dos sociólogos do Projeto Cidésal, outros pesquisadores
utilizam esse aplicativo, tal como uma universidade colombiana, para
buscar os antigos estudantes e a instituição do Uruguai que atribui
as bolsas de estudos, para seguir a carreira dos beneficiários.
Leia mais (em francês) aqui
Encaminha esta notícia

FLORESTA AMAZÔNICA: O PRIMEIRO INVENTÁRIO EM
GRANDE ESCALA REVELA UMA HIPER DOMINAÇÃO DE 227
ESPÉCIES DE ÁRVORES
Estudo internacional com participação de cientistas dos institutos
franceses IRD (Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento), INRA
(Instituto Nacional da Pesquisa Agronômica), CNRS (Centro
Nacional da Pesquisa Científica) e Cirad (Centro de Cooperação
Internacional de Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento),
com apoio do Herbário IRD da Guiana, acaba de estabelecer o
primeiro inventário em grande escala das árvores da bacia
amazônica. Os pesquisadores apontam a importância de 227
espécies da primeira floresta tropical úmida, que representam mais
da metade da vegetação da Amazônia. Esses resultados foram
publicados em outubro de 2013 na revista Science, numa matéria de
síntese.
Mais informações (em francês) aqui
Acesse ao comunicado de imprensa (em francês) aqui
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PUBLICAÇÃO

LIVRO DE HERVÉ THÉRY,
O ATLAS DO TRABALHO ESCRAVO, SAI ON-LINE
A OIT (Organização Internacional do Trabalho) encomendou ao
pesquisador francês Hervé Théry, que trabalha no CREDA (Centro
de Pesquisas e de Documentação das Américas), a publicação do
Atlas do Trabalho Escravo (Atlas de l’esclavage rural au Brésil). Este
livro, em formato digital, é fruto do trabalho conjunto de Théry com
os pesquisadores Neli Aparecida de Mello, Julio Hato e Eduardo
Girardi, e está disponível no site da ONG Amigos da Terra
Amazônia. O Atlas mostra as formas de escravidão contemporânea,
explicitando a realidade social observada, em particular na região da
Amazônia, e mereceu destaque em matéria da Agência Fapesp,
além de figurar em entrevistas em rádios e vários jornais, boletins e
blogs, divulgando assim a utilidade pública que esta obra poderia ter
nas políticas públicas brasileiras.
Leia mais aqui (em francês)
Acesse ao Atlas aqui
Encaminhe esta notícia
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