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CHAMADAS E EDITAIS

Bolsa Victor Hugo da Universidade de Franche-Comté
Estão abertas, até 30 de janeiro, as inscrições para candidaturas à bolsa
Victor Hugo de Mestrado ou Doutorado na Université de Franche-Comté, na
França. A bolsa inclui pagamento de inscrição, alojamento com internet em
residência universitária, duas refeições por dia no restaurante universitário,
além de dois meses de curso intensivo de francês no Centre de Linguistique
Appliquée (CLA).
Para mais informações: http://goo.gl/4blZc7
Fonte: Campus France Brésil

Inscrições abertas para o Programa Erasmus Mundus
O Projeto IBRASIL é um consórcio Erasmus Mundus Ação 2 financiado pela
Comissão Europeia, coordenado pela Université de Lille3 (França) e pela
UNESP - Universidade Estadual de São Paulo (Brasil). Serão concedidas bolsas
a estudantes brasileiros para mobilidade de créditos e de formação nas
Instituições de Educação Superior europeias membros da rede IBRASIL.
As áreas de estudo elegíveis são: Educação, Treinamento de Professores,
Engenharia e Tecnologia.
Docentes e técnico-administrativos só podem se inscrever para bolsas de um
mês.
Para todos os tipos de bolsistas, o auxílio da União Europeia inclui as despesas
de deslocamento, seguro e mensalidade.
Prazo para submissão de inscrições: 14 de fevereiro de 2016
Leia o edital e a ficha de inscrição
Confira o site: http://ibrasilmundus.eu

Bolsa para Mestrado em estudos literários
Estão abertas, até o dia 29 de fevereiro de 2016, as inscrições para o

programa de mestrado CLE (Cultures Littéraires Européennes), com bolsa de
estudos. O financiamento, oferecido pelo programa ERASMUS+, garante aos
estudantes as taxas do curso (seis mil euros), um valor anual para deslocamento
(três mil euros), instalação (mil euros) e uma bolsa mensal de mil euros para
permanência ao longo dos 23 meses do curso.
Entre os temas abordados ao longo da formação, estão: literaturas europeias,
língua, metodologia e ciências da linguagem, história e civilização europeias e
pesquisa.
Mais informações aqui
Leia mais no site da Campus France Brésil
Confira a apresentação (em inglês)

Programa de Cátedras industriais da ANR
A Agência Nacional para a Pesquisa (ANR) publicou chamada para Cátedras
Industriais, com três objetivos: realizar pesquisas em áreas prioritárias e
estratégicas para atores públicos e privados envolvidos na cátedra; garantir
formação pela pesquisa de qualidade com metodologias e experiência de atores
em laboratórios de pesquisa públicos de alto nível; e permitir a professorespesquisadores de excelência, franceses ou estrangeiros, desenvolver seu knowhow.

O programa é aberto a todas as temáticas de pesquisa, com temas definidos em
conjunto pelas partes em questão.
Data limite para as inscrições: 1° de março de 2016.
Mais informações aqui

Chamada para "Contrats Doctoraux Fléchés"
2016-2019
O IdA (Instituto das Américas), em parceria com o Ministério francês do Ensino
Superior e da Pesquisa (MENESR), lançou chamada a fim de apoiar ações de
cooperação internacional na área acadêmico-científica, para quatro contratos
doutorais ("contrats doctoraux fléchés") para o período 2016-2019.
Esses contratos doutorais são destinados a desenvolver, no âmbito dos 12 polos
internacionais do IdA, a cooperação científica entre as universidades francesas
e do continente americano.
A chamada estará aberta até 14 de março de 2016.
Leia mais aqui

Bolsas da ENA para brasileiros
O Serviço de Cooperação e Ação Cultural da Embaixada da França no Brasil
oferece bolsas para participar de programas curtos propostos pela Escola
Nacional de Administração francesa (ENA, equivalente à ENAP).
Os candidatos devem ser funcionários públicos ou executivos de empresas
públicas, titulares de um mestrado ou diploma equivalente, ter tido três anos de
experiência profissional e ter conhecimento da língua francesa (ou inglesa, se o
curso estiver nessa língua).
A bolsa compreende os custos de inscrição na ENA, alojamento, seguro e ajuda
financeira. A parte brasileira deverá arcar com os custos de transporte.
As candidaturas devem ser envidadas por e-mail, no mínimo dois meses antes o
início dos cursos.
Veja mais informações aqui

9a chamada para projetos do Programa

MATH-AMSUD
O Programa regional MATH-AmSud é uma iniciativa da cooperação francesa e
suas contrapartes da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai,
Peru, Uruguai e Venezuela, voltada a promover e fortalecer a colaboração e a
criação de redes de pesquisa-desenvolvimento no âmbito das matemáticas,
através da realização de projetos conjuntos.
Seus objetivos principais são:
- desenvolver a colaboração no âmbito das matemáticas através do intercâmbio
de pesquisadores e doutorandos e de informação entre os países envolvidos da
América do Sul, bem como entre estes e a França;
- apoiar projetos de pesquisa básica e aplicada que contenham uma dimensão
potencial de transferência e de inovação tecnológica, com componente regional,
entre a França e ao menos dois países do América do Sul em parceria;
- favorecer a participação dos jovens pesquisadores para assegurar a
continuidade de redes existentes.
Prazo de inscrição: 31 de maio de 2016
Informações adicionais podem ser obtidas aqui
A equipe brasileira deve efetuar a inscrição na página da CAPES
Ver a chamada da CAPES

