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EVENTOS
II FÓRUM FRANCO-BRASILEIRO DO ENSINO SUPERIOR E DA PESQUISA
Realizou-se, nos dias 15 e 16 de setembro, o II Fórum Franco-Brasileiro do
Ensino Superior e da Pesquisa em Paris. Participaram da abertura do evento os
Embaixadores e os Secretários Nacionais do Ensino Superior do Brasil e da
França, além de mais de 130 autoridades institucionais e de governo. Na
ocasião, foram aprovadas 13 recomendações que deverão pautar o
desenvolvimento da cooperação bilateral na matéria. Durante o Fórum,
reiterou-se o salto em produção científica brasileira, não apenas quantitativo,
mas qualitativo nos últimos anos. É percepção da comunidade universitária
francesa que a qualidade das contribuições científicas e acadêmicas entre as
duas partes é equivalente na maioria das vezes. Outro ponto importante foi o
êxito em transformar o Fórum em mecanismo de monitoramento e de
planejamento da parceria estratégica bilateral em educação e pesquisa,
conforme determinado pelo Protocolo assinado pelas duas partes em 2006. O
monitoramento também permitirá avaliar de maneira circunstanciada e
participativa o retorno do alto investimento do Brasil nessa área na França, que,
consideradas as três esferas de governo, pode estimar-se em USD 50 milhões
por ano.

BRASIL COMPRA SUPERCOMPUTADOR DA BULL
O Brasil abriu a porta para ingressar no seleto rol de países – Estado Unidos,
China, Japão, Coreia do Sul e França – que possui atualmente domínio da
supercomputação petaflópica. A Fundação de Apoio à Computação Científica
(FACC) e o Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), autarquia
vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, assinaram a compra
de um supercomputador da empresa francesa público-privada Bull. O contrato,
assinado por ocasião do II Fórum Franco-Brasileiro do Ensino Superior e da
Pesquisa, envolve, além da aquisição do supercomputador de 1.2 petaflops, o
desenvolvimento de infraestrutura de energia, a instalação e a operação do
sistema por um ano pelos especialistas da Bull. A computação de alto
desempenho apresenta aplicabilidade em diversas áreas, como defesa, energia,
medicina, biologia, climatologia, engenharia e astrofísica.
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INAUGURAÇÃO DO COLLEGE INTERNATIONAL DE NOISY-LE-GRAND
No dia 05 de setembro, o Primeiro-Ministro, Manuel Valls, a Ministra da
Educação Nacional, do Ensino Superior e da Pesquisa e o Presidente da
Assembleia Nacional da França inauguraram o Collège International Noisy-leGrand, na periferia de Paris. A escola pública de ensino fundamental abriu as
portas, na presença do Embaixador do Brasil, como primeiro estabelecimento
público na França metropolitana a oferecer ensino bilíngue na variante brasileira
da língua portuguesa. Para começar, 400 crianças aprenderão o português
falado no Brasil e ensinado por professores brasileiros. A inauguração da seção
internacional com sotaque fluminense do Collège International Noisy-le-Grand é
decorrente do convênio de cooperação entre a Secretaria da Educação do
Estado do Rio de Janeiro e a Academia de Créteil, assinado em 20/12/2012. Em
2016, prevê-se a construção de um Liceu Internacional (ensino médio) com as
mesmas características na região.

ENCONTROS INTERNACIONAIS BRASIL NA UNIVERSIDADE DE RENNES II
De 12 a 14 de novembro de 2014, a Universidade Rennes II organizará os
"Encontros Internacionais Brasil", como forma de dar destaque às intensas e
variadas colaborações que desenvolve com universidades brasileiras. O objetivo
é também atrair a atenção para a parceria entre Rennes, Bretanha e Brasil nas
áreas de cultura e economia.
Entre os encontros previstos estão: "Cartografias literárias do Brasil atual:
espaços, atores e movimentos sociais", e
"Envibras 2014: Ambiente e Geomática: abordagens comparadas França-Brasil".
Mais informações aqui

REUNIÃO EM PARIS COM ESTRUTURAS CONJUNTAS DE PESQUISA FRANCOBRASILEIRAS
A Embaixada do Brasil organizará, em 20 de outubro próximo, em Paris, reunião
com coordenadores e diretores de estruturas conjuntas de pesquisa francobrasileiras, entre as quais Laboratórios Internacionais Associados (LIA) e
Unidades Mistas Internacionais (UMI). Um dos objetivos da reunião é envolver
os participantes na organização de um evento de maior envergadura, mas de
mesmo teor em 2015 como meio de implementar as recomendações do II
Fórum Franco-Brasileiro sobre Ensino Superior e Pesquisa. Será a primeira vez
que a troca de experiências entre os coordenadores dos LIAS e UMIs dos dois
países terá lugar.
Para participar ou para mais informações, envie uma mensagem para
coop@educ-br.fr
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CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
CHAMADA PÚBLICA CAPES/CAMPUS FRANCE PARA GRADUAÇÃO SANDUÍCHE NA
FRANÇA
A CAPES e o CNPq, em parceria com o Campus France, tornam pública a
chamada de até 500 vagas para realização de graduação sanduíche na França,
até 29 de setembro de 2014. A bolsa concedida aos candidatos selecionados
custeará a permanência do aluno pelo período estudo no país. Além da
mensalidade em euros, serão concedidos auxílio instalação, seguro-saúde,
auxílio deslocamento para aquisição de passagens aéreas e auxílio material
didático para compra de computador portátil ou tablet.
Consulte a chamada aqui

