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CHAMADAS E EDITAIS
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A SEGUNDA EDIÇÃO ANUAL DO CELPE-BRAS
Até o dia 14 de agosto, candidatos maiores de 16 anos podem inscrever-se
para prestar o exame que permite obter o Certificado de Proficiência em Língua
Portuguesa para Estrangeiros, variante brasileira, reconhecido oficialmente no
Brasil. O CELPE-BRAS possui quatro níveis de certificação: intermediário,
intermediário superior, avançado e avançado superior, os quais são atribuídos
por meio de avaliações escritas e orais. As provas serão realizadas de 22 a 24
de outubro. Informações sobre a inscrição no exame podem ser obtidas junto
às universidades francesas credenciadas para a aplicação (indicadas a seguir) e
no site http://portal.inep.gov.br/celpebras.
Université
Université
Université
Université
Université
Université

Sorbonne Nouvelle – Paris III
Paul Valéry Montpellier III
Paris Ouest Nanterre La Défense
de Nantes
de Poitiers
Blaise Pascal (Clermont II)

EDITAL ABERTO PARA TESE EM CONJUNTO COM A EMPRESA VIBRATEC
A empresa VibraTec, líder francesa em acústica e vibrações, situada em Écully,
na região de Lyon, pretende receber doutorandos brasileiros por meio do
Programa Cifre-Brasil. A temática da pesquisa será o estudo experimental e
digital de solicitações dinâmicas induzidas pela passagem de um fluido pesado
através de singularidades de redes tubulares. A tese terá por objetivo o estudo
da interação “fluido-estrutura” dentro das tubulações e o seu impacto sobre a
resposta dinâmica da estrutura, a fim de desenvolver métodos de simulação e
de análise experimental, utilizáveis dentro do contexto industrial. O candidato
poderá hospedar-se nas instalações da VibraTec, em Écully. Além do
orientador, o candidato poderá contar com o apoio da equipe do laboratório
parceiro.
As candidaturas devem ser enviadas para recrutement_vtc@vibratec.fr.
Acesse ao edital aqui.
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CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
RECEPÇÃO DOS BOLSISTAS CSF EM PARIS NA EMPRESA SNCF

Os nove bolsistas do programa Ciência sem Fronteiras que estagiam neste
semestre na empresa francesa SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer
Français), foram recebidos em 25 de junho na sede da empresa, em La Plaine
Saint-Denis (região de Paris). Estavam presentes, entre outros representantes
da empresa, Sophie Boissard, Diretora Estratégia e Desenvolvimento e Alain
Bullot, responsável dos projetos SNCF no Brasil. Congratularam-se com os
representantes da Embaixada do Brasil presentes na cerimônia pela qualidade
do trabalho dos bolsistas e a oportunidade que o programa CsF lhes oferece
para essa formação de alto nível. O encontro tinha, entre outros, o objetivo de
permitir uma avaliação do intercâmbio entre empresa e estagiários nos diversos
setores em que atuaram: acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência,
logística, engenharia e infraestrutura. A SNCF faz parte das empresas francesas
parceiras do Programa Ciência sem Fronteiras na França.

Os estagiários CsF com seus tutores e Sophie Boissard, Diretora Estratégia e
Desenvolvimento, e Alain Bullot, responsável dos projetos SNCF no Brasil

SAFRAN RECEBE 24 ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA CsF
O Grupo francês SAFRAN, com atuação nos setores de propulsão aeroespacial,
equipamentos aeronáuticos, defesa e segurança tem investido em capacitação
de pessoal de nível técnico e superior no Brasil por meio de convênios com o
SENAI e com universidades brasileiras. No contexto dessas parcerias, 24
bolsistas do programa Ciência sem Fronteiras estão realizando estágios de até
seis meses nas empresas do grupo na França. A SAFRAN também assinou
acordo com a Agência Espacial Brasileira para a capacitação de engenheiros
brasileiros em projetos e desenvolvimento de veículos lançadores de satélites.
O projeto envolve formação no Brasil e na França, no polo aeronáutico de
Toulouse, o maior da Europa. O Embaixador do Brasil na França, José Mauricio
Bustani, reuniu-se com os estagiários CsF durante o Salão Eurosatory de
Armamentos Terrestres e Aeroterrestres, havido em 17 de junho e do qual
participou a SAFRAN.
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EVENTOS
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.

