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EVENTOS

VI Fórum BRAFAGRI

O VI Fórum BRAFAGRI ocorreu entre 15 e 17 de
dezembro

de

2014

na

Escola

Superior

de

Agricultura (Groupe ESA) em Angers, na França.
Organizado pelo Departamento Geral de Ensino e
Pesquisa (DGER) do Ministério da Agricultura
francês com apoio da CAPES/MEC, o fórum fez o
balanço

dos

18

projetos

que

estão

sendo

desenvolvidos em conjunto por instituições de
ensino

brasileiras

e

francesas.

Os fóruns BRAFAGRI têm sido realizados a cada
dois anos desde 2009, numa das escolas da rede
que faz parte do programa. O BRAFAGRI/CsF
desenvolve-se por meio de projetos comuns em
ciências

agronômicas,

agroalimentares

e

veterinárias dos professores dos dois países e
organização de seminários ligados ao programa,
além de intercâmbio de estudantes do Programa
Ciência sem Fronteiras (cerca de cem estudantesengenheiros por ano).

ENSINO SUPERIOR

NOVA PLATAFORMA FRANCE ALUMNI
REÚNE ESTUDANTES E EMPRESAS

Brasileiros que estudaram na França poderão contar
com mais uma ferramenta para manter contato com
colegas, multiplicar os contatos e dar visibilidade a
projetos, produtos e serviços pelo site France
Alumni. Instituições de ensino superior e empresas
francesas

disporão

de

páginas

próprias

para

divulgar ofertas de estágios e empregos.

A

plataforma é iniciativa da agência de mobilidade
francesa Campus France, que modera o site France
Brasil Alumni na rede social LinkedIn, frequentada
por

13

milhões

de

usuários

no

Brasil.

A França é terceiro principal destino internacional de
estudantes no mundo, sendo precedida apenas
pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. 41% dos
doutorandos e 31% dos pesquisadores do CNRS
(Centre National de Recherche Scientifique) – maior
instituição de pesquisa em ciências de base da
Europa

-

são

estrangeiros.

Os

estudantes

estrangeiros representam cerca 4,65 bilhões de
euros em divisas para França por ano, além de

divulgarem uma imagem muito positiva do país: no
final

de

seus

estudos,

66%

dos

estudantes

estrangeiros recomendariam a França como país
onde trabalhar e 77% gostariam de trabalhar em
uma

das

empresas

francesas.

Saiba mais aqui e confira como integrar a rede.

CHAMADAS E EDITAIS

BOLSAS VICTOR HUGO

A UFC (Université de Franche-Comté) deve lançar
edital de candidatura para bolsa de estudos Victor
Hugo em janeiro de 2015. São oferecidos isenção
da taxa de matrícula, alimentação, residência
universitária e curso intensivo de língua francesa
com a duração de dois meses para a participação
por um ano em programa de mestrado ou doutorado
da universidade. As áreas contempladas para o

nível de mestrado são: ciências da linguagem,
língua

estrangeira

humanidades

e

aplicada,

teatro,

letras,

línguas

e

artes,
culturas

estrangeiras, filosofia, geografia e meio ambiente,
psicologia, história antiga e medieval, territórios e
ambientes do passado, administração, ciências e
técnicas

de

economia,

atividades

economia

e

físicas
gestão,

e

esportivas,

administração

econômica e social. Para o doutorado, as áreas do
programa são ciências humanas e sociais, direito,
linguística

e

literatura.

Requisitos: idade máxima de até 35 anos; possuir
diploma

de

graduação.

Os interessados devem clicar aqui.

BOLSA REGIONAL MASTER ÎLE-DE-FRANCE

A bolsa da região de Île-de-France é destinada a
apoiar estudantes que queiram fazer master em
alguma

universidade

francesa

dessa

região

francesa, que inclui a cidade de Paris. A bolsa, de
10.500

euros/ano,

além

de

acomodação

em

residência universitária, destina-se a estudantes

com

excelente desempenho acadêmico, idade

inferior a 30 anos e, prioritariamente, residentes no
estado de São Paulo. A candidatura deve ser
apresentada à
pretendida

instituição

por meio

de

de

ensino francesa

projeto

de

estudos.

Saiba mais clicando aqui.

