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EVENTOS
EXPOSIÇÃO SOBRE FLORESTAS EQUATORIAIS

As florestas equatoriais representam cerca de um
terço dos maciços florestais do planeta. Além de

representarem fonte de biodiversidade, influem na
regulação do clima, do ciclo da água

e da

regeneração dos solos. As grandes florestas da
Amazônia, do centro da África e do sudeste asiático
vêm

sendo

ameaçadas

de

desmatamento

e

merecem nossa atenção especial. Nesse sentido,
uma exposição foi organizada pelo Espaço Natureza
de Hyères (região sudeste da França), com o apoio
do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IRD),
do

Centro

de

Cooperação

Internacional

em

Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento
(CIRAD) e do Ministério francês dos Assuntos
Estrangeiros (MAEE).

Em exibição no Espace nature des Salins, até 29 de
março de 2015

Leia mais (em francês)

ENSINO SUPERIOR
REDE FRANCO-BRASILEIRA DE MATEMÁTICA

A Rede Franco-Brasileira de Matemática (RFBM)
foi

criada

no

ano

2000,

em

função

da

necessidade de fornecer moldura institucional ao
grande número de intercâmbios existentes. Em
2002, a assinatura de um acordo bilateral entre os
Ministérios da Ciência e Tecnologia do Brasil e da
Pesquisa francês permitiu a implementação de
um programa de mobilidade bilateral e das
Oficinas Intensivas para jovens pesquisadores.

A coordenação da RFBM, sob responsabilidade
dos cientistas Jacob Palis, brasileiro, e Franck
Pacard, francês, é feita pelo Comitê Científico,
encarregado de avaliar os projetos apresentados
e desenvolver oficinas para jovens doutorandos,
com apresentação de aulas e exposições sobre
resultados

recentes

de

pesquisadores.

As instituições parceiras são o Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) e o Instituto de Matemática Pura e

Aplicada (IMPA), pelo o Brasil, e o Institut
National des Sciences Mathématiques et de leurs
Interactions (INSMI-CNRS), a Fondation Sciences
Mathématiques de Paris (FSMP), e a Fondation
Mathématique

Jacques

Hadamard

(FMJH).

As propostas para a mobilidade bilateral podem
ser enviadas ao longo do ano, dois meses antes o
início do intercâmbio.

Acesse o portal do RFBM

GOVERNO FRANCÊS CONTROLARÁ MAIS A
ASSIDUIDADE DOS BOLSISTAS

A Secretaria Nacional do Ensino Superior e da
Pesquisa da França tem acompanhado de perto o
aumento de bolsas de estudo para frequentar o
ensino

superior,

concedidas

a

estudantes

franceses. Trata-se de implementar controle mais
rigoroso da assiduidade dos estudantes, pois o

investimento do governo francês nessa área
atingiu 458 milhões de euros em três anos. O
objetivo

é

melhorar

o

monitoramento

das

matrículas dos bolsistas e sua frequência às
aulas e aos exames, sob pena de suspensão do
pagamento da sua bolsa.

Leia mais aqui

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
PROGRAMA DE BOLSAS – BRAFAGRI

O Programa de Bolsas de Estudos Sanduíche
BRAFAGRI 2015/2016 prevê intercâmbio de dois
semestres entre estudantes das universidades
parceiras brasileiras PUCPR, UFRA e UFRJ, e
das universidades francesas ligadas à rede
FÉSIA (Escolas de Engenheiros em Ciência da
vida,

Agricultura,

Agroalimentar

e

Meio

Ambiente), na França, para um início em
setembro de 2015. As áreas contempladas são

Agronomia, Engenharia de alimentos e Medicina
veterinária, com possibilidade de cursos de
francês.

Confira a lista das instituições e os critérios de
seleção no edital.

As Inscrições estão abertas até 06 de março
de 2015.

Prova de Francês: 09 de março de 2015 (alunos
serão convidados a participar).
Email: intercambio@pucpr.br

Leia mais aqui.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA PROGRAMA
INTERNACIONAL BRAFITEC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) e o
Campus de Sobral fazem parte do Programa
Internacional para intercâmbio de alunos de 10

meses entre Brasil e França, e abriu inscrições
para universitários dos cursos de Engenharia e
Arquitetura BRAFITEC (Brasil/France Ingénieur
Technologie). A parceria com vinte e sete
Instituições de Ensino Superior francesas, entre
elas grandes grupos tal como Ecoles Centrales,
Instituts Nationaux des Sciences Appliquées
(INSA)

ou

Institut

Mines-Télécom,

permite

mobilidade de estudantes entre os dois países. O
Programa, que existe desde 2003 na égide da
CAPES (Ministério da Educação do Brasil) e dos
Ministérios franceses dos Assuntos Estrangeiros
(MAE), do Ensino Superior e da Pesquisa
(MESR), e da Conferência dos Diretores das
Escolas de Engenharia (CDEFI), é considerado
como medida principal da cooperação científica e
técnica franco-brasileira, e já incentivou vários
outros

países

da

América

Latina

implementação de ações similares.

A chamada está aberta até 06 de março de
2015.

Mais informações

CHAMADAS E EDITAIS
BOLSA MASTER ILE-DE-FRANCE

para

A Região Ile-de-France oferece bolsas aos
estudantes

estrangeiros

que

queiram

fazer

master em alguma universidade dessa região
francesa, que inclui a cidade de Paris. A bolsa, de
10.500 euros/ano, além de acomodação em
residência universitária, destina-se a estudantes
com excelente desempenho acadêmico, idade
inferior a 30 anos e, prioritariamente, residentes
no estado de São Paulo. A candidatura deve ser
apresentada à instituição de ensino francesa
pretendida por meio de projeto de estudos. O
Programa é valido para todas as áreas, com
exceção

de

magistério

e

administração.

