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CHAMADAS E EDITAIS
PROGRAMA DE BOLSAS ATRAÇÃO DE JOVENS TALENTOS E PESQUISADOR
VISITANTE
O segundo cronograma de inscrição para projetos estrangeiros do Programa
Ciência sem Fronteiras está aberto até 27 de junho. A chamada oferece bolsas
PVE (Pesquisador Visitante Especial) e BJT (Atração de Jovens Talentos), que
têm por objetivo atrair para o Brasil pesquisadores internacionais que tenham
destaque em campo de produção científica ou tecnológica, nas áreas
contempladas do CsF. As propostas devem estar vinculadas a programas de
pós-graduação indicados pela CAPES ou instituições de ensino superior,
públicas ou privadas.
Leia mais no site do CsF

COOPERAÇÃO COM A UNIVERSIDADE DE TOULOUSE III: CHAMADA ABERTA
O Departamento de América Hispânica e Brasil (BAHB) da Faculdade de
Relações Internacionais da Universidade Paul Sabatier/Toulouse III lançou
chamada de cooperação com o Brasil. São visados em particular os candidatos
CsF e estudantes de mestrado e doutorado, cujos projetos permitam reforçar
ações de cooperação acadêmica com o Brasil, sobretudo com laboratórios e
universidades do Estado de Pernambuco, onde a universidade francesa acaba
de abrir representação.
As propostas de projeto dotadas de orçamento devem ser enviadas até 11 de
julho de 2014 para Katia Bergeaud (katia.bergeaud@adm.ups-tlse.fr) e serão
examinadas em setembro.
Mais informações aqui (em francês)

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
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BOLSAS DE DOUTORADO EM EMPRESAS FRANCESAS

O CNPq e a Agência Francesa de Pesquisa e Tecnologia (ANRT) financiam,
desde 2013, o programa Cifre-Brasil, que tem por objetivo a formar quadros
brasileiros ao longo de três anos. O Cifre-Brasil permite aos pesquisadores
brasileiros a realização de doutorado na França por meio da parceria entre um
laboratório de pesquisa e uma empresa francesa. As áreas contempladas são
aquelas do Programa Ciência sem Fronteiras. O salário médio anual é de 26 mil
euros para projetos com empresas parceiras, tais como Renault, Airbus, Safran
e Saint-Gobain.
Candidaturas (em português, francês ou inglês) podem ser enviadas para
na
França:
Clarisse
Angelier,
responsável
pelo
Cifre-Brasil
angelier@anrt.asso.fr
Consulte a lista de empresas parceiras aqui
Mais informações (em francês) aqui

MONDIAL DES AMBASSADES : TORNEIO ANUAL DE FUTEBOL
Bolsistas do Programa Ciência sem Fronteiras participaram do torneio de futebol
entre Embaixadas de Paris, Mondial des Ambassades, em 14 de junho. O
campeonato misto, organizado pela AMISCA (Amicale Sportive e Culturelle des
Ambassades), reuniu equipes para jogar futebol “society” no Stade de la Marche,
em Marnes la Coquette (região de Paris). A Austrália classificou-se em primeiro
lugar, seguida pela Rússia e pela Suíça. Os estudantes brasileiros, em número
bem superior ao necessário, garantiram a diversão jogando também pelo time da
Croácia, que não contava com participantes suficientes. Os atletas que
participaram da confraternização em clima de Copa do Mundo, recarregaram suas
energias na hora do almoço com pratos típicos oferecidos pelos países do torneio,
inclusive com feijoada e caipirinha proporcionada pela Embaixada do Brasil.

EVENTOS
BRASIL E FRANÇA REALIZAM 10ª EDIÇÃO DO FÓRUM BRAFITEC EM
BORDEAUX
Realizou-se, de 21 a 24 de maio, em Bordeaux, na França, a 10a edição do Fórum
Brafitec. O evento contou com a participação de cerca de 300 pesquisadores,
professores e estudantes de 42 universidades brasileiras e 87 estabelecimentos
de ensino superior franceses, além de representantes da CAPES e do CNPq, da
Embaixada do Brasil na França, do Ministério francês da Educação, do Ensino
Superior e da Pesquisa, do Ministério francês das Relações Exteriores (MAE) e de
grupos empresariais de destaque nas áreas do Programa Ciência sem Fronteiras.
Em 2013, o Programa Brafitec, que promove parcerias universitárias e estruturas
conjuntas de pesquisa nas áreas de engenharia, permitiu a estada acadêmica de
cerca de 1.100 estudantes de graduação brasileiros na França e de 323 franceses
no Brasil.
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A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), empresa pública
brasileira vinculada ao MEC e criada em 2010, tem como finalidade principal
gerenciar os hospitais universitários federais e prestar apoio às universidades
na gestão desses hospitais. Para aprimorar a performance dessas instituições, a
EBSERH trouxe, pela primeira vez, em parceria com a École des hautes études
commerciales (HEC) de Paris, que oferece prestigiosos cursos de administração
hospitalar, entre outros, e com a Associação Columbus, que recebe apoio da
UNESCO, 16 superintendentes brasileiros para visitar hospitais franceses de
referência na área de administração, a saber: o Centre Hospitalier Sainte-Anne
de Paris; o Centre Hospitalier Universitaire de Paris/St Louis Lariboisiere; o
Établissement Public de Santé de Ville-Evrard; o Hôpital Bretonneau; o Hôpital
Bichat/Claude-Bernard; a Agence Nationale d'Appui à la Performance (ANAP); e
o Hôpital Saint-Antoine. Na foto, momento da recepção na Embaixada do
Brasil, à qual compareceram representantes dos H.U.s dos estados brasileiros
de AL, RN, PB, SE, BA, MT, MS, CE, PE e RS.

