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CHAMADAS E EDITAIS

11a chamada STIC-Amsud 2016
O programa STIC-AmSud lançou edital para apresentação de projetos de
pesquisa e desenvolvimento nas áreas de Ciência e Tecnologia da Informação e
Comunicação. Cada projeto deve contar com a participação de pelo menos dois
países da América do Sul que participam do programa e uma equipe de
pesquisadores franceses.
Os principais objetivos são: desenvolver colaboração nas áreas contempladas
no STIC através do intercâmbio de pesquisadores e doutorandos; apoiar
projetos de pesquisa fundamental e aplicada que apresentem dimensão
potencial de transferência de tecnologias e de inovação; estimular, na América
do Sul, sinergias com os outros programas regionais e multilaterais nessa área,

em particular com a União Europeia.
Data limite para as inscrições: 15 de maio de 2016.
Mais informações aqui

Eduardo Cesar/Pesquisa FAPESP

Edital Biota-FAPESP
O Programa FAPESP de Pesquisas em Caracterização, Conservação,
Restauração e Uso Sustentável da Biodiversidade (BIOTA) abre uma chamada
de propostas para selecionar e apoiar projetos de pesquisa que contemplem a
área de educação em biodiversidade.
A chamada de propostas BIOTA-FAPESP objetiva apoiar projetos de estudos e
pesquisas relacionados aos diferentes níveis e modalidades da educação e da
comunicação, de forma articulada aos interesses do programa.
As propostas podem ser apresentadas nas seguintes linhas de fomento: Auxílio
à Pesquisa – Regular; Auxílio à Pesquisa – Projeto Temático; ou Programa
Jovem Pesquisador em Centros Emergentes.
Os projetos devem ser submetidas até o dia 31 de março de 2016, por meio
do Sistema de Apoio a Gestão (SAGe) da FAPESP, disponível em:
www.fapesp.br/sage.
Saiba mais aqui
Confira o edital

Chamada ERANet-LAC: cooperação entre União
Europeia, América Latina e Caribe
A segunda chamada para projetos lançada no âmbito do projeto ERANet-LAC
(rede visando a promover atividades de pesquisa e inovação em cooperação
entre União Europeia, América Latina e Caribe) está aberta até 10 de março de
2016.
Cinco temáticas prioritárias são abrangidas pela chamada: Biodiversidade em
contexto de mudança climática; Bioeconomia; Energia; Saúde; e Tecnologias da
Informação e da Comunicação.
O objetivo da segunda chamada “ERANet-LAC Joint Calls” é iniciar uma
cooperação nova, sustentável e multilateral entre pesquisadores da Europa,
América Latina e Caribe, durante um período de 36 meses. No Brasil, as
instituição que financiam o projeto são: CNPq, FAPERJ e FAPESP.
As inscrições estão abertas até 10 de março de 2016.

Mais informações aqui

Edital CAPES/Programa geral de cooperação
internacional
Estão abertas as inscrições para as chamadas de 2016 do Programa Geral de
Cooperação Internacional.
O objetivo do projeto é selecionar projetos conjuntos de pesquisa em todas as
áreas do conhecimento, além de fomentar o intercâmbio entre instituições de
ensino superior ou centros de pesquisa e desenvolvimento brasileiros e
estrangeiros.
A duração dos projetos conjuntos é de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogada
por

mais

2

(dois),

conforme

critérios

de

avaliação

da

CAPES.

Para as candidaturas individuais, o prazo é de 1 (um) ano, sendo a renovação
condicionada ao envio da documentação conforme as regras da modalidade de
bolsa

concedida

e

a

disponibilidade

orçamentária

Prazo: 31 de maio de 2016
Mais informações aqui

da

CAPES.

Bolsas de Excelência "European Research Council" /
Advanced Grants
O programa do European Research Council (ERC) financia projetos de
excelência em todas as áreas científicas. Os Advanced Grants permitem a
cientistas proporem projetos inovadores de alto risco, que permitam expandir
os limites do conhecimento nos temas pesquisados.
A data limite para submissão de candidaturas é 1° de setembro de 2016.
Os candidatos podem entrar em contato com seu « ponto de contato nacional »
(National Contact Point) ou enviar perguntas através do formulário online
(formulaire de contact en ligne).
Veja mais aqui

NOTÍCIAS

Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia & Inovação
Foi sancionada a Lei N°13.243, que constitui novo Marco Legal da Ciência,
Tecnologia e Inovação. A referida Lei aporta mais transparência,
simplicidade e segurança jurídica às relações entre os diversos atores do
sistema nacional de inovação, incentivando a ação de empresas, incubadoras de
empresas, polos e parques tecnológicos, pesquisadores e criadores
independentes, as chamadas Instituições Científicas, Tecnológicas e de
Inovação (ICTs), os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) e as fundações de
apoio, além de órgãos da administração pública.
Promoveu-se também lançamento da primeira Chamada Universal de 2016
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
edital que disponibilizará R$ 200 milhões em apoio a projetos que contribuam
significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação
no País. Pesquisadores estrangeiros poderão integrar as equipes no âmbito
desses projetos, abrindo a possibilidade de estrangeiros participarem das
pesquisas previstas no edital.

Veja mais aqui
Confira a matéria sobre a Chamada Universal

12e Fórum CIFRE estudantes/empresas
O fórum CIFRE possui dupla vocação de apoio às empresas: recrutar
doutorandos no âmbito do CIFRE (Associação Nacional da Pesquisa e
Tecnologia) e contribuir com a organização de estágios ao longo do curso de
mestrado.
Conferências e mesas redondas de 45 minutas serão apresentadas durante a
jornada, que acontecerá no dia 16 de março de 2016 na Cité
internationale universitaire de Paris (17 bd Jourdan, 75014 Paris), de
9h00 às 17h30. A entrada é franca.
Na edição anterior, os participantes foram os seguintes: AIR LIQUIDE, ABGL'intelli'agence, ARCELORMITTAL, BAXTER, CentraleSupélec, DCNS,
DECATHLON, EDF R&D, GIE AIFOR/SOLVAY, IFSTTAR, IRSTEA, ORANGE,
POLE EMPLOI, PSA PEUGEOT CITROËN, RENAULT, SAINT-GOBAIN,
SAFRAN, SIEMENS, THALES, ZODIAC AEROSPACE.
Mais informações aqui

Salão Profissional do Ensino Superior e da Pesquisa:
RUE 2016
A 9a edição das RUE (Rencontres Universités Entreprises), Salão profissional
do Ensino Superior e da Pesquisa, organizado pela AEF (Agence Education et
Formation), terá lugar nos dias 24 e 25 de março de 2016, no Palais des
Congrès de Paris.
O evento reunirá representantes de empresas, universidades e centros de
pesquisa, bem como de órgãos institucionais e associações, em torno do tema
“As sete obras da transformação digital”. Esses temas permitirão abordar a
transformação digital de maneira concreta, conforme experiências e/ou
iniciativas de universidades, escolas, instituições e empresas.
Workshops interativos, conferências com especialistas e entrevistas serão
organizados a fim de trocar ideias e soluções sobre a evolução do Governo
francês em matéria de Ensino Superior e Pesquisa.
O concurso “Docteurs-Entrepreneurs 2016”, organizado em parceria com a
Rede Nacional dos Colégios Doutorais, premiará as melhores iniciativas de
jovens doutores, com uma seleção de 10 projetos inovadores.
Saiba mais aqui

Immersion France: novo aplicativo de promoção
da mobilidade
O Ministério dos Negócios Estrangeiros francês (MAEE) e a agência
Campus France lançaram recentemente um aplicativo a fim de auxiliar as
estadias na França para visitantes individuais, famílias e públicos
escolares.
« Immersion France » é uma nova ferramenta gratuita, disponível online
para telefones celulares e tablets, que apresenta o catálogo dos melhores
centros de língua na França: label Qualité Français Langue Étrangère,
label Qualité Unosel, contrat Qualité Office, e as instituições membras do
fórum Campus France.

A aplicação contém também mapa interativo das regiões da França, mais
de 100 fotografias e vídeos, e diversas informações sobre aprendizagem da
língua, gastronomia e circuitos turísticos.

Saiba mais e acesse a aplicação
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