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EVENTOS
APEB-FR ORGANIZA COLÓQUIO “A ESCRITA NA
PESQUISA” EM JUNHO

A Associação dos Pesquisadores e Estudantes
Brasileiros na França (APEB-Fr) promove jornada
sobre uma das etapas fundamentais da pesquisa
nas áreas de ciências humanas e sociais: a escrita.
A partir de uma perspectiva epistemológica e
pluridisciplinar, os participantes debaterão o tema de
forma autocrítica e implicada, com vistas a refletir

sobre o processo de produção da pesquisa. O
evento dá continuidade aos encontros acadêmicos
da Associação, desenvolvidos em torno de uma
temática específica, realizados nos últimos anos,
como a Journée LGBT (2012), os colóquios 90 ans
du Modernisme (2012) e Penser la ville aujourd’hui
dans

la

littérature

et

les

arts

(2013).

Data: 6 de junho de 2015
Local: Maison des initiatives étudiantes (MIE)
50,

rue

des

Tournelles

–75003

Paris

Mais informações aqui.

CHAMADAS E EDITAIS
UNIVERSIDADE SORBONNE PARIS CITÉ
OFERECE BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO

Buscando incentivar sua abertura internacional, a
Universidade Sorbonne Paris Cité criou, em 2014, o
programa Mobilité internationale entrante de niveau
master - MIEM (Mobilidade Internacional de Entrada
para estudantes de nível Master), que oferece
bolsas para que estudantes estrangeiros ingressem

em

37 cursos de Pós-Graduação em Paris.

Participam do programa MIEM as instituições
Université
Diderot,

Paris

13,

Université

Paris

Université Paris Descartes, Université

Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Sciences Po, Institut
de Physique du Globe de Paris, Institut National des
langues et civilisations orientales, École des hautes
études en santé publique.

No ano universitário 2015-2016, serão oferecidas
200 bolsas no valor de mil euros mensais. Diversos
cursos

serão

ministrados

em

inglês.

Inscrições até 15 de junho.

Para saber mais sobre o Programa, consultar os
cursos disponíveis e modalidades de inscrição,
acesse

a

página

do

Programa.

DOUTORADO EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
EM PARIS SCIENCES ET LETTRES

O Instituto de Tecnologia e de Inovação da
Universidade Paris Sciences et Lettres (PSL-ITI)
busca

formar

engenheiros,

pesquisadores

e

gestores voltados para a realidade das indústrias,
aliando pesquisa e empreendedorismo. A instituição
oferece curso de doutorado a estudantes franceses
e estrangeiros que possuam diploma de engenheiro
ou

mestrado

especializado

na

área.

Cursos

ministrados em francês.

O Instituto faz parte da Paris Sciences et Lettres
(PSL). Localizada no centro de Paris, PSL é uma
universidade

de

pesquisa

constituída

por

25

instituições francesas de prestígio. A instituição foi
criada em 2011 pela École normale supérieure,
Collège de France, ParisTech, Chimie ParisTech,
Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine
e Institut Curie.

Inscrições abertas até 22
Saiba mais aqui.

de junho de 2015

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
ABERTAS INSCRIÇÕES PARA BOLSAS DE
PÓS-GRADUAÇÃO NO EXTERIOR

Interessados

em

realizar

doutorado-sanduíche,

doutorado pleno e pós-doutorado no exterior pelo
Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) podem
inscrever-se até 21 de agosto de 2015. Os
candidatos aprovados poderão iniciar o curso no
primeiro semestre de 2016.

Antes de solicitar a bolsa, os interessados deverão
entrar em contato com a instituição de seu interesse
no exterior para obtenção de carta de aceite
condicional.

Alguns dos parceiros na França: Agreenium, CNRS,
COFECUB, Inria, Inserm, IRD.
Mais informações aqui.

ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADES E ESCOLAS FRANCESAS
ENTRE AS MELHORES DE 2015

Várias instituições francesas foram classificadas
na edição 2015 da célebre lista QS World
University Rankings by Subject, baseada na
reputação e no número de citações de trabalhos
acadêmicos de cada instituição em uma disciplina
específica.

O top 50 desse ano traz instituições como
INSEAD (Institut européen d'administration des
affaires),

eleita

terceira

melhor

escola

de

administração do mundo, Sciences Po, que figura
entre as cinco melhores do ranking, além das
Escolas Polytechnique e Normale Supérieure,
referências mundiais na área de Engenharia.

Saiba mais aqui.

Consulte

a

classificação.

NOTÍCIAS
CELPE-BRAS ALCANÇA MAIS DE 5.000
CANDIDATOS

A primeira edição de 2015 do exame para obtenção
do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa
para

Estrangeiros

(Celpe-Bras)

teve

5.197

inscrições. As provas foram aplicadas de 19 a 21 de
maio, em 23 postos credenciados no Brasil e em 61
no

exterior

(em

34

países).

De acordo com a pontuação obtida, o participante
será classificado em quatro níveis de proficiência.
Os candidatos que alcançarem pontuação entre 2 e
2,75 serão classificados no intermediário; entre 2,76
e 3,5, no intermediário superior. Entre 3,51 e 4,25,
no avançado. Entre 4,26 e 5, no avançado superior.

O Celpe-Bras é a única prova brasileira de
proficiência em português como língua estrangeira
reconhecida e aceita oficialmente em empresas e
em instituições de ensino, para ingresso em cursos

de graduação e em programas de pós-graduação. O
exame é elaborado pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP/MEC).

Na França, ele é aplicado por Université Sorbonne
Nouvelle

–

Paris

III,

Université

Paul

Valéry

Montpellier III, Université Paris Ouest Nanterre La
Défense, Université de Nantes, Université Blaise
Pascal

(Clermont

II),

Université

de

Poitiers.

Entre em contato com a instituição francesa para
conhecer as diferentes datas de aplicação do
exame.

Mais informações aqui.

BRASIL E FRANÇA MEDEM IMPACTO DE
VÓRTICES NOS FLUXOS DE CALOR
ATMOSFÉRICOS

Equipe de pesquisadores brasileiros da USP e
franceses do LEGOS (CNRS, IRD, CNES e

Universidade Toulouse III – Paul Sabatier) mediram
o impacto dos vórtices de meso-escala nos fluxos
turbulentos de calor na bacia do Atlântico Sul. O
estudo, baseado em análises de dados de satélites,
demonstrou que em zonas de maior energia, como a
região da Confluência Brasil-Malvinas, os vórtices
podem

gerar

anomalias

de

10-20

W/m²

e

representar até 20% da variação dos fluxos
turbulentos

de

calor

latente

e

sensível.

Os resultados sugerem a importância do estudo dos
processos oceânicos de meso-escala, que podem
influenciar a circulação atmosférica em larga escala.

Mais informações aqui.
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