BOLSA ÉMILE-BOUTMY

A

bolsa Émile-Boutmy

foi

criada

para

atrair

estudantes não-europeus para a graduação no
Collège universitaire e mestrado no Institut d'Études
Politiques de Paris (Instituto de Estudos Políticos de
Paris - Sciences Po). A bolsa oferece isenção
parcial da taxa de matrícula. As áreas de humanas
contempladas são direito, história, ciências sociais,
ciência

política,

relações

comunicação,

jornalismo,

administração

e

internacionais,

recursos

urbanismo.

O

humanos,
prazo

de

candidaturas para o Collège universitaire termina
em 02 de maio de 2015 e para o mestrado em
Sciences Po a data final é 20 de março de 2015. Os

interessados

deverão

entrar em

contato com

Sciences Po para obter informações sobre a
documentação

de

candidatura.

Mais informações aqui.

NOTÍCIAS

ACORDO DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA
ENTRE O ITA E A ÉCOLE POLYTECHNIQUE

No dia 1º de dezembro, representantes do Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) assinaram acordo
de

cooperação

Polytechnique,

a

acadêmica
mais

com

prestigiosa

a

École

instituição

superior de engenharia da França. O acordo deverá
estimular o intercâmbio de docentes, pesquisadores,
alunos de graduação e de pós-graduação entre as
escolas.

Sua

principal

inovação

está

na

possibilidade de co-diplomação de alunos da
graduação

e

mestrado.

A missão do ITA que esteve na França para assinar

o acordo também reiterou junto a seus interlocutores
a proposta de desenvolvimento conjunto de veículo
lançador de satélites a ser produzido no Brasil em
joint-venture entre a Airbus e parceiro industrial
brasileiro e a ser lançado de Alcântara, no
Maranhão. Aventou-se a possibilidade de pesquisa
de materiais e de desenvolvimento conjunto de
combustível à base de etanol para módulos
superiores de veículos lançadores de satélites. Um
novo encontro está previsto para março de 2015, no
Brasil, em paralelo ao seminário de indústria de
defesa, que dará novo impulso à cooperação
aeroespacial entre os dois países.

FUNAG PERMITE ACESSO GRATUITO AO SEU
ACERVO BIBLIOGRÁFICO

A Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG),
fundação pública vinculada ao Ministério das
Relações Exteriores e um dos principais centros
brasileiros de estudos e divulgação de documentos
e notícias sobre relações internacionais, concluiu

recentemente projeto de inclusão de todo o seu
acervo

bibliográfico

no

portal

eletrônico

www.funag.gov.br. A iniciativa, que foi lançada em
2006, permite o acesso e download gratuitos de 500
obras nos idiomas português, inglês e espanhol.
Foram registradas, no primeiro semestre de 2014,
629 mil visitas ao portal (39% no Brasil e 61% no
exterior) e baixados 577 mil textos a partir da
Biblioteca Digital, um aumento de 80% de consultas
em relação ao mesmo período do ano anterior.
A FUNAG, que congrega o Instituto de Pesquisa de
Relações Internacionais (IPRI) e o Centro de
História e Documentação Diplomática (CHDD),
mantém

colaboração

com

as

principais

universidades e centros formadores de opinião no
Brasil, buscando popularizar e democratizar o
conhecimento sobre relações internacionais, por
meio de conferências, debates e publicações. No
exterior, mantém acordos de cooperação com
diversas instituições congêneres e universidades,
registrando-se

sua

crescente

presença

nos

principais mercados editoriais do mundo. Para
receber a newsletter mensal da FUNAG, cadastrese aqui.

SEMINÁRIOS DA ESCOLA DE ALTOS
ESTUDOS EM CIÊNCIAS SOCIAIS (EHESS)

O

SAA

–

« Séminaire

d’Anthropologie

Américaniste » – terá lugar duas sextas-feiras por
mês na EHESS, em, Paris, das 11h às 13h.
Este seminário pretende ser uma plataforma dos
debates

atuais

da

antropologia

americanista,

alternando as zonas geográficas e respeitando os
contextos diversificados onde vivem as populações
da

América

Latina.

Em 09 de janeiro de 2015, o seminário será
coordenado por Oiara BONILLA, professor na
Universidade Federal Fluminense, que proferirá
conferência intitulada « Des villages aquatiques aux
couloirs de Brasília – la cosmopolitique urbaine des
Paumari

du

Rio

Purus,

Brésil

».