As inscrições podem ser feitas até 17 de março
de 2015.

Mais informações (em francês)

PROGRAMA GUYAMAZON III

As Fundações de Amparo à Pesquisa dos
Estados

de

Amazonas

(FAPEAM),

Amapá

(FAPEAP) e Maranhão (FAPEMA), em parceria
com

o

Instituto

de

Pesquisa

para

o

Desenvolvimento (IRD), a Embaixada da França
no Brasil, a Região Guyana e o Centro de
Cooperação

Internacional

em

Pesquisa

Agronômica (Cirad), lançaram edital coordenado
por

professores-pesquisadores

vindos

de

diversas instituições de ensino e de pesquisa.
Cada projeto deverá envolver no mínimo duas
equipes, uma brasileira e uma francesa. As
propostas

referem-se

ao

desenvolvimento

sustentável do bioma amazônico e as temáticas
serão

ligadas

à

biodiversidade

e

ao

desenvolvimento regional.

A data limite para as propostas é 28 de fevereiro
de 2015.

Mais informações no site do IRD

CAPES LANÇA NOVO EDITAL

Estão abertas as candidaturas para o Programa
Geral de Cooperação Internacional (PGCI) da
CAPES, que seleciona projetos conjuntos de
pesquisa, projetos de parcerias universitárias,
bem

como

fomenta

o

intercâmbio

entre

instituições de ensino superior ou centros de
pesquisa brasileiros e estrangeiros, entre outros.
Os projetos conjuntos de pesquisa contemplam
graduação sanduíche, estágio em mestrado,
doutorado sanduíche e estágio pós-doutoral, ao
passo que os projetos de parcerias universitárias
concernem apenas a graduação sanduíche.
Os projetos poderão durar dois anos, renováveis
por mais dois.

As inscrições são válidas até 30 de abril de 2015.

Mais informações aqui

BOLSAS INTERNACIONAIS DE MASTER DA
UNIVERSIDADE PARIS-SACLAY

O

campus

comunidade

de
de

Paris-Saclay
universidades

reúne
e

uma

instituições

pluridisciplinárias, com duas universidades, dez
grandes escolas e sete instituições de pesquisa.
Com objetivo de constituir um polo de excelência
em formação e pesquisa, o projeto do governo
francês foi lançado em 2008. O desenvolvimento
desse polo tecnológico competitivo prevê a
instalação da Ecole normale supérieure de
Cachan, a ENSTA Paris Tech, e a Ecole centrale
Paris, entre outras instituições prestigiosas, além
de empresas.
Como parte da iniciativa a Universidade ParisSaclay está promovendo uma maior abertura
internacional das formações de master para
estudantes estrangeiros, nas mais diversas áreas.

A data limite para as candidaturas é 08 de março
de 2015 para a primeira chamada e 17 de maio
de 2015 para a segunda.

Mais informações e candidaturas online no portal

Université Paris-Saclay.

Acesse o edital

BOLSAS L’OREAL-UNESCO POUR LES
FEMMES ET LA SCIENCE

A Fundação L’Oréal lança a 9a edição do
Programa francês de Bolsas L’Oréal-UNESCO
Pour les Femmes et la Science, em apoio às
jovens mulheres cientistas.

Serão oferecidas dez bolsas de 15.000 euros,
destinadas a doutorandas e dez bolsas de 20.000
euros, destinadas a pesquisadoras de até 33
anos, em pós-doutorado, que trabalhem em um
laboratório

de

pesquisa

na

França.

As áreas contempladas são: Ciências da Vida e
Meio Ambiente; Ciências Básicas; Ciências da
Matéria; Ciências do Engenheiro e tecnológicas.

A data limite para as candidaturas é 07 de abril
de 2015.

Informações e candidaturas online no site fwis.fr

NOTÍCIAS
BRASIL E FRANÇA ESTUDAM PARASITOSES
ANTIGAS EM CONJUNTO

O Programa Capes/Cofecub, que promove a
realização

do

intercâmbio

científico

entre

instituições de ensino superior do Brasil e da
França e a formação de recursos humanos de
alto nível nos dois países, aprovou o projeto
"Paleoparasitologia e o ADN Antigo".
Esse estudo trata da origem e evolução das
parasitoses ao longo do tempo, por meio das
análises

de

paleontológicas,

amostras
datadas

arqueológicas
desde

o

e

período

jurássico até o passado recente, em busca de
vestígios

de

parasitas.

Ao

todo,

o

edital

selecionou 44 projetos conjuntos de pesquisa e

parcerias universitárias.
O pesquisador da Escola de Saúde Pública
(Ensp/Fiocruz) Adauto Araújo, encarregado do
projeto, fala da parceria com o Laboratório
francês de Paleoparasitologia da Ensp, projeto
semelhante, cujo êxito mereceu uma publicação,
em 2003, na revista Memórias do Instituto
Oswaldo Cruz sobre paleoparasitologia, reunindo
especialistas do mundo inteiro.
Com

esse

novo

projeto

serão

analisadas

amostras arqueológicas e paleontológicas em
busca de vestígios de parasitas, como aqueles
encontrados em coprólitos (fezes conservadas)
de uma espécie de dinossauro, datados de 240
milhões de anos, objeto de publicação recente na
revista Parasites and Vectors”.

Leia mais aqui
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