ENSINO SUPERIOR
ACORDO FIRMADO ENTRE FAPERJ E SORBONNE UNIVERSITÉS DE PARIS
Com objetivo de contribuir para a internacionalização das atividades da
Fundação à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), uma recente missão
à França, liderada pelo seu Presidente Ruy Marques, permitiu estabelecer
parcerias com várias instituições francesas de fomento à ciência e tecnologia.
Entre as próximas colaborações previstas está o lançamento de edital bilateral
para o apoio de pesquisa conjunta, confirmado pelo Acordo de cooperação com
a instituição francesa, assinado pela FAPERJ em 30 de maio de 2014. Sorbonne
Universités reúne uma comunidade de universidades de oito membros, entre os
quais Paris-Sorbonne, a Universidade Pierre e Marie Curie, a Escola de
Engenharia de Compiègne, a Insead (Escola de Negócios), o Museu Nacional de
História Natural, o Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS), o Instituto
Nacional da Saúde e da Pesquisa Medicinal (Inserm) e o Instituto de Pesquisa
para o Desenvolvimento (IRD). Essa parceira deve estender-se ao IRD e à
Agência Nacional da Pesquisa (ANR).
As Sorbonne Universités mantêm laços estreitos há muito tempo com o Brasil
na cooperação educacional, com a cátedra de História do Brasil, ocupada por
professor brasileiro e em particular na área da pesquisa, com o Programa
CAPES-COFECUB, e para a formação de engenheiros, com o Programa
BRAFITEC. Mais recentemente, a Sorbonne recebeu os primeiros 72 bolsistas do
Programa de Licenciatura Internacional da CAPES.
Mais informações aqui
E aqui (em francês)
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NOTÍCIAS
RANKING CWUR DAS 100 MELHORES DO MUNDO: 4 FRANCESAS
O Center for World University Rankings (CWUR) publicou o ranking anual das
mil melhores universidades do mundo, entre as quais quatro instituições
francesas: Escola Normal Superior (ENS – no 35° lugar, ganhando 29 lugares),
Polytechnique (no 36° lugar), Paris-Sud (no 50° lugar) e a Universidade Pierre e
Marie Curie (no 68° lugar). As Universidades Paris-Diderot VII e Mines Paris
Tech ficaram no 140° e 167° lugares, respectivamente. No total, 50 instituições
francesas figuram entre as mil melhores do mundo, ocupando a França a 6ª
posição entre os países mais representados. Os cinco primeiros são: Estados
Unidos, China, Japão, Reino-Unido e Alemanha. Os critérios utilizados foram:
qualidade da formação; empregabilidade dos formados; qualidade do corpo
docente; número de publicações; destaque das publicações; número de
citações; impacto acadêmico-científico; patentes registradas.
Leia mais (em francês) aqui

BIBLIOTECA BRASILEIRA PARA CRIANÇAS EM MONTPELLIER
Fruto da parceria, celebrada em 2011, entre as prefeituras das cidades do Rio
de Janeiro e de Montpellier, na França, e no intuito de divulgar a língua e a
cultura brasileiras por meio da leitura, a Associação Senzala criou a biblioteca
de Língua Portuguesa em Montpellier, voltada para o público infantil. A
associação vem desenvolvendo projetos culturais na região há quase 20 anos.
O escopo do projeto é a divulgação do folclore, da dança e da música dos dois
países entre as crianças dessas cidades por meio do incentivo à leitura,
começando por facilitar o acesso à literatura brasileira às crianças de
Montpellier.
Mais informações aqui

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