CHAMADA CsF PARA DOUTORADO SANDUÍCHE NA FRANÇA
Também estão abertas as chamadas 2015 para bolsas de doutorado sanduíche
na França, nas áreas prioritárias do Programa Ciências sem Fronteiras. A
duração da bolsa é de três a doze meses. Os candidatos podem inscrever-se até
19 de dezembro de 2014 para o primeiro cronograma, e até 23 de abril e
21 de agosto de 2015, para os dois últimos cronogramas.
Mais informações no portal do CsF

ENSINO SUPERIOR
ESTADO FRANCÊS AJUDA ESTUDANTES COM ALOJAMENTO

O governo francês anunciou que o Estado (CLE) assumirá a responsabilidade da
caução de aluguel de estudantes. Serão beneficiados todos os estudantes de
menos de 28 anos, bolsistas ou não, bem como para os doutorandos e pósdoutorandos estrangeiros de qualquer idade, que não possam apresentar fiador
familiar ou bancário. Isso significa que esses estudantes não serão obrigados a
pagar caução de locação. A medida permitirá aos proprietários, em caso de
aluguel não pago, de acionar um fundo de garantia do Estado, em conjunto com
os Centros Regionais da Organização Universitária (CROUS) e a Caisse des
Dépôts, cujo valor será de 600 000 euros. O valor dos alugueis cobertos pelo
Estado para uma pessoa é de 700 euros em Paris, 600 euros na região Ile-deFrance e 500 euros no restante do país.
Leia mais e
Mais informações
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CHAMADAS E EDITAIS
CHAMADA PARA COLABORAÇÃO FACEPE/ANR
O acordo assinado em 2009 entre a Fundação de Amparo à Ciência e
Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) e a Agência Nacional da
Pesquisa (ANR) da França tem facilitado a concepção e implementação de
projetos científicos de equipes de pesquisa do Estado de Pernambuco em
conjunto com equipes francesas nas áreas de: neurociências, doenças
cardiovasculares e metabolismo; pesquisa marinha; e, ciências humanas e
sociais. O coordenador científico nacional de cada país, interessado em
apresentar projeto conjunto, terá até 18 de novembro de 2014 para fazê-lo.
Acesse o Edital de Cooperação Internacional FACEP/ANR (francês)
Acesse o Edital (inglês)

BOLSA PERMANENTE DO CNRS
O Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) contrata,
ininterruptamente ao longo do ano, doutorandos, matriculados há mais de seis
meses em programa de pós-graduação na França. É necessário apresentar um
projeto de pesquisa e ter um parceiro de financiamento (empresa, região ou
outras entidades). O contrato de trabalho é de três anos e o doutorando é
vinculado a um laboratório de pesquisa do CNRS.
Mais informações

CONCURSO DE CURTAS-METRAGENS SERGE DANEY 2014
O Departamento Cinema da Universidade Paris VIII organiza, pelo segundo ano
consecutivo, um concurso de curtas-metragens aberto para estudantes de
cinema da França, do exterior e das universidades parceiras de Paris VIII no
programa Erasmus. O concurso foi criado por ocasião do Ano do Cinema na
Universidade Paris Vincennes Saint-Denis, que comemora os 25 anos do
programa de mobilidade Erasmus e os 20 anos do falecimento de Serge Daney.
O tema escolhido foi “A Viagem” e o prêmio é uma viagem a Berlim (Grand
Prix). Filmes de 20 minutos no máximo devem ser enviados até 30 de outubro
2014 para o seguinte endereço:
Concours de courts-métrages Serge Daney 2014
Département cinéma
Université Paris 8
2, rue de la Liberté
93200 Saint-Denis
France

Leia mais (em francês)
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NOTÍCIAS

MISSÃO BRASILEIRA DO MCTI NA METEO FRANCE
Cinco brasileiros funcionários do MCTI, da Fundação Cearense de Meteorologia
e Recursos Hídricos (Funceme), do Centro Nacional de Monitoramento e
Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), da Rede Brasileira de Pesquisas
sobre Mudanças Climáticas Globais (RedeClima) e da Agência Nacional de
Águas (ANA), visitaram os laboratórios de climatologia e sistemas de
observação da Météo France. Conheceram o projeto francês de previsão
sazonal de recursos hídricos, estrutura de coleta e tratamento de dados sobre
o clima, bem como a diretoria de pesquisa em previsão de tempo e clima da
agência e a divisão de hidrologia operacional e aeronaves-laboratório da
Météo-France.
Leia mais

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