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CHAMADAS E EDITAIS
APOIO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
ENTRE BRASIL E FRANÇA

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior do Brasil e a Direção Geral de
Empresas, do Ministério da Economia, da Indústria e
da Economia Digital francês, lançaram o primeiro
edital

conjunto

desenvolvimento

de
e

apoio

inovação

à
entre

pesquisa,
empresas

brasileiras e francesas.
O objetivo da chamada é incentivar a cooperação
nas áreas de tecnologias da informação e da
comunicação (TIC), de energia (petróleo, gás e
energias renováveis) e de biotecnologia, por meio
de elaboração de projetos inovadores e parcerias
entre empresas dos dois países, aos quais podem
associar-se universidades e centros de P&D, entre
outros parceiros.
A data limite para as candidaturas é 30 de outubro
de 2016.
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CANDIDATURAS ABERTAS PARA A ÉCOLE
POLYTECHNIQUE DA UNIVERSIDADE PARISSACLAY

Até 17 de setembro, a Universidade Paris-Saclay está com inscrições abertas
para estudantes estrangeiros que desejem ingressar no ciclo de Engenharia da
École Polytechnique.
A formação é voltada a estudantes que já cursaram ao menos quatro
semestres de bacharelado em sua instituição de origem, com excelentes notas
em matemática e que desejem enriquecer seu percurso acadêmico com um
curso de alto nível que conduz ao Master of Science e ao Diplôme d'Ingénieur
Polytechnicien.
O processo de admissão pode ser feito em inglês.

Calendário:
17 de setembro de 2015: Data limite para enviar as candidaturas online pelo
site
https://de.polytechnique.fr/candidatures/Login.cfm?Type=Voie2&Language=FR.
1º a 11 de novembro de 2015: Provas escritas e orais em local a ser definido.
Fim de novembro de 2015: Publicação dos resultados. Os estudantes serão
admitidos para ingresso em janeiro ou setembro de 2016, conforme o nível de
estudos.
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CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
SEGUNDO SALÃO DE ESTÁGIOS CIÊNCIA SEM
FRONTEIRAS – FRANÇA

A segunda edição do Salão de Estágios CsF –
França 2015 ocorrerá em 23 de outubro, no
Espace Niemeyer, em Paris. O edifício, sede do
Partido Comunista Francês, acolherá mais de 700
estudantes brasileiros, bolsistas dos Programas
Ciência

sem

Fronteiras,

CAPES-Brafagri

e

CAPES-Brafitec, vindos de toda a França, para
reunir-se

com

representantes

de

empresas

parceiras da Embaixada do Brasil, a fim de
encontrar

estágio

profissionalizante

que

complemente seus estudos.
A primeira edição permitiu encontro entre 11
grandes grupos franceses (entre eles Airbus,
SNCF, Saint-Gobain, L’Oréal e Safran) e mais de
650 estudantes dos referidos programas, que
promovem intercâmbio de estudantes em todas
as especialidades de engenharia, ciências da
saúde e agronomia.
A maioria das empresas oferece vaga para
estágio de seis meses a candidatos que tenham

cursado entre três e cinco anos de formação
universitária (Nível francês Bac +3 / Bac +4 / Bac
+5).
Como na edição de 2014, o evento deste ano
oferecerá ateliês de preparação de currículos e
de cartas de “motivação”, além de simulações de
entrevistas para familiarização com o processo de
seleção francês. Para melhor conhecimento das
atividades das empresas, os estudantes podem
consultar a lista no portal da Cooperação
Educacional da Embaixada do Brasil: http://educbr.fr/programa-csf/empresas-parceiras-ssf/.

As inscrições para o evento estão abertas até 05
de

outubro

de

2015,

através

do

e-mail

estagios.csf@gmail.com.

CAPES E CNPQ APRESENTAM
AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO CsF

Uma avaliação preliminar do Programa Ciência sem
Fronteiras (CsF) foi apresentada em 16 de julho, por