Mais informações: EHESS

PRIMEIROS DADOS COLHIDOS PELA SONDA
ROSETTA

O mistério sobre a origem da água terrestre se
aprofundou ainda mais no último dia 10 de
dezembro,

quando

astrônomos

praticamente

eliminaram um dos principais suspeitos: os cometas.
Nos últimos meses, a sonda Rosetta, da Agência
Espacial Europeia (ESA), com sede em Paris,
examinou de perto o tipo de cometa que os
cientistas acreditavam que poderia ter trazido água
ao nosso planeta há quatro bilhões de anos. Ela
encontrou água, mas diferente da água terrestre.
Um

dos

primeiros

levantamentos

científicos

resultantes da missão Rosetta revelou que a água
do cometa contém mais de um deutério (isótopo do
hidrogênio) do que a água terrestre e é, portanto,
mais pesada que a água de nosso planeta.
A presente etapa da missão da sonda Rosetta, a
aterrissagem

do

micro-laboratório

Philae

na

superfície do cometa Churyumov-Gerasimenko, é
considerada por analistas franceses como um marco

histórico na exploração espacial, representando
valiosa fonte de informações fundamentais sobre a
origem do sistema solar e o início da vida na Terra.
A França é o país com maior participação no projeto
Rosetta, no qual oito dos 11 sistemas científicos
instalados são de origem francesa.

CORRESPONDENTES BRASILEIROS NAS
ACADÉMIES NATIONALES DE MÉDECINE E
DE PHARMACIE

As Academias Nacionais de Medicina e de Farmácia
da França receberam, nos dias 16 e 17 de
dezembro, respectivamente, seus novos membros e
correspondentes no exterior. Para uma das dez
vagas de correspondente da Académie Nationale de
Médecine foi eleita a Professora da Universidade
Estadual do Rio de Janeiro, Dra. Eliete Bouskela,
especialista em pesquisa clínica e microcirculação.
A Académie Nationale de Pharmacie elegeu o
Professor da Universidade Federal Fluminense, Dr.
Luiz

Amorim,

empresa

Diretor

pública

que

Técnico
produz

da

Hemobras,

medicamentos

derivados do plasma.

HOMENAGEM AO CIENTISTA VITAL BRAZIL

O Museu de História Nacional de Paris inaugurou,
em 15 de dezembro, uma placa comemorativa em
homenagem

a

quatro

grandes

cientistas

que

contribuíram, há 120 anos, para a descoberta do
soro antiveneno contra animais peçonhentos: os
franceses Césaire Auguste Phisalix e Gabriel
Bertrand, que trabalhavam no laboratório do Museu
em 1888, Léon Charles Albert Calmette, do Instituto
Pasteur, e o médico brasileiro Vital Brazil Mineiro da
Campanha,

conhecido

como

Vital

Brazil.

A descoberta de Vital Brazil, que fundou o Instituto
Butantã em 1899, participou da divulgação desse
tratamento a base de soros hiperimunes, começado
em 1901 e ainda muito usado mundo afora, bem
como iniciou uma longa e produtiva cooperação
científica e médica entre o Brasil e a França.
Leia mais.

CONCERTO MARCA O ENCERRAMENTO DO
PROJETO "CORAL DE MÚSICA BRASILEIRA"

EM PARIS

No

último

dia

14,

mais

de

200

pessoas

compareceram à apresentação do “Coral de Música
Brasileira”, na Casa do Brasil em Paris, seguida das
apresentações do grupo “Pingo de Choro” e da
cantora

francesa

Laure

Trazzi,

interpretando

músicas brasileiras de diversos gêneros. Ao longo
do ano de 2014, em encontros semanais, os 13
membros do coral selecionados pelo regente Rubem
Jacobina receberam formação para o canto, em um
projeto financiado pela Embaixada do Brasil na
França e implementado pelo Institut Alter’Brasilis, no
âmbito do Programa para Difusão da Língua e da
Cultura

brasileira

(PDLC),

Relações Exteriores.

do

Ministério

das

O grupo apresentou as

seguintes obras: “Umbabaraúma”, de Jorge Bem;
“Mulher

Rendeira”,

“Pescaria”,

de

Qualquer”,

poema

de

Dorival
de

autoria

desconhecida;

Caimmy;

“Cidadezinha

Carlos

Drummond

de

Andrade, musicado pelo regente; e “"Na Asa do
Vento",

de

João

do

Vale.

O lançamento da chamada de projetos para a

edição de 2015 do PDLC está prevista para janeiro
próximo.
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