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CHAMADAS E EDITAIS
PROGRAMA DE LEITORADO PARA
INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA
ESTRANGEIRA

Estão abertas as inscrições para bolsas do
Programa

Leitorado,

uma

parceria

entre

a

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível

Superior

(CAPES),

o

Ministério

da

Educação e o Ministério das Relações Exteriores.
Os leitores poderão permanecer de dois a quatro
anos em universidade estrangeira, para início das
atividades em fevereiro de 2016. Os candidatos
que

possuírem

doutorado

ou

mestrado

e

experiência em ensino de linguística, literatura
brasileira,
inscrever-se

entre
até

outras
08

de

matérias,
outubro

de

Clique aqui para mais informações

Consulte o edital

TERCEIRA CHAMADA SPRINT 2015 DA
FAPESP

podem
2015.

Fonte: FAPESP

A terceira chamada de 2015 do SPRINT (São
Paulo Researchers in International Collaboration)
está aberta para pesquisadores do Estado de São
Paulo interessados em intercâmbio em nove
instituições de ensino e pesquisa no exterior,
entre elas as instituições parceiras da FAPESP
na França: o CNRS (Centre national de la
recherche scientifique) e o Groupe des Écoles
Centrales francesas (Centrale Supélec Paris e
Écoles

Centrales

de

Lille,

Lyon,

Marseille,

Nantes).
Além de apoiar a mobilidade de pesquisadores
vinculados a instituições de pesquisa no Estado
de São Paulo, o SPRINT contribui com a
elaboração de projetos de pesquisa. A FAPESP
fornecerá passagens, seguro-saúde e diárias
para os pesquisadores selecionados na chamada.

Data limite das propostas: 26 de outubro de 2015.
Veja mais

ENSINO SUPERIOR
DESTAQUE DAS ESCOLAS DE NEGÓCIOS
E ADMINISTRAÇÃO NO RANKING DO
FINANCIAL TIMES

©Adrian Johnson

As escolas francesas preparatórias para o
“Master in Management” tiveram desempenho
destacado no ranking do Financial Times, com 21
instituições registrando performance geral em
progressão. A internacionalização dos cursos é
responsável por grande parte desse aumento de
qualidade (HEC Paris e ESSES Business School
foram colocadas no segundo e terceiro lugar),
com 87% dos estudantes diplomados já tendo
feito intercâmbio em uma escola no exterior.

Confira aqui o ranking
Saiba mais aqu

NOTÍCIAS

VISITA DO PREFEITO DE SÃO PAULO,
FERNANDO HADDAD, À SCIENCES PO

Sciences Po/Divulgação

O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad,
participou, no último dia 24/09, de debate promovido
pela Sciences Po, por ocasião da inauguração da
Escola Urbana da instituição. O prefeito, que foi
recebido pelo Diretor da Sciences Po, Frédéric Mion,
debateu com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, a
importância do estudo do urbanismo para o
desenvolvimento

e

o

bem-estar

das

grandes

metrópoles. Segundo o prefeito, “imaginar que a
solução vai surgir de um processo simples de
consulta, sem a presença forte da academia, pelo
menos na elaboração dos cenários possíveis e
viáveis para uma comunidade, ou imaginar que a
solução vai vir só da técnica, sem que o cidadão
possa se colocar criticamente para o que a técnica
desconhece, é uma ilusão em torno das grandes
metrópoles”.

EVENTOS
FEIRA DOUTORAL FRANCO-BRASILEIRA

EM SÃO PAULO E CAMPINAS

Interessados

em

fazer

doutorado

(pleno

ou

sanduíche) ou pós-doutorado no exterior terão a
oportunidade

de

conhecer

representantes

das

melhores escolas doutorais francesas, nos dias 1º e
02 de outubro, em São Paulo e em Campinas.
Os candidatos interessados em fazer pesquisa no
país europeu devem encaminhar um e-mail para
doutorado@campusfrancebrasil.com.br,

indicando

quais escolas doutorais gostaria de encontrar e
incluindo na mensagem seu currículo acadêmico,
histórico escolar e, se possível, um pré-projeto de

pesquisa.

Saiba mais e confira as instituições presentes no
site: http://goo.gl/tZ74VS

VISITA DO EMBAIXADOR DO BRASIL AO
MEDEF

O Embaixador do Brasil em Paris, Paulo C. de
Oliveira Campos, participará, no próximo dia
29/09, de evento no MEDEF e pronunciará
discurso a respeito, entre outros assuntos, da
cooperação educacional entre o Brasil e a
França. O Embaixador enfatizará o papel dos
grupos empresariais franceses nessa área e fará
menção específica ao II Salão de Estágios do
Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) na
França. Cinco grandes empresas (L’Oréal, Valeo,
Imerys, Saint-Gobain e Solvay) já confirmaram
participação no evento, que acontecerá no dia
23/10, na Sede do Partido Comunista (“Espaço
Oscar

Niemeyer”),

em

Paris.

Mais informações sobre o II Forum de estágios
CsF
Ou no Facebook
Confira, abaixo, vídeo gravado pela estudante de
farmácia Bianca de Faro, ex-bolsista CsF na

França, sobre sua experiência de estágio na
L'Oréal.

Assiste o vídeo
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