©Pesquisa FAPESP

FAPESP e Comissão Europeia lançam chamada sobre
biocombustíveis
A FAPESP (Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo), o
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o Conselho Nacional das
Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP) e a Comissão Europeia
lançaram chamada para projetos em conjunto entre Brasil e Europa em
biocombustíveis avançados lignocelulósicos.
As propostas deverão ter pelo menos três pesquisadores (um no Estado de São
Paulo e os demais em outro estado brasileiro participante da chamada); e uma
empresa associada à proposta, comprometida a financiar pelo menos 50% dos
custos do projeto de pesquisa;
A data limite para envio das candidaturas é: 08 de setembro de 2016
Mais informações aqui
Acesse a chamada (em inglês)

NOTÍCIAS

A leitora da Universidade Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Tatiana Matzenbacher,
oferecerá um curso de formação de Professores de Português Língua
Estrangeira. Este curso, organizado com apoio da Embaixada do Brasil na
França, acontecerá na própria sede da Embaixada, de 02 de fevereiro a 12 de
abril de 2016.

Os candidatos devem ser fluentes em português do Brasil e ter graduação
(concluída ou em curso) em Letras Português e/ou experiência no ensino de
PLE. Para os estrangeiros, será exigida cópia do certificado do CELPE-Bras
(nivelamento mínimo Avançado).
Saiba mais aqui

Bolsista da Capes representa a Língua Portuguesa na
Jornada Europeia das Línguas
A bolsista de pós-doutorado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) na Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), Marcela de Paula, representou a língua
portuguesa na Jornada Europeia das Línguas, na Universidade La Tuscia, na
Itália, em setembro de 2015.
Marcela foi indicada pelo Departamento de Promoção da Língua Portuguesa
(DPLP) do Ministério das Relações Exteriores (MRE) para representar a
Embaixada do Brasil e a Língua Portuguesa, vertente brasileira, por meio de
uma conferência intitulada: “A Língua Portuguesa, o modernismo brasileiro e o
tropicalismo”.
A partir dessa conferência, entre outros projetos, a bolsista foi convidada, por
parte da Embaixada no Brasil em Roma, para desenvolver um projeto piloto
para o Departamento de Promoção da Língua Portuguesa (DPLP) do Itamaraty
de elaboração e desenvolvimento de cursos on-line de Português como Língua
Estrangeira.
Fonte: Portal Brasil, com informações da Capes

Veja mais aqui

Seção Internacional brasileira de Noisy-le-Grand
O Colégio internacional Noisy-le-Grand (região de Paris) foi inaugurado em
setembro de 2014 e resulta do convênio de cooperação entre a Secretaria da
Educação do Estado do Rio de Janeiro e a Academia de Créteil, assinado em
2012.
Além de ser a única instituição, na França, que oferece ensino bilíngue na
variante brasileira da língua portuguesa, o colégio é experimental: não tem
sanções nem notas, os alunos se auto-avaliam e as aulas têm duração de 45
minutos, a fim de possibilitar que os alunos tenham tempo para reforço em
matérias como matemática, francês, cinema, teatro ou ateliê de escritura.
O colégio acolhe tanto crianças bilíngues, como aquelas que estão começando a
aprender uma língua estrangeira.
A abertura do Liceu internacional está prevista para a próxima rentrée 2016.
Confira a matéria aqui

Site com recursos pedagógicos para professores de
português
O professor Caio Christiano, ex-leitor do Ministério das Relações
Exteriores junto à Universidade Blaise Pascal, em Clermont-Ferrand,
concluiu versão inicial do projeto “Português do Brasil Online”, sítio
eletrônico com material pedagógico para a aprendizagem de português
para estrangeiros, com foco em entrevistas em situações reais (não
encenadas).
O site também contém informações sobre o CELPE-BRAS, referências e
resenhas de livros voltados ao ensino de português, além de material sobre
a literatura brasileira.
Confira o site no seguinte endereço: http://ensinarportuguesorg/

©-Damien-Bonal

Florestas amazônicas reconstituem seu estoque de
carbono em vinte anos
Um estudo publicado na revista Current Biology revelou que as florestas
amazônicas são capazes de reconstituir seu estoque de carbono inicial entre 7 e
21 anos se forem exploradas conforme técnicas que minimizem o impacto
ambiental.
O pesquisador do CIRAD (Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa
Agronômica para o Desenvolvimento), Bruno Hérault, explica como a duração
do ciclo de rotação de 20 a 30 anos, imposta pelas leis florestais da Amazônia
em paralelo à exploração seletiva, é suficiente para a reconstituição dos
estoques carbonados.
O estudo, que recebeu apoio do Tropical managed Forests Observatory (TmFO
– Observatório das florestas tropicais), foi aplicado em 79 zonas,
compreendendo superfície total de 376 hectares em 10 sítios experimentais.
Veja mais informações aqui (em francês)
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