Boletim Acadêmico-Científico

Versão Web

Março de 2016

CHAMADAS & EDITAIS

Chamada do Programa Lab-Citoyen 2016
A Embaixada da França no Brasil organiza o concurso « Lab-Citoyen 2016
», que permite a jovens brasileiros francófonos de 20 à 26 anos, envolvidos em
ações de promoção dos direitos humanos, ganharem estadia de formação nessa
área, na França. Este ano, o programa terá o tema « Santé et droits de
l’homme» e acontecerá de 03 a 11 de julho de 2016.
As candidaturas devem ser enviadas com a ficha de inscrição completa
preenchida e assinada, com cópia do passaporte na validade, certificado de
nível B1 em língua francesa, currículo e carta de motivação em francês, até
04 de abril de 2016 à Embaixada da França no Brasil.
Veja mais informações aqui

Chamada para teses em nanociências LANEF
O laboratório Alliances Nanosciences – Energies du futur (LANEF), baseado
em Grenoble, na França, lançou a sessão 2016 do Programa de Doutorado, em
parceria com cinco laboratórios de pesquisa: Institut Néel, INAC, G2ELab,
LNCMI e LPMMC.
O LANEF reúne atualmente 740 pesquisadores, engenheiros, técnicos e 400
estudantes em tese ou pós-doutorado sobre as Nanociências, Matéria
Condensada e Engenharia