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EVENTOS
ESSEC: CONCURSO DE BLOGS EM
PORTUGUÊS

Estudantes dos cursos do Bachelor in Business Administration (BBA) da
Escola Superior de Ciências Econômicas e Comerciais (ESSEC Business
School) participaram de um concurso de blogs cujo tema foi o Brasil.
Esses universitários aprendem português do Brasil como segunda língua
estrangeira, tendo os 13 vencedores demonstrado verdadeiro talento
expressivo e domínio do idioma. O projeto, desenvolvido por professores
e coordenadores do Departamento de Recursos Linguísticos da ESSEC,
é uma iniciativa de difusão da língua portuguesa, em sua variante
brasileira, e de informações sobre o Brasil e sua cultura. Os vencedores
ganharam livros da Embaixada do Brasil e da Radio France, que foram
convidadas a participar da comissão julgadora dos melhores blogs.

Confira os blogs:
SamBBA https://sambbaessec.wordpress.com
ESSECCOPACABANA http://essecopacabana.blogspot/
BlocodaESSEC http://site270832-58-6720.strikingly.com
FeijoadaDaESSEC http://feijoadaessec.wix.com/feijoadaessec#!blog/czwt
SambaESSEC http://sambaessec.blogspot.fr/2015/01/apresentacao.html
DoBrasilESSEC http://dobrasilessec.blogspot.fr/2014/09/quemsomos.html

CHAMADAS E EDITAIS
PROGRAMA DA ANR PARA
PESQUISADORES DE ALTO NÍVEL

A Agência Nacional da Pesquisa francesa (ANR)
oferece o Programa Accueil de Chercheurs de
Haut Niveau (Recepção dos Pesquisadores de
Alto Nível - ACHN), que financia projetos de
pesquisadores jovens e experientes, franceses ou
estrangeiros, que trabalhem fora da França e
queiram

iniciar

um

projeto

na

França.

A duração do projeto deve ser de três a quatro
anos e a chamada está aberta a todas as áreas
científicas.

Data limite para as candidaturas: 29 de maio de
2015.

Acesse a matéria

VII CHAMADA MATH-AMSUD

O programa MATH-AmSud lançou chamada para
projetos

de

pesquisa

e

desenvolvimento

em

Matemática. Os projetos devem ser apresentados
por pelo menos dois pesquisadores da América do
Sul que participem do programa e pelo menos uma

equipe

de

pesquisadores

franceses.

A data limite para apresentação das propostas é 15
de maio de 2015.

Leia mais aqui

X CHAMADA STIC-AMSUD

O Programa STIC-AmSud lançou chamada para
apresentação

de

projetos

de

pesquisa

e

desenvolvimento em todas as áreas de Ciências,
Tecnologias da Informação e Telecomunicações.
Os

projetos

devem

ser

apresentados

por

pesquisadores de pelo menos dois países da
América do Sul que participem do programa e
pelo menos uma equipe de pesquisadores
franceses. A data limite para as inscrições é 15
de maio de 2015.

Confira

a

candidatura

chamada

e

os

formulários

de

CONCURSO CULTURAL "QUERO
ESTUDAR NA FRANÇA"

O Instituto Francês do Brasil, por meio do Serviço
de Cooperação e Ação Cultural para o Estado de
Minas Gerais (SCAC-BH), está promovendo o
concurso de vídeos "Quero estudar na França" Edição MG.
Para participar é necessário curtir a fanpage do
Campus France Brasil, acessar o link do concurso
no Facebook e enviar um vídeo criativo de até um
minuto, explicando por que você quer estudar na
França. O concurso é restrito para pessoas
físicas com mais de 18 anos e residentes no
estado de Minas Gerais.
Uma comissão julgadora, selecionada pelos
organizadores, escolherá os três finalistas. O
primeiro lugar ganhará um curso de francês de 15
dias na França, na escola IS Aix-en-Provence,
estadia e alimentação (meia pensão); o segundo
lugar ganhará um curso intensivo de 50 horas na
Aliança

Francesa

de

Belo

Horizonte.

Envie seu vídeo até 04 de maio de 2015.

Mais informações aqui

ENSINO SUPERIOR
40.000 NOVAS RESIDÊNCIAS ESTUDANTIS NA
FRANÇA ATÉ FINAL DE 2017

(Fonte: www.gouvernement.fr)

O Plano 40.000, lançado em maio de 2013 pelo
governo francês (Ministérios do Alojamento e do
Ensino Superior e da Pesquisa), visa à criação de
40.000 alojamentos para estudantes até 2017,
dos quais 50% na grande Paris. Cerca de 12.000
alojamentos

já

estão

disponíveis,

o

que

representa acomodação para 2.252 jovens desde
2014. Várias outras medidas para facilitar a
obtenção

de

acomodação

tem

sido

implementadas, entre as quais a facilitação da
caução de aluguel, assumida pelo governo para
os estudantes que não têm fiador pessoal, e a
política de regulação de alugueis, medidas que
têm aumentado as vantagens oferecidas pela
França

como

Leia mais aqui e aqui

destino

acadêmico.

