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CHAMADAS E EDITAIS
CÁTEDRA FIESP-SORBONNE RECEBE NOVAS
PROPOSTAS DE PROJETOS

A Cátedra Globalização e Mundo Emergente FiespSorbonne está recebendo propostas de projetos de
pesquisa e cursos, a serem coordenados de forma
conjunta, entre a Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp) e a Universidade Paris
1 Panthéon-Sorbonne. Esta cátedra, fruto do acordo
de cooperação firmado em 2012, tem por objetivo
elaborar projetos de cooperação que abrangem
diversas atividades, entre elas, treinamento e
capacitação de pessoas e cooperação científica,
técnica

e

consultiva,

e

diferentes

formatos

(intercâmbios, troca de experiências, expertises
entre as instituições, realização de workshops,
seminários,

conferências).

As

atividades

acadêmicas, empresariais e culturais poderão ser
realizadas tanto em Paris quanto em São Paulo.
Mais

informações

CHAMADA DO INRA PARA CONCURSOS
EXTERNOS

aqui

O Instituto Nacional da Pesquisa Agronômica lançou
chamada para concursos a fim de recrutar 49
pesquisadores confirmados, entre os quais nove
« Chargés

de

recherche »

(Encarregados

de

pesquisa - CR1) e 40 « Directeurs de recherche de
2e classe » (Diretores de pesquisa - CR2). Os
candidatos devem ter juntado pelo menos quatro
anos de pesquisa ou justificar trabalhos científicos
equivalentes, para o primeiro cargo, e oito anos no
exercício da pesquisa, para o segundo, além de
possuir doutorado (ou equivalente). Os temas de
pesquisa são: agronomia; meio ambiente; ciências
econômicas e sociais; nutrição humana; saúde
animal e vegetal, entre outras áreas de estudo.
A data limite para as inscrições é 1° de setembro
(online) e 3 de setembro de 2015 (papel).

Leia

mais

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS

aqui

DOUTORADOS: ÚLTIMO CRONOGRAMA
DO CALENDÁRIO 2015

A última chamada do calendário 2015 do
Programa

CsF,

para

Doutorado

Sanduíche,

Doutorado Pleno e Pós-Doutorado, está aberta
até

21

de

agosto

de

2015.

Ciência sem Fronteiras é um programa que busca
promover

a

consolidação,

expansão

e

internacionalização da ciência e tecnologia, da
inovação e da competitividade brasileira por meio
do intercâmbio e da mobilidade internacional. A
iniciativa

é

fruto

de

esforço

conjunto

dos

Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), com
suas respectivas instituições de fomento – CNPq
e CAPES – e Secretarias de Ensino Superior
(SESu) e de Ensino Tecnológico (SETEC) do
MEC.

Mais

Confira
obtenção

informações

os
do

Educacional

documentos
visto

no

aqui

necessários
portal

do

para
Setor

ENSINO SUPERIOR
SENADO MUDA REGRAS PARA OS
ESTRANGEIROS

O Senado brasileiro aprovou o projeto de lei que
prevê uma série de direitos e garantias para os
imigrantes. O texto aprovado estabelece a não
criminalização

da

imigração,

a

acolhida

humanitária e a garantia à reunião familiar como
bases da política migratória do país, além de
medidas destinadas a promover a integração
social.
O projeto é de autoria do senador Aloysio Nunes
(PSDB-SP). Trata-se de uma atualização do
Estatuto do Estrangeiro, aprovado na década de
1980. Também foi flexibilizada a autorização de
visto para pesquisadores estrangeiros. Pela lei
atual, é permitida a entrega do documento para
cientista “sob regime de contrato ou serviço do
governo brasileiro”. De acordo com o projeto, o
profissional poderá receber o visto mesmo sem
vínculo empregatício com instituição de pesquisa

ou de ensino brasileira. O texto passará por nova
votação na comissão antes de ser enviado para a
Câmara

dos

Leia

Deputados.

mais

aqui

NOTÍCIAS
ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE
BRASIL E FRANÇA DISPENSA OS
DIPLOMAS DE LEGALIZAÇÃO

Segundo o Acordo de Cooperação em Matéria
Civil, entre a República Federativa do Brasil e a
República Francesa, promulgado pelo Decreto n°
3.598, de 12 de setembro de 2000, “Os atos
públicos expedidos no território de um dos dois
estados serão dispensados de legalização ou de
qualquer formalidade análoga quando tiverem
que ser apresentados no território do outro
estado”

(artigo

documentos

23).

escolares,

Portanto,
tais

todos

como

os

histórico

escolar, certificado, diploma ou boletim original,

expedidos por instituições de ensino na França,
estão isentos de autenticação junto à Embaixada
ou Consulado do Brasil em Paris, nos termos do
Artigo 23 do Decreto n.3598, para efeito de
reconhecimento de diploma por instituição de
ensino

brasileira.

A mesma regra vale para documentos expedidos
no Brasil e apresentados em instituição de ensino
superior

na

França.

Confira o documento:Decreto n 3 598 de 12 de set
2000

EVENTOS
NOVO EMBAIXADOR DO BRASIL NA
FRANÇA

O novo Embaixador do Brasil em Paris, Paulo C.
de

Oliveira

Campos,

que

assumiu

a

representação do Brasil junto àquele país em 03
de julho de 2015, falou ao canal do Itamaraty no
YouTube sobre as relações bilaterais com a
França e sobre as perspectivas para sua gestão à
frente da Embaixada nos próximos anos. Entre as

diversas ações da Embaixada do Brasil, o
Embaixador

destacou

a

importância

da

cooperação educacional franco-brasileira e da
implementação

do

Programa

Fronteiras

Assista

Ciência

na

ao

vídeo

sem

França.

através

do

link

https://www.youtube.com/watch?v=HrDPzt8m8zc

RECEPÇÃO DO PLI

A cerimônia de encerramento da promoção PLI
(Programa de Licenciatura Internacional) 2013-2015
teve lugar em
Universidade

10 de julho na Reitoria da
Paris-Sorbonne.

O PLI foi criado em 2013 a partir de uma parceria
estabelecida entre a CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior) e
Sorbonne Universités (Université Pierre et Marie
Curie e Université Paris-Sorbonne), com o objetivo
de qualificar professores brasileiros para o ensino
fundamental e médio no Brasil. Para a primeira

turma

foram

selecionadas

nove

universidades

brasileiras (74 estudantes), abarcando as áreas das
ciências exatas, biologógicas e humanas, entre elas
a

UFTM,

a

UNESP,

e

a

USP.

A cerimônia finalizou, com êxito, esta primeira etapa
do programa: 27 estudantes diplomados em Letras
pela

Universidade

Paris-Sorbonne

–

11

com

louvor. Uma segunda turma já está em andamento
e

conta

com

estudantes

oriundos

de

três

universidades brasileiras: UFRGS, UnB e UEL.
Tanto o Presidente da Universidade Sorbonne,
Barthélémy

Jobert,

quanto

o

coordenador

pedagógico do Programa PLI/ França, Pr. Leonardo
Tonus, esperam que o programa possa continuar ao
longo dos próximos anos, não somente estreitando
os laços culturais entre o Brasil e a França, como
também fortalecendo o ensino da língua francesa no
Brasil

Leia

e

do

mais:

português

na

França.

http://www.paris-sorbonne.fr/

http://etudeslusophonesparis4.blogspot.fr/
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