ENSINO SUPERIOR
REITORES BRASILEIROS EM PARIS
Visitaram a França entre 26 de maio e 07 de junho representantes da
Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais
(ABRUEM). Os reitores foram recebidos pelo Presidente da França, François
Hollande, em cerimônia que contou com a presença do Embaixador do Brasil na
França, José Mauricio Bustani, no Palácio do Elysée. Em visita à Fundação Casa
do Brasil, residência universitária mantida pelo Brasil na Cidade Internacional
Universitária de Paris, a Comitiva pôde conhecer o prédio histórico que desde
1985 está inscrito no patrimônio cultural da França, fruto de projeto original dos
arquitetos Lúcio Costa e Le Corbusier. Além de residência para pesquisadores,
estudantes e artistas brasileiros, a Casa recebe pesquisadores do mundo inteiro
e sedia diversos eventos científicos e culturais. A Comitiva, que ficou
impressionada com a história e o papel da instituição na vida universitária
franco-brasileira, reiterou o interesse em adensar a cooperação acadêmica com
a Casa do Brasil na França. A viagem da Abruem teve por objetivo divulgar as
atividades das universidades estaduais e municipais públicas brasileiras e
ampliar as parcerias com universidades, centros de pesquisa e empresas
francesas.

II REUNIÃO DO FÓRUM FRANCO-BRASILEIRO DO ENSINO SUPERIOR E DA
PESQUISA
O Ministério da Educação Nacional, do Ensino Superior e da Pesquisa francês
confirmou seu convite para a realização da II Reunião do Fórum FrancoBrasileiro do Ensino Superior e da Pesquisa em Paris, nos próximos dias 15 e 16
de setembro. O evento tem por objetivo principal instituir um mecanismo de
diálogo de alto nível entre as autoridades educacionais dos dois países, como
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propugna o Protocolo pelo qual se acordou a criação do Fórum, assinado pelos
Ministros das pastas de Educação e Ciência do Brasil e da França, em
25/5/2006, em Brasília. À época, o Brasil foi o anfitrião do primeiro encontro,
cabendo à França organizar a edição seguinte. A delegação brasileira será
possivelmente chefiada pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Clélio
Campolina Diniz, e integrada por representantes do MEC e MCTI, bem como por
presidentes de órgãos como o CNPq, a CAPES, o INPA, a ABC, as FAPs, a SBPC,
e a ANDIFES, entre outros.

NOTÍCIAS
INTERNET BANDA LARGA EM 9.000 INSTITUIÇÕES DE ENSINO BÁSICO
Cerca de 9.000 escolas, colégios e liceus poderão acessar a rede por meio de
banda larga de qualidade no início do próximo ano letivo francês, segundo
comunicou recentemente o Ministério francês da Educação Nacional, Ensino
Superior e Pesquisa. As escolas terão direito a recursos da Caisse des Dépôts
para financiar o acesso. Atualmente, mais de 16.000 instituições não têm
acesso à internet banda larga de qualidade na França.
Mais informações aqui

EMBAIXADA DO BRASIL NA FRANÇA APOIA PROJETO DE LEITOR BRASILEIRO
O projeto “Português do Brasil Online”, do professor Caio Christiano, Leitor
subsidiado pelo Ministério das Relações Exteriores junto à Universidade Blaise
Pascal, em Clermont-Ferrand, foi contemplado com patrocínio do Programa de
Reforço aos Leitorados Brasileiros, do mesmo órgão. O projeto consiste na
concepção e criação de um website com material didático para o ensino de
português para estrangeiros.
O portal deve por à disposição do público interessado cenas escolhidas de
brasileiros em situações reais, falando de forma autêntica sobre temas do
cotidiano escolhidos por seu interesse pedagógico. Contará também com uma
série de exercícios de prática da língua e oferecerá uma seção de poesia brasileira
declamada. O portal deve ser preparado durante todo o segundo semestre,
estando o lançamento do website programado para dezembro de 2014.

Embaixada do Brasil na França - Setor de Educação
Para receber o Boletim, envie uma mensagem para coop@educ-br.fr
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