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CHAMADAS E EDITAIS
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O PROGRAMA BRAFITEC
As inscrições para as propostas de projetos Capes/Brafitec (parcerias
universitárias na área das engenharias) estão abertas até 26 de setembro de
2014. Este programa modelar de mobilidade acadêmica por meio de parcerias
institucionais entre o Brasil e a França existe desde 2001 e tem como objetivo
favorecer o intercâmbio de estudantes de graduação, bem como aproximar as
estrutura e conteúdos curriculares e de metodologias de ensino nos dois países.
A participação de dois anos em um projeto conjunto permite a obtenção de
diploma brasileiro e francês ao final do curso de engenharia e os projetos
podem receber até quatro anos de financiamento.
Mais informações

EDITAL ABERTO PARA DOUTORANDOS NAS UNIVERSIDADES USP E LYON
O Programa francês Avenir Lyon Saint-Etienne (PALSE) oferece, até 2015,
financiamento para pesquisa de doutorado de 3 a 6 meses em uma das
instituições da Universidade de Lyon, nas áreas das Ciências e Engenharias do
Desenvolvimento Sustentável e Saúde Global e Sociedade. A principal parceira
deste programa no Brasil é a Universidade de São Paulo (USP). Os doutorandos
brasileiros devem dirigir-se ao laboratório de sua escolha, que apresentará a
proposta à escola doutoral francesa. Os projetos científicos devem ser
relacionados com um dos países ou universidades do programa. Terão
prioridade entre as propostas selecionadas aquelas apresentadas por
laboratórios que tiverem vínculo com um Laboratório de Excelência (Labex) na
França.
Leia mais
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CONCURSO INTERNACIONAL DA POLYTECHNIQUE
As inscrições para o Concurso internacional 2014-2015 do Ciclo de Engenheiro
Politécnico francês (cycle d’ingénieur polytechnicien) estão abertas online até 29
de setembro de 2014. Este concurso é destinado a estudantes estrangeiros que
tenham cumprido quatro semestres de estudos superiores em Ciências ou
Engenharia em sua universidade de origem e que desejem continuar sua
formação (master) em Ciências a fim de obter o diploma da Escola de
Polytechnique. O curso oferece uma formação científica multidisciplinar, com
vários estágios ao longo dos quatro anos de estudos, o que permite entrar
diretamente na vida profissional. Os candidatos podem prestar o concurso em seu
próprio país e em francês ou inglês, nos centros de exames em cada país.
Mais informações aqui
Ou no endereço seguinte: international-v2@polytechnique.fr

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
LANÇAMENTO DA SEGUNDA FASE DO CSF
A partir de 2015, a segunda fase do programa Ciência sem Fronteiras (CsF)
contará com mais 100 mil bolsas. O objetivo do programa é promover a expansão
e a internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade
nacional, por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional dos estudantes.
O último conjunto de chamadas públicas para atender à meta será lançado no
segundo semestre. Entre as novidades desta segunda etapa estão: a priorização
de alocação dos bolsistas premiados em matemática, física e química das escolas
públicas; a priorização de bolsa de pós-graduação para os ex-bolsistas de
graduação que obtiverem o aceite de instituição de excelência para pesquisa nas
áreas do programa; e o lançamento de programas específicos que envolvam exbolsistas do programa.
A França faz parte dos cinco países que mais receberam estudantes brasileiros,
com 8% dos bolsistas, depois dos Estados Unidos (32%), Reino Unido (11%),
Canadá (8%), e antes da Alemanha (7%).
As inscrições devem ser feitas na página do programa Ciência sem Fronteiras na
internet, até os dias 29/30 de setembro, de acordo com as chamadas.

SALÃO DE ESTÁGIOS PARA BOLSISTAS DO CSF NA FRANÇA
Bolsistas do Programa CsF poderão participar do Salão de Estágios CsF/França
oferecidos por empresas parceiras do Programa na França. Mais de duas dezenas
de grupos empresariais franceses, entre os quais Alstom, Areva, SNCF, GDF Suez,
Airbus, L’Oréal, e Bull, encontrarão os futuros candidatos em evento na Casa do
Brasil em Paris, dia 17 de outubro próximo. A iniciativa permitirá consolidar a
colaboração com as empresas e laboratórios parceiros do CsF na França, além de
atrair novos participantes empresariais e acadêmicos para as atividades de
estágio do Programa na França. As empresas parceiras foram convidadas a
manter ponto de exposição (estande) para uma jornada de contatos com os
bolsistas e coordenadores de curso. As atividades previstas deverão facilitar
eventual recrutamento de maior número de bolsistas candidatos.
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EVENTOS
PROGRAMA BRASÍLIA SEM FRONTEIRAS EM PARIS
Em 25 de agosto, 57 bolsistas e os coordenadores do Programa Brasília sem
Fronteiras (BsF) foram recebidos na Embaixada do Brasil na França. A cerimônia
marcou o encerramento do curso que os estudantes brasileiros realizaram,
durante quatro semanas, nas cidades francesas de Vichy e Clermont-Ferrand,
além das visitas a instituições e autoridades governamentais francesas.
Integralmente custeado pelo Governo Federal, o BSF oferece educação, imersão e
capacitação internacionais em centros de excelência no mundo. O programa visa
contribuir para a formação de líderes e a geração de conhecimento para
impulsionar a competitividade, a inovação tecnológica e a melhoria da qualidade
de vida do Distrito Federal e do Brasil.

