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CHAMADAS & EDITAIS

Chamada para contratos de doutorado e
pós-doc do Labex Dynamite
Para o ano 2016, o Labex Dynamite oferecerá cinco contratos doutorais de três
anos e dois contratos pós-doutorais de um ano. O Labex estuda os efeitos da
globalização na dinâmica territorial e em questões como o desenvolvimento
sustentável e as mudanças climáticas.
Os projetos deverão ser enviados pelos seguintes endereços:
Contratos doutorais: http://www.form-labex-dynamite.com/doc/fr/
Contratos pós-doutorais: http://www.form-labex-dynamite.com/postdoc/fr/

A data limite para envio das candidaturas é 04 de maio de 2016.
Os candidatos selecionados após análise dos dossiês e entrevistas orais serão
informados dos resultados a partir de 20 de junho de 2016.
Mais informações aqui

Bolsas de mobilidade da Região Ile de France
A Região Île-de-France tem buscado promover iniciativas para facilitar o
intercâmbio universitário. O Conseil Régional procura incentivar os estudantes
inscritos no primeiro ou segundo ano de doutorado em umas das escolas da
região no período 2016-2017, na área das ciências humanas e sociais, que não
estiverem recebendo outro tipo de ajuda financeira para seus estudos.
O valor de 4.000 euros é atribuído ao estudante para sua tese de doutorado, em
prazo máximo de três anos.
O doutorando deve, até 28 de abril, submeter sua candidatura online no site
www.par.iledefrance.fr e enviar dossiê com carta de apoio do orientador à Escola
doutoral, que selecionará, no mês de maio de 2016, as melhores candidaturas.
Mais informações aqui

Concurso Internacional de Arquitetura
Jacques Rougerie
Os três prêmios da Fundação Jacques Rougerie - Institut de France têm por
objetivo oferecer aos arquitetos, designers, engenheiros, artistas e urbanistas
uma oportunidade única de propor projetos inovadores e audaciosos. Esses
projetos em arquitetura deverão: responder aos grandes desafios atuais
relativos à questão ambiental; considerar preceitos do desenvolvimento
sustentável; e considerar a utilização do espaço como elemento determinante
no desenvolvimento da nossa sociedade. Cada prêmio equivale a 10 mil euros.
O concurso está aberto a todos os estudantes e professionais das áreas de
arquitetura e urbanismo.
A data limite para entrega dos projetos é 31 de outubro de 2016.
Veja o edital aqui

Edital Smart2 da UFRGS em parceria com
Centrale SUPELEC
O edital visa a selecionar doutorandos da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS) para o projeto SMART².
SMART² é um projeto coordenado pela Centrale Supélec (França) que reúne 18
instituições de ensino superior, 10 europeias e 8 brasileiras, assim como 3
parceiros associados (T.I.M.E. Association, École Centrale de Lille e BTP
Rincent). O SMART² visa a reforçar parcerias acadêmicas entre o Brasil e a
Europa financiando a mobilidade de estudantes de graduação, doutorado, pósdoutorado e pessoal técnico. As áreas prioritárias contempladas neste edital são
engenharia e tecnologia.
As candidaturas podem ser enviadas até 06 de maio de 2016.
Consulte o edital
Mais informações aqui

© Alain RIVAL
Germination de tubes polliniques de maïs

Programa JEAI 2016 - Jovens equipes associadas ao
Instituto de Pesquisa & Desenvolvimento (IRD)
O Programa JEAI visa a estimular a formação ou reforçar equipes de
pesquisa de países do hemisfério Sul, no âmbito de parcerias científicas
com unidades de pesquisa do IRD.
A realização do projeto, em estreita colaboração com a unidade parceira
francesa, deve servir de catalisador para a inserção da equipe em redes
científicas nacionais e internacionais.
O responsável pelas iniciativas no âmbito da JEAI deve ser pesquisador
permanente de uma instituição de pesquisa de um país do hemisfério Sul,
devendo apresentar o dossiê de candidatura ao projeto.
Sua contraparte na JEAI deverá ser um pesquisador designado para atuar
em uma unidade de pesquisa brasileira sob a tutela do IRD. As parcerias entre
unidades no Brasil e na França são as seguintes: LOCEAN / Universidade
Federal do Ceará; DEVSOC / Universidade de São Paulo; PALOC / EMBRAPA;
ESPACE-DEV / Universidade de Brasília; GET / Universidade de Brasília.
A data limite para as candidaturas é 30 de maio de 2016.
Consulte mais informações e o edital aqui

NOTÍCIAS & EVENTOS

2° Prêmio Estudante da Câmara de Comércio

Brasil-França
A Câmara de Comércio Brasil-França (CCBF) lançou, em conjunto com a
Embaixada do Brasil, a segunda edição do Prix Etudiant do ano. O concurso
(em língua francesa) tem por objetivo suscitar uma reflexão sobre as
possibilidades de interação das economias brasileira e francesa. O tema desta
edição será "Complémentarités entre les économies brésiliennes et françaises:
atouts pour le développement de nos échanges".
O vencedor do concurso receberá um prêmio de 2.000 € da CCBF, além de um
ano de adesão gratuita à Câmara de Comércio e da publicação de seu trabalho
no site da CCBF.
Aberto aos estudantes de nível até BAC + 5, inscritos em instituição de
ensino superior francesa, o concurso é organizado em duas etapas: os
candidatos enviam por e-mail (contact@ccbf.fr), até 1° de junho, um projeto de
uma página, com resumo (plan), em língua francesa. Em seguida, os candidatos
pré-selecionados deverão redigir uma dissertação de 10 páginas no máximo,
enviando-o até 15 de setembro.
Para consultar o regulamento do concurso, acesse aqui

2° Concurso de blogues da ESSEC
Pelo segundo ano consecutivo, a Escola Superior de Ciências Econômicas e
Comerciais (ESSEC) organizou, em 04 de abril, o concurso de blogs dos alunos
do curso de língua portuguesa do nível Bachelor in Business Administration
(BBA). O tema foi o Brasil em seus diversos aspectos: economia, história,
culinária, esportes, política, etc.
O concurso premiou o blog que apresentou melhor arte gráfica, maior domínio
da língua portuguesa e conteúdo mais completo. A equipe vencedora ganhou
livros sobre o Brasil e CDs de música brasileira, entregues por representantes
do Setor de Cooperação Educacional da Embaixada do Brasil, que participaram
do júri.
Confira o site da ESSEC

Cientista brasileira premiada do L'Oréal-UNESCO
for Women in Science
A cientista brasileira Elisa Orth foi agraciada, em cerimônia realizada em Paris,
com o Prêmio do Programa “Talentos Internacionais em Ascensão”, no âmbito
do tradicional Prêmio L'Oréal-Unesco para Mulheres na Ciência. A cientista
realizou pesquisas na área de química de materiais, com foco no
desenvolvimento de nanocatalisadores para sensores multipropósito.
Veja a matéria do Ministério das Relações Exteriores
Saiba mais aqui
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