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EVENTOS

COOPERAÇÃO BRASIL - FRANÇA/CAPES
COFECUB SOBRE AGROECOLOGIA

O projeto Capes/Cofecub de cooperação em agroecologia (20112014), fruto da parceria entre a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), o Instituto Agronômico do Paraná (Iapar),
a Universidade Federal do Paraná, do lado brasileiro, e, o Instituto
Nacional de Pesquisa Agropecuária (Inra), o Laboratório de
Dinâmicas Sociais e Recomposição de Espaços (LADYSS,
Universidade Paris X), do lado francês, encerrou-se com o II
Seminário Franco-Brasileiro sobre Agroecologia, em Paris, em 14 e
15 de janeiro. O projeto intitulado, Agroecologia na França e no
Brasil: entre Redes Científicas, Movimentos Sociais e Políticas
Públicas, tivera início em junho de 2013. Teve como objetivo
incentivar a realização de programas conjuntos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação nas áreas de agroecologia, sistemas
de produção e manejo e conservação de solo e água. Um
primeiro seminário sobre projeto teve lugar em Londrina, em
dezembro de 2013, e debateu questões de ensino, pesquisa,
inovação e divulgação em diferentes níveis (técnico, social,
econômico, ambiental e político), reunindo especialistas brasileiros
e franceses, bem como docentes e estudantes, agricultores e
representantes

Mais

da

sociedade

informações

aqui

civil

e

(em

do

governo.

francês)

Confira o relato do I seminário

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS

ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL DO CsF NA BAYER

29

pesquisadores

brasileiros

devem

ser

selecionados para estagiar nos centros de Pesquisa
e Desenvolvimento da empresa Bayer na França,
Estados Unidos e Alemanha. As inscrições podem
ser feitas até 20 de fevereiro. Trata-se de edital para
bolsas de pós-doutorado do programa Ciência sem
Fronteiras

(CsF),

lançado

pela

candidatos

devem

apresentar

um

Capes.

Os

projeto

de

pesquisa em uma das seguintes áreas temáticas:
assuntos médicos globais; desenvolvimento clínico
global; pesquisa e desenvolvimento agronômico;
serviços globais de tecnologia da informação;
pesquisa e desenvolvimento em biologia, química,
física

e

ciências

agrícolas;

pesquisa

e

desenvolvimento em química ambiental e ecologia;
pesquisa e desenvolvimento em química analítica;
biologia

molecular;

bioquímica;

agronomia;

herbalismo, entre outras. As atividades no exterior
deverão começar entre abril e maio. As bolsas terão
duração de seis meses e poderão ser renovadas por
até

dois

anos.

Consulte o edital

IDIOMAS SEM FRONTEIRAS PUBLICA EDITAL
PARA CURSO DE FRANCÊS

Alunos de graduação, mestrado e doutorado de
universidades federais e estaduais, e institutos
federais credenciados junto ao programa Idioma
sem Fronteiras (IsF) do Ministério da Educação
(SESU) poderão concorrer a 1.500 senhas gratuitas
para fazer curso de francês à distância. O edital foi
lançado pela CAPES com o apoio da Embaixada da
França

no

Brasil.

O núcleo pedagógico do curso Français sans
Frontières foi elaborado pela Aliança Francesa de
forma a facilitar o aprendizado online e desenvolver
a compreensão oral e escrita, assim como o
vocabulário e a gramática. Para participar o
candidato precisa ter concluído até 90% dos créditos
do

programa

em

que

estiver

inscrito.

As inscrições devem ser realizadas pelo Sistema IsF
Gestão, na área "cursos online", do dia 23 de
janeiro às 12 horas até às 12 horas do dia 4 de
fevereiro de 2015. O resultado da distribuição de
senhas será anunciado aos participantes pela
Aliança Francesa, no dia 23 de fevereiro de 2015.

Leia o edital de seleção para saber mais e confira
se sua instituição de ensino tem vagas do IsF -

Francês.

CHAMADAS E EDITAIS

PROGRAMA DE CÁTEDRA
CAPES/SORBONNE

A Cátedra instituída em 12/12/2013 entre a Capes
e o Polo de Pesquisa e Ensino Superior Sorbonne
Universités, composto pela Universidade ParisSorbonne

(Ciências

Humanas

e

Sociais),

Universidade Pierre et Marie Curie (Ciências e
Medicina),

Universidade

Compiègne

de

Tecnologia

de

Escola

de

(Engenharia),

Negócios INSEAD, o Museu Nacional de História
Natural, CNRS, Inserm e JRD, tem por objetivo
aprofundar

a

cooperação

acadêmica

entre

instituições de ensino superior e centros de
tecnologia brasileiros e franceses, bem como
apresentar e dar mais visibilidade a cientistas
brasileiros de renome nos meios universitários e
de

pesquisa

franceses.

As inscrições para concorrer a bolsas podem ser
feitas

até

1°

de

março

de

2015.