CHAT AO VIVO SOBRE PÓS-GRADUAÇÃO NA FRANÇA
A agência de promoção do ensino superior francês, Campus France e a Escola de
Administração de Lyon (EMLyon Business School) oferecerão um encontro online
ao vivo no dia 13 de setembro de 2014, às 09h30, no intuito de esclarecer as
possíveis dúvidas de futuros alunos. Trata-se de um programa de pós-graduação
MSc in Luxury Management and Marketing, fruto da parceria entre a Escola de
Administração de Lyon e o London College of Fashion. A duração do programa é
de 16 meses e os estudos concentram-se em administração internacional na
indústria de luxo.
Leia mais (em francês)

13° CAMPEONATO DO MUNDO UNIVERSITÁRIO DE REMO
O 13° Campeonato do Mundo Universitário de Remo será organizado pela
Federação Internacional do Esporte Universitário (F.I.S.U) em Gravelines (Região
Nord-Pas-de-Calais), na França, de 12 a 14 de setembro de 2014. O Brasil faz
parte de uma das 30 nações que participarão deste evento esportivo na base
náutica do Paarc de l’Aa.
Leia mais (em francês)

ENSINO SUPERIOR
II FÓRUM FRANCO-BRASILEIRO DO ENSINO SUPERIOR E DA PESQUISA
Os Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Informação do Brasil
realizarão, em parceria com o Ministério da Educação Nacional, Ensino Superior
e Pesquisa francês, o II Fórum Franco-Brasileiro do Ensino Superior e da
Pesquisa, em Paris, nos dias 15 e 16 de setembro de 2014. Trata-se de
instância de diálogo entre o Brasil e a França, criada em 2006, com vistas a
articular e monitorar programas e atividades de cooperação bilaterais no campo
do ensino superior e da pesquisa. A primeira edição do Fórum foi realizada em
Brasília, em novembro de 2009. A segunda edição terá como objetivo definir
uma estratégia comum para o aperfeiçoamento da robusta cooperação bilateral
existente. Representantes governamentais das áreas de educação, ciência e
pesquisa, bem como reitores de universidades e presidentes de associações
acadêmicas e de pesquisa participarão do evento.
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NOTÍCIAS

PESQUISADOR BRASILEIRO RECEBE MEDALHA FIELDS DE MATEMÁTICA
O Congresso Internacional de Matemáticos (ICM) de 2014, ocorrido em Seul, na
Coreia do Sul, concedeu a Medalha Fields ao carioca Artur Ávila Cordeiro de
Melo. Ávila formou-se pela UFRJ e pós-graduado pelo Instituto Nacional de
Matemática Pura e Aplicada (IMPA/MCTI), onde ocupa a Cátedra Armínio Fraga.
A distinção quadrienal, considerada o Nobel da Matemática, premia
pesquisadores de menos de 40 anos. Atualmente diretor de pesquisa do CNRS
na Universidade Paris Diderot, o matemático, também naturalizado francês, foi
condecorado por seus trabalhos que se articulam principalmente sobre sistemas
dinâmicos de análise, tornando-se o primeiro latino-americano a conseguir o
prêmio.
O prêmio consagra igualmente a excelente tradição de cooperação no campo da
Matemática que se desenvolve entre o IMPA, pelo Brasil, e o CNRS, pela França,
na Unidade Mista Internacional IMPA-CNRS.
Leia mais

ESTÁGIOS CsF NA L'ORÉAL FRANÇA E BRASIL
A carioca Bianca de Faro, estudante de Farmácia Industrial na Universidade
Federal Fluminense, ganhou uma bolsa do programa Ciência Sem Fronteiras,
em 2012, para cursar um ano de graduação na Universidade de Rennes, na
França.
Ao concluir seus dois semestres letivos, Bianca foi selecionada para um estágio
de seis meses na L'Oréal France, empresa parceira do programa. "Estagiar na
L'Oréal foi com certeza a melhor experiência de todo o meu ano fora", afirma
com satisfação a estudante, recrutada para dar continuidade a seu trabalho na
L'Oréal do Brasil, dado seu bom desempenho na França. No Brasil, Bianca
trabalha no mesmo setor em que trabalhou na L'Oréal francesa. "Faço parte do
setor piloto, nossa função é industrializar as fórmulas de novos produtos e
melhorar a performance de produção de outros produtos existentes no
mercado. Trabalhamos dando suporte ao setor de Pesquisa e Inovação e às
fábricas do Rio de Janeiro e de São Paulo".
Ainda na França, Bianca revezou seu tempo entre o estágio na L'Oréal e a
produção da série de vídeos "França Sem Fronteiras", projeto realizado com os
colegas Vinicius Gouveia e Txai Ferraz e apoiado pela Embaixada do Brasil.
Cada episódio explora aspectos da vida estudantil na França de bolsistas do
programa Ciência Sem Fronteiras, esclarecendo dúvidas de novos candidatos.

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