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CHAMADAS & EDITAIS

Capes abre novas bolsas
Todas as modalidades de Bolsas da CAPES no Exterior estão abertas a
partir do dia 10 de junho de 2016:
Doutorado Sandwich (valendo para co-tutela de tese)
Doutorado Pleno
Pós-Doutorado
Estágio Sênior
Editais e Calendários já estão online, vejam informações especificas a
partir das páginas seguintes
Pós-Doutorado
Prazo de submissão das candidaturas: 15 de julho de 2016

Chamada para teses na RIIP
A Direção Internacional do Instituto Pasteur concede financiamentos
para promover e facilitar a realização de teses de pesquisadores junto a
um instituto da Rede Internacional dos Institutos Pasteur (RIIP) fora da
França metropolitana.
Podem ser desenvolvidas nos laboratórios dos institutos do RIIP
pesquisas sobre doenças infecciosas (fisiopatologia infecciosa,
imunologia, microbiologia, entre outros temas) e atividades de saúde
publica (diagnóstico, monitoramento, resistência, etc.).
Essas bolsas visam a promover a mobilidade de jovens cientistas: o
estágio de doutorado deve ser realizado fora do país de origem ou do país
no qual foram feitos os estudos universitários. Os doutorandos devem ser
inscritos em universidade francesa ou estrangeira, na escola doutoral à
qual o laboratório for afiliado.
Os candidatos devem ter Master2 ou diploma equivalente.
Data limite de candidaturas: 31 de julho de 2016.
Confira a chamada aqui

Veja mais informações

Chamada para comunicações - workshop sobre a
história ambiental do Brasil
A chamada T-AP « Au cœur des données numériques » está aberta a
projetos que, ao utilizarem técnicas de análise digital de dados em grande
escala para a pesquisa em ciências humanas e sociais, indiquem como
essas novas técnicas podem ajudar em avanços teóricos.
A chamada busca apoiar propostas de colaboração multidisciplinar em
pesquisa digital, com o objetivo de desenvolver novas perspectivas
metodológicas para a área.
Os principais objetivos da mencionada chamada T-AP consistem em
promover os projetos de pesquisa transatlântica que adicionem valor aos
conhecimentos digitais na área das ciências humanas e sociais, em um
contexto de cooperação internacional. Busca-se também favorecer a
colaboração interdisciplinar entre pesquisadores em ciências humanas,
informática, ciência da informação, matemáticas e estatísticas, entre
outros temas diretamente ligados a análise de dados.
As candidaturas podem ser enviadas até 29 de junho de 2016.
Confira a chamada aqui
Veja mais informações

Prêmio de tese para as doenças raras
O Prêmio da Fundação Line Pomaret-Delalande, promovido pela
Fondation pour la Recherche Médicale, apoia a pesquisa sobre
fisiopatologia e/ou o tratamento de doenças raras (exceto modalidades
raras de câncer) e permite financiar uma bolsa de doutorado ("contrat
doctoral"), no valor total de € 93.600. Os estrangeiros beneficiados pelo
financiamento deverão ter um “titre de séjour” válido e autorização para
exercer atividade remunerada na França durante toda a duração da bolsa.
Data limite de envio das candidaturas: 05 de setembro de 2016
Acesse o edital
Saiba mais no site

Programa "Espoirs de la recherche" da FRM
Esse programa da Fondation Recherche Médicale destina-se a selecionar
projetos de pesquisa inovadores em biologia, que possam ter potenciais
aplicações na área da saúde, por meio do apoio de cerca de 40 equipes
certificadas FRM 2017. Os certificados entregues terão validade de três
anos (1° de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017).
O pedido deve ser feito pelo responsável ou co-responsável da equipe
candidata, desde que reconhecido pelas tutelas da equipe (CNRS, Inserm,
Universidade).
Valor da dotação: entre € 200 000 e € 400 000, referente a três anos,
para equipamentos, funcionamento, missão e/ou pessoal.
Data limite para submeter as candidaturas e enviar carta de intenção:

22 de agosto de 2016.
Mais informações sobre a chamada

Saiba mais aqui

Chamada para pós-doc do CELIS
No âmbito do projeto “Les poètes dans la cité en Révolution” (17891848), implementado conjuntamente pelo CELIS (Centre de Recherches
sur les Littératures et la Sociopoétique) e o CHEC (Centre d’Histoire
Espaces et Cultures), ambos na Universidade Blaise Pascal (ClermontFerrand II), o CELIS oferece uma vaga de dois anos para pósdoudorando(a) que tenha defendido sua tese de doutorado em
instituições situadas fora da França.
Para mais informações, confira a chamada
Data limite de candidatura: 08 de setembro de 2016
Mais informações aqui

Escola de verão na França sobre os Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável
A 1ª Escola de Verão sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS) do novo Campus Internacional para a Cooperação e o
Desenvolvimento, será realizada de 08 a 13 de julho de 2016, em
Marseille (França).
Esse evento discutirá as questões universais relacionadas aos ODS, como
parte de uma reflexão compartilhada Norte/Sul, além de reunir cientistas
e especialistas de renome internacional.
Podem-se inscrever cientistas, pesquisadores, funcionários públicos,
executivos de empresas privadas, representantes de agências da ONU,
responsáveis de ONG, doutorandos e pós-doutorandos mobilizados para
compartilhar assuntos de forma multidisciplinar sobre os progressos
científicos e as questões de implementação dos ODS.
As inscrições estão abertas até 30 de junho de 2016
Saiba mais
Confira as modalidades (tarifas e informações práticas)

Mobilidade acadêmica para a
Universidade Jean Monnet

No contexto da parceria entre a Universidade Estadual de Maringá (UEM,
Paraná) e a Universidade Jean Monnet, na cidade de Saint-Etienne (França),
estão abertas as inscrições para os alunos que desejem estudar na universidade
francesa no ano acadêmico de 2016/2017. Os interessados devem comparecer
ao Escritório de Cooperação Internacional da UEM e preencher aplicação
online a fim de dar início ao processo.
Para o segundo semestre, os alunos devem inscrever-se do dia 1 de setembro
até o dia 25 de outubro de 2016.
Para mais informações clique AQUI e acesse o site

NOTÍCIAS & EVENTOS

Brasil vence maior prêmio científico da França
O projeto de pesquisa sobre sistemas dinâmicos, coordenado por Marcelo
Viana, diretor do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa, Rio
de Janeiro), e pelo francês François Labourie, da Universidade de Nice, foi o

vencedor do Grand Prix Scientifique Louis D. 2016. O prêmio científico é a

principal láurea concedida anualmente pela Academia de Ciências da França
para estímulo de projetos de vanguarda da pesquisa científica. Representantes
da Embaixada do Brasil acompanharam a cerimônia de remessa de prêmio em
08 de junho, no Institut de France, em Paris.
Leia mais no link

Fonte: Polytechnique

Cerimônia de entrega dos diplomas na
Escola Politécnica
Em 03 de junho, representantes da Embaixada do Brasil assistiram à cerimônia
de entrega dos diplomas da Turma X 2011 da Escola Politécnica de Paris. A
Turma X 2011 levantou fundos de cerca de 30.000 euros em benefício da
Fundação Escola Politécnica, cifra recorde. O Brasil é o terceiro maior país de
origem de alunos estrangeiros presentes na Escola Politécnica, atrás apenas de
Marrocos e China.
Saiba mais aqui

Colégio Internacional Noisy-le-Grand
visita Embaixada
Alunos da seção de português, variante brasileira, do Collège International
Noisy-le-Grand, visitaram em 17 de junho a Embaixada do Brasil. Durante a
visita às instalações históricas do edifício, participaram de competição
organizada pelo Setor Educacional, que permitiu conferir os conhecimentos dos
alunos sobre temas como geografia, história e aspectos gerais da cultura
brasileira, além da sua música e literatura. Na ocasião, foram entregues livros e
CDs de prêmios para os vencedores. Foi realizada ainda exibição do filme "O
Coronel e o Lobisomem”, baseado no livro homônimo, que se passa no interior
do Nordeste brasileiro no século XIX.

Fonte: Polytech Montpellier

Fórum Brafitec 2016
O Fórum BRAFITEC 2016, ocorrido no Collegium de Engenharia das Grandes
Ecoles do Languedoc Roussillon (CODIGE), em Montpellier (França), de 1 a 4
de junho, realizou balanço sobre perspectivas de cooperação futura entre Brasil
e França, inclusive no âmbito do ensino de engenharia.
O tema principal deste ano foi dedicado a “Sociedade Digital, uma transição
empresarial e educacional”, que estimulou debates sobre a contribuição das
tecnologias digitais para o desenvolvimento econômico das empresas de
diversos setores (saúde, química, meio-ambiente, industrialização etc.).
Entre os temas abordados durante o Fórum, destacam-se discussões sobre a
necessidade de atualização na formação de engenheiros para o atendimento de
demandas e necessidades do mercado de trabalho, além de novas metodologias
de ensino, tecnologias digitais, intercâmbio e dupla titulação, bem como a
importância da inserção da pesquisa e inovação na formação dos engenheiros.
O evento contou com palestras de empresas europeias de renome, a exemplo da
Thales, que apenas em 2016, estará contratando 6.000 novos engenheiros em
todo o mundo. Representante da Embaixada do Brasil participou das sessões de
restituição dos trabalhos. Veja mais aqui
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