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CHAMADAS & EDITAIS

Chamada FAPESP/ Comissão Europeia 2016
A FAPESP e a Comissão Europeia lançam chamada conjunta para projetos de
pesquisa a respeito do processamento do biodiesel a partir de recursos
lignocelulósicos. Os projetos de pesquisa selecionados receberão financiamento
de 3 a 5 milhões de euros por um prazo máximo de cinco anos.
Data limite para envio das candidaturas: 08 de setembro de 2016
Veja mais no site da FAPESP
Mais informações no site da Comissão Europeia

Chamada FAPESP /CNRS
Esta chamada é destinada a promover a cooperação e o intercâmbio entre
pesquisadores do CNRS e da FAPESP em diversas áreas. O público-alvo
são pesquisadores de nível de pós-doutorado ou pesquisadores em fase
de preparo de teses que atuem dentro de laboratórios associados a essas
instituições.
A data limite para envio de candidaturas é 25 de julho de 2016.
Leia mais aqui
Confira o edital

Chamada para comunicações - workshop sobre a
história ambiental do Brasil
No âmbito do colóquio em francês "Destruction et conservation en débat –
L’histoire de l’environnement au Brésil dans une perspective pluridisciplinaire
et transnationale", a presente chamada é destinada a selecionar artigos que
contribuam com o workshop que acontecerá nos dias 13 e 14 de outubro de
2016, no Centro Alexandre Koyré (Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais
- EHESS), em Paris.
As propostas podem ser redigidas em francês ou em inglês e devem ser
enviadas em formato Word para: workshop.histenvdubresil@gmail.com
Data limite de envio das comunicações: 29 de maio de 2016.
Mais informações aqui

Bolsas de estudos para a Europa
O projeto « SmartCities & SmartGrids », financiado pela Comissão
Europeia através do Programa Erasmus Mundus, oferece bolsas a estudantes,
pesquisadores e agentes acadêmicos e administrativos do Brasil que desejem
realizar um período de mobilidade, ou formação, em algumas das melhores

universidades da Europa. Coordenado pela CentraleSupélec em parceria com a
Universidade Federal de Itajubá e constituído por membros da Rede T.I.M.E.
(Top Industrial Managers for Europe), o projeto financia a mobilidade de
brasileiros custeando bolsas de estudos mensais, passagem aérea e taxas de
matrícula.
O projeto está em sua última chamada e a data limite para envio das
candidaturas é 08 de Junho de 2016. Os candidatos selecionados após
análise dos dossiês serão informados dos resultados a partir do dia 20 de Julho
de 2016.
Para mais informações acesse o site

Bolsas de doutorado em ciências sociais
O Labex Les passés dans le présent : histoire, patrimoine, mémoire, oferece
três bolsas de doutorado de três anos junto à Universidade Paris Ouest
Nanterre La Défense nos seguintes cursos:






ED 138 Lettres, Langues, Spectacles
ED 139 Connaissance, Langage, Modélisation
ED 395 Milieux, Cultures et Sociétés du Passé et du Présent
ED 396 Economie, Organisation, Société
ED 141 Sciences juridiques et politiques

Os projetos de tese deverão abordar a problemática das representações do
passado e as mediações da história. Os candidatos precisam ser matriculados
em uma das Unités d’accueil parceiras do Labex.
A duração da bolsa é de três anos, a partir de 1° de outubro de 2016.
As candidaturas devem ser enviadas até 17 de junho de 2016, às 14h (hora

de Paris).
Consulte o edital
Mais informações aqui

Chamada para o Prêmio
"Jovens Pesquisadores 2016" do GBIF
O GBIF (Global Biodiversity Information Facility – Sistema Mundial de
Informação sobre a Biodiversidade) oferecerá, em 2016, o prêmio Young
Researchers Award, no valor de 4.000 euros, a dois jovens pesquisadores, um
em mestrado e outro em doutorado.
Os pesquisadores deverão trabalhar na área de informática aplicada à
biodiversidade e utilizar dados do portal do GBIF em suas pesquisas.
O limite para as candidaturas é 15 de julho de 2016.
Consulte o edital

Concurso Jovens repórteres francófonos Rio 2016
Você tem entre 15 e 18 anos? Está interessado no mundo das mídias?
Realize uma reportagem-vídeo e participe da chamada “Jeunes Reporters Rio
2016”, que selecionará 20 jovens repórteres da América do Sul para cobrir os
Jogos Olímpicos de Rio no Club France, de 12 a 22 de agosto de 2016.
O candidato deverá fazer reportagem em francês, com duração máxima de 2
minutos e apresentar uma iniciativa ou evento esportivo dos quais tenha
participado.
Data limite de inscrição e envio das reportagens: 31 de maio de 2016.
Veja mais aqui

NOTÍCIAS & EVENTOS

Lançamento da cátedra franco-brasileira
Serge Moscovici
Foi lançada oficialmente a Cátedra Franco-Brasileira Serge Moscovici, que visa
a fortalecer o desenvolvimento de iniciativas de cooperação entre o Centro
Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade –
Educação (CIERS-ed), da Fundação Carlos Chagas (FCC/São Paulo, Brasil), e
instituições de ensino e de pesquisa francesas (Universidade Lyon 2/ Réseau
mondial Serge Moscovici na Fundação Maison des Sciences et de l’Homme Paris).
Veja mais informações aqui
Consulte a matéria (em francês)

Foto: Divulgação/Academia Brasileira de Ciências (ABC)

Brasileiro vence maior prêmio científico da França
Projeto de pesquisa sobre sistemas dinâmicos, coordenado pelo diretor do
Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa) Marcelo Viana, e pelo
francês François Labourie, da Universidade de Nice, foi o vencedor do Grand
Prix Scientifique Louis D., principal prêmio científico da França.
O prêmio é concedido anualmente pela Academia de Ciências da França para
projetos de vanguarda da pesquisa científica.
Leia mais aqui

Quarta edição do Jornal "Entre aspas"
A edição de maio/junho do jornal "Entre Aspas", elaborado pelos estudantes de
português da Universidade Clermont-Ferrand, já está disponível online.
Confira « Entre Aspas »
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