ocasião da 67ª Reunião Anual da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), na
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR).
O programa Ciência sem Fronteiras atingiu sua
meta, com a concessão global de 101.446 bolsas
em quatro anos, das quais 78% na modalidade de
graduação. A França foi o quarto país que mais
recebeu bolsistas do Programa, com 7,7 mil
estudantes. As principais áreas contempladas são
as engenharias, ciências biológicas, biomédicas e
da saúde.
Entre as instituições de ensino superior brasileiras, a
USP é a instituição que teve mais bolsistas
contemplados, com 6,5 mil. O Instituto Tecnológico
de Aeronáutica (ITA) lidera a lista das instituições
que tiveram bolsas concedidas em comparação com
o número de alunos matriculados, com 35% das
bolsas, seguido da Universidade Federal de Itajubá,
com 22%.
Até o final de 2014, mais de 40 mil bolsistas do CsF
já haviam retornado ao Brasil. Ao final de 2015,
serão mais 32 mil egressos e, neste segundo
semestre, estão viajando 14.050 bolsistas de
graduação das últimas chamadas da primeira fase
do programa.
Na segunda fase, anunciada em junho do ano
passado pela Presidenta da República, Dilma
Rousseff, busca-se um melhor equilíbrio da oferta
de bolsas entre as diferentes modalidades, já que a
graduação foi a mais contemplada na primeira fase.
Será

também

aprimorada

a

participação

das

universidades no acompanhamento dos bolsistas,
tanto no processo seletivo quanto no período em

que o aluno estiver no exterior; o programa também
buscará um melhor aproveitamento dos créditos, e
aumentará

a

participação

do

setor

privado.
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ENSINO SUPERIOR
PRIMEIRO MOOC GRATUITO PARA
CIRURGIA AMBULATORIAL

Em parceria com as Universidades Pierre et Marie
Curie (UPMC), Paris-Descartes e Paris-Diderot, a
Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP)
anuncia lançamento do primeiro MOOC (Massive
Open Online Courses), curso gratuito para cirurgia
ambulatorial em francês.
O MOOC, realizado sob a égide da Universidade
Digital francófona das Ciências da saúde e do
esporte e da Unidade de Pedagogia Digital em
saúde, terá inicio em 14 de setembro próximo.
Serão oferecidas cinco sessões online, combinando
vídeos, questionários múltipla escolha, exercícios e

fóruns de discussão. Os cursos são direcionados a
anestesistas, cirurgiões, enfermeiros e funcionários
que trabalham em hospitais e desejam desenvolver
a

cirurgia

ambulatorial,

técnica

que

permite

economizar recursos, leitos de hospitais, além de
limitar as infecções hospitalares causadas por
permanência prolongada em ambientes infecciosos.
As

inscrições

já

estão

abertas.

Mais infos

SUMMER SCHOOL NAS UNIVERSIDADES E
ESCOLAS FRANCESAS

Fonte: © Olivier Jacquet / Université Paris-Sorbonne

As Summer School (“Universités d’été”) estão em
pleno desenvolvimento nas universidades e grandes
escolas francesas. Esta nova ferramenta permite,
entre

outros

objetivos,

atrair

estudantes

e

pesquisadores estrangeiros. Muito presentes nos
Estados Unidos e na Europa do Norte, as
Universités d’été na França podem oferecer ciclos
de formação de várias semanas, colóquios curtos ou

ainda cursos intensivos de francês. Por exemplo, na
École nationale supérieure des Mines d’Albi, que
forma engenheiros, a maioria dos 78 estudantes são
brasileiros e asiáticos que vão participar, além das
aulas de língua, de visitas à cidade, antes de
começar sua formação em engenharia. Já a UPEC
(Universidade

Paris-Est

Créteil

Val-de-Marne)

propõe uma Summer School que alia programas de
ensino especializado, como biométrica facial ou
mídia

internacional,

com

atividades

culturais.

Leia mais (em francês)

EVENTOS
JORNADAS EUROPÉIAS DO PATRIMÔNIO
2015

As tradicionais Journées européennes du Patrimoine
terão lugar em 19 e 20 de setembro, em toda a
França. Para a 32a edição, em 2015, a Embaixada do

Brasil em Paris receberá os visitantes que desejam
conhecer o prédio histórico.
A Embaixada está situada em um antigo hôtel
particulier na margem direita do rio Sena, edifício
construído na primeira metade do século XIX. Em 16
de julho de 1971, a família Schneider vendeu o hotel
para o Brasil, que instalou a Chancelaria da
Embaixada em Paris. O hotel localiza-se em
conjunto urbano inscrito na lista dos sítios históricos
e

pitorescos

de

Paris

e

no

perímetro

dos

monumentos históricos.
Para acessar o prédio em visitas guiadas de 30
minutos, o público pode inscrever-se, no limite dos
lugares

disponíveis,

pelo

endereço

cultural.paris@itamaraty.gov.br.

Visitas guiadas: sábado 19 e domingo 20 de
setembro, às 14:00h, 14:45h, 15:30h, 16:15h.
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