Acesse o edital

CHAMADA PARA DOUTORADOS DO
INSTITUTO DAS AMÉRICAS

O Instituto das Américas (IdA), em parceria com o
Ministério francês da Educação Nacional, do
Ensino Superior e da Pesquisa, lançou edital de
cooperação internacional acadêmica e científica
para candidatos de doutoramento que queiram
realizar sua pesquisa em: Bogotá, Boston, São
Paulo ou Washington. O candidato deverá
inscrever-se no programa de doutorado de umas
das instituições parceiras do programa, entre as
quais a Universidade de São Paulo. Esse edital
contempla

o

período

2015-2018.

As candidaturas devem ser enviadas até 16 de
março

de

2015

para:

contratsdoctoraux@institutdesameriques.fr

Leia

mais

aqui

(em

Mais informações (em francês)

francês)

EDITAL FAPEMIG/NORD-PAS-DE-CALAIS

A FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais) e a região Nord-Pas deCalais (ARCUS) financiarão projetos de pesquisa
no valor total de até 250 mil euros por dois anos.
A cooperação acadêmica entre o Estado de
Minas Gerais e a região francesa existe desde
2009,

e

centra-se

no

desenvolvimento

de

atividades conjuntas em saúde, ciência de
materiais, planejamento e biodiversidade. O III
Fórum de Atores da Cooperação NPDC-Minas
Gerais,

realizado

em

Belo

Horizonte,

em

novembro de 2013, culminou na assinatura desse
edital para o financiamento de pesquisa conjunta.
A data limite para apresentação de projetos é 15
de

fevereiro

de

2015.

Mais informações (em francês)

EDITAL DO PLI FOMENTA PARCERIAS
UNIVERSITÁRIAS ENTRE BRASIL E FRANÇA

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes) divulgou nesta segundafeira, 26, o edital do Programa de Licenciaturas
Internacionais (PLI) com a França, que seleciona
parcerias universitárias entre cursos de licenciatura
brasileiros e as Universidades Paris-Sorbonne e
Pierre

et

Marie

Curie.

O programa tem como objetivo diversificar o
currículo dos cursos de licenciatura brasileiros,
tendo como prioridade o aperfeiçoamento e a
valorização da formação de professores para a
educação básica, além de ampliar as oportunidades
de formação de licenciandos por meio da realização
de graduação sanduíche, com possibilidade de
obtenção

de

diploma

francês.

De acordo com o edital, serão contemplados até oito
projetos para a Universidade Paris-Sorbonne na
área de licenciatura em Letras Português/Francês
Língua

Estrangeira

e

até

quatro

projetos

interdisciplinares para a Universidade Pierre et
Marie Curie nas licenciaturas em Biologia, Física,

Matemática e Química. Os projetos terão duração
de

As

dois

inscrições

exclusivamente

anos.

serão

gratuitas

e

admitidas

pela

internet,

mediante

o

preenchimento do formulário de inscrição, até o dia
4 de março, e as atividades têm início previsto na
França a partir de setembro de 2015. Ao formulário
de inscrição deverão ser anexados eletronicamente
os documentos obrigatórios discriminados no edital.

Além das missões de trabalho, que consistem na
concessão de viagens de curta duração para o
coordenador do projeto e de docentes doutores por
até 20 dias, o edital prevê ainda a missão de estudo,
que consiste no deslocamento de estudantes na
modalidade graduação-sanduíche, pelo período de
12

meses.

(CCS/Capes)

Mais

informações

no

portal

da

CAPES

NOTÍCIAS

UTC INAUGURA CENTRO DE INOVAÇÃO

A Universidade Tecnólogica de Compiègne (UTC),
na mancha urbana parisiense, inaugurou um grande
Centro de Inovação. O Centro abriga laboratórios
para pesquisa com realidade virtual, biotecnologia e
automação e conta com equipamentos como
impressoras 3D, máquinas para cortes a laser para
prototipagem

Entre

os

e

pista

projetos

para

piloto

que

testar

drones.

estão

sendo

desenvolvidos por professores e pesquisadores da
UTC, há o veículo autônomo de baixo custo, bem
como outros objetos idealizados por estudantes,
como um despertador olfativo, que já recebeu vários
prêmios.

Acesse

a

matéria

aqui

(em

francês)

PROGRAMA V.I.E. REFORÇA PARCERIA
ECONÔMICA BRASIL-FRANÇA

O

Programa

Voluntários

Internacionais

em

Empresas (V.I.E.), implementado pela Ubifrance
(Agência

Francesa

para

o

Desenvolvimento

Internacional de Empresas) no Brasil desde o ano
2000, é destinado a estudantes franceses pósgraduados de até 28 anos. Em 2013, a duração do
visto concedido para o estagiário V.I.E. passou para
dois anos. Nesse período, 2013-2014, observou-se
um

crescimento

de

55%,

tendo

165

jovens

trabalhado em 98 empresas francesas implantadas
no Brasil. Por essa razão o Governo brasileiro
concordou com a demanda francesa de ampliação
do programa, tendo elevado de 200 para 240 o total
de vistos a serem concedidos a seus participantes.

A França é o 5° investidor direto no Brasil, tendo o
número de empresas francesas no Brasil saltado de
400 a 850, nos últimos 10 anos. Essas empresas
empregam

cerca

de

500.000

pessoas.

Leia mais aqui (em francês)
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