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CHAMADAS E EDITAIS
PROGRAMA DE BOLSAS EIFFEL 2016

O Programa de Bolsas Eiffel é desenvolvido pelo
Ministério dos Negócios Estrangeiros e do
Desenvolvimento Internacional francês (MAEDI) no

objetivo de atrair os melhores estudantes
estrangeiros nas grandes instituições de ensino
superior, com cursos em nível master e doutorado. O
programa avaliará candidaturas dos setores privado
e público nas áreas prioritárias, notadamente
ciências exatas e ciências de engenharia –
matemáticas, física, química, nano e biotecnologias,
ciências da terra e meio-ambiente –, além de
economia, direito e ciências políticas.
A chamada está aberta até 08 de janeiro de 2016.
Somente as instituições de ensino superior francesas
podem enviar candidaturas. A idade máxima é de 30
anos para o diploma de master e 35 para o
doutorado.
Mais infos aqui e aqui
http://www.bresil.campusfrance.org/actualite/candidaturasabertas-para-a-bolsa-eiffel-2015-2016
Acesse a chamada

PROGRAMA DE MOBILIDADE DOS
PESQUISADORES NAS AMÉRICAS

O Programa de Mobilidade dos pesquisadores nas
Américas 2015-2016 é uma iniciativa do Centre de
la francophonie des Amériques (Centro da
Francofonia das Américas) para promover a

pesquisa em francês e favorecer a cooperação entre
a comunidade científica das Américas e as
comunidades francófonas do continente americano.
Os objetivos do programa, além de estabelecer uma
rede de pesquisadores francófonos e francófilos nas
Américas, é criar laços entre o meio acadêmico, a
comunidade local e as instituições da sociedade
civil.
Os candidatos devem ser professores titulares
vinculados a universidades do continente
americano, pesquisador de pós-doutorado ou
estudante de doutorado. É preciso também ser
membro do Centro da Francofonia das Américas.
As áreas contempladas são educação, ciências
políticas, meio-ambiente, direito e história, entre
outras. O tema privilegiado desta edição é a
“Economia social em francofonia minoritária”.

A data limite das candidaturas é 31 de dezembro
de 2015.

Mais informações aqui

COOPERAÇÃO DECENTRALIZADA CHAMADA PARA PROJETO: «MOBILIDADE
INTERNACIONAL DOS JOVENS » 2015-2016

O MAEDI (Ministério dos Negócios Estrangeiros e
do Desenvolvimento Internacional da França)
lançou chamada na área da mobilidade
internacional de jovens. Aberta até 15 de janeiro
de 2016, a ferramenta destina-se a reforçar as
parcerias de cooperação decentralizada já
existentes, envolvendo a juventude. Os projetos
selecionados receberão um cofinanciamento para
sua realização.
Abrangendo um amplo leque geográfico e
temático, a chamada é voltada a jovens de 16 a
30 anos .
A Secretária de Estado encarregado do
desenvolvimento e da francofonia, Annick
Girardin, enfatizou a mobilidade dos jovens como
alavanca de construção de projetos profissionais.
A cooperação decentralizada e a ação externa
das coletividades territoriais constituem um meio
essencial para a abertura das coletividades
territoriais ao exterior.

Mais informações aqui

CHAMADA 2016-2017 DA UNIVERSIDADE AIXMARSEILLE

O IMERA (Instituto de Estudos Avançados da
Universidade Aix-Marseille) lançou chamadas
para receber pesquisadores que desejam
desenvolver projetos inovadores. A Universidade
acolhe cientistas e artistas, individualmente entre
três e dez meses, ou equipes multidisciplinares
com projetos coletivos, de duas a quatro
semanas. A chamada destina-se a pesquisadores
de nível doutoral, que devem ter, entre outras
exigências, experiência de no mínimo dois anos
em pesquisa.

A data limite é 17 de novembro de 2015.

Veja mais aqui

ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA DE CÁTEDRAS FRANCESAS
NO ESTADO DE SÃO PAULO

A sexta edição do Programa das Cátedras
Francesas no Estado de São Paulo, em parceria
com o Consulado-Geral da França em São Paulo,

foi lançada com o objetivo de reunir maior número
de projetos de pesquisa e ensino conjunto entre
pesquisadores de instituições de ensino superior
ou de pesquisa franceses na UNESP, UNICAMP
ou USP.
O programa financia a recepção, por no mínimo
45 dias, de pesquisadores ou professores de
laboratórios franceses de todas as áreas em uma
das três universidades mencionadas.
As candidaturas que propuserem a recepção
recíproca do professor brasileiro para o ano
seguinte na universidade francesa terão
prioridade.

Data limite para encaminhar as candidaturas: 13
de novembro de 2015.

Confira a chamada

NOTÍCIAS

PARCERIAS FACILITAM ACORDOS
BILATERAIS DE PESQUISA E INOVAÇÃO

No campo da ciência e tecnologia, a França é o
terceiro país que mais acolhe bolsistas brasileiros do
Ciência sem Fronteiras. Além desse programa,
existem outros dez programas brasileiros que
mantêm acordos bilaterais de pesquisa e inovação
com a França, entre eles o Programa de Ação
Induzida para Formação no Exterior, o Programa de
Capacitação Institucional (PCI), o Programa do

Fundo Setorial de Energia (CT Energ) e o Programa
Especial de Cooperação Internacional (PECI).
Entre as novidades está a inauguração, em breve,
de uma unidade do Instituto Pasteur, um dos mais
importantes centros de pesquisa do mundo, de
origem francesa, em São Paulo, em parceria com a
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Universidade
de São Paulo (USP).
O acordo prevê também a criação de unidades de
laboratórios mistos em São Paulo e no Rio de
Janeiro, para pesquisar nos campos de doenças
emergentes

ou

doenças

negligenciadas

com

potencial pra novas epidemias, entre elas, Chagas,
dengue e malária.
Para Gérard Chuzel, adido para a Ciência e a
Tecnologia no Serviço de Cooperação e Ação
Cultural do Consulado Geral da França em São
Paulo desde 2011, “o sucesso da parceria Brasil e
França, no campo da pesquisa, tem relação direta
com a histórica relação de grandes professores
franceses com o nascimento da Universidade de
São Paulo, mas há também um aspecto econômico:
as empresas francesas no Brasil podem contar cada
vez mais com profissionais que trazem na bagagem
o que a gente chama de 'dupla cultura', pessoas que
estudaram na França e trouxeram conhecimento de
lá sem perder a identidade brasileira”.
(Fonte: Valor Econômico)

EVENTOS
II FÓRUM DE ESTÁGIOS CsF

O II Fórum de Estágios do Programa Ciência sem
Fronteiras (CsF) na França, no dia 23 de outubro,
organizado pela Embaixada do Brasil em parceria
com a agência Campus France, contou com a
presença de mais de 600 participantes, entre
estudantes brasileiros dos programas CsF, Brafitec
e Brafagri, membros de empresas e representantes
de instituições de ensino superior franco-brasileiras.
Sediado no Espaço Oscar Niemeyer, em Paris, o
evento permitiu a realização de entrevistas entre
bolsistas brasileiros e 16 grandes grupos
empresariais, além de oferecer oficinas de estágios
e cartas de apresentação aos participantes, em sua
maioria estudantes dos cursos de farmácia,
veterinária e de engenharias civil, química,
mecânica e eléctrica. Foi enfatizado seu excelente
nível de domínio do idioma francês, além de
extraordinária motivação em vincular-se a programa
de estágios na França, oferecidos por prazos de 3 a
6 meses.
Em entrevista à radio RFI Brasil, o Embaixador do
Brasil, Paulo C. de Oliveira Campos, ressaltou a
importância do Salão de Estágios para a
cooperação acadêmico-científica entre Brasil e
França, que aproxima os estudantes brasileiros do
mercado de trabalho e contribui para o
aperfeiçoamento de suas aptidões profissionais.A

Diretora Geral de Campus France, senhora Béatrice
Khaiat, também frisou a importante parceria
acadêmica do Brasil com a França, terceiro pais que
mais recebe bolsistas do programa CsF, com 7.227
bolsas implementadas desde o início do programa,
além das iniciativas fundamentais que estimulem a
ida de estudantes e de pesquisadores franceses
para o Brasil.

Consulte a lista dos grupos empresariais
participantes do evento

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
ESTUDANTES DO CsF TÊM ACESSO AO
APRENDIZADO DO FRANCÊS

O Programa Etudier en Francophonie (Estudar em
Francofonia)

permite

a

estudantes

brasileiros

realizar estada na França, entre outros países de
língua francesa. Os candidatos devem fazer parte
do Programa Ciência sem Fronteiras e estar
matriculados

Veja

em

uma

universidade

mais

francesa.

aqui
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