BRASIL NO ERASMUS MUNDUS

O projeto EM-SMART2, “SmartCities & SmartGrids
for

Sustainable

Development”, coordenado

pela CentraleSupélec, pretende contribuir para o
desenvolvimento de ferramentas e tecnologias de
modo a garantir uma evolução inteligente do
ecossistema urbano, tanto do ponto de vista social,
como

econômico

Integrado

por

18

e

ambiental.

universidades

projeto EM-SMART2 consolida

uma

parceiras,
rede

o

euro-

brasileira de formação e capacitação na área
de Engenharias

&

Tecnologias.

Com o apoio financeiro da do Programa Erasmus
Mundus da Comissão Europeia, o consórcio EMSMART2 oferece

bolsas

a

estudantes,

pesquisadores e pessoal acadêmico e administrativo
do Brasil que desejem realizar um período de
formação ou pesquisa em algumas das melhores
universidades

da

Europa.

As bolsas estão disponíveis para estudantes de
graduação,

pesquisadores de

doutorado

e pós-

doutorado e pessoal acadêmico e administrativo, e
incluem uma mensalidade, passagens para as
viagens de ida e volta, seguro e taxas de matrícula.

Leia mais

NOTÍCIAS
PRÊMIO DESTACARÁ BRASILEIROS
INOVADORES NO EXTERIOR

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
(ABDI) deverá agraciar com 2º Prêmio Diáspora
Brasil – O Talento Brasileiro que Inspira o Mundo,
em 28 de maio próximo, no Palácio do Itamaraty
em Brasília, os expatriados que se destacaram nas
áreas de saúde, tecnologia da informação ou
comunicação e gestão de negócios em 2014. No
dia

seguinte,

haverá

uma

oficina

com

os

premiados, organizações públicas e privadas em
ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo.
O objetivo do prêmio é distinguir talentos com
dedicação notável e visão inovadora em sua área
de atuação, contribuindo positivamente para a
imagem do Brasil e para a aproximação entre o
país de seu domicílio e o Brasil. O prêmio faz parte
das iniciativas da Rede Diáspora Brasil, voltada à
estruturação

de

uma

rede

de

profissionais

brasileiros no exterior que colaborem para a

geração

de

negócios

conhecimento
empreendedores,

e

e

de

projetos

de

tecnologia.

Executivos,

acadêmicos,

cientistas,

profissionais de inovação tecnológica, formadores
de opinião, além de estrangeiros com afinidades e
proximidade com o Brasil, constituem o público
alvo. A premiação vai também escolher brasileiros
ou cidadãos de outras nacionalidades que tenham
contribuído para fortalecimento da rede no ano
passado, e dará duas menções honrosas a
personalidades, brasileiros expatriados, por sua
atuação em prol do Brasil.
Leia mais aqui

BIBLIOTECA DA MAISON DU BRÉSIL
ONLINE

O catálogo da biblioteca da Maison du Brésil,
situada na Cité Internationale Universitaire de Paris,
está doravante disponível para consultas online, ou
seja 18.612 referências registradas, com 12.500

obras em português e em francês sobre língua e
civilização brasileiras; a coleção “Jovens”, que conta
673 volumes; bem como vídeos e CD áudio sobre
literatura e música.

Acesse a biblioteca digitalizada da Maison du Brésil
ou pelo site da Cité Internationale Universitaire de
Paris

SANOFI PODE LANÇAR VACINA CONTRA
DENGUE NO BRASIL ATÉ 2016

A empresa francesa Sanofi desenvolveu uma
vacina contra a dengue, que protege contra os
quatro tipos de vírus conhecidos e espera receber
a aprovação da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) para ela até o fim deste
semestre. Se isso acontecer, a vacina deverá
estar disponível no Brasil até o início de 2016.
A vacina desenvolvida na França pela Sanofi,
após vinte anos de pesquisas, é derivada de um
produto usado contra a febre amarela. O Instituto
Butantan, em parceria com o National Institute of
Allergy and Infectious Diseases (NIH), instituto

norte-americano, e o laboratório japonês Takeda,
trabalham em vacinas que estão em estágio de
desenvolvimento anterior ao da Sanofi e devem
entrar, em breve, na fase 3 de testes clínicos, a
última antes do lançamento.

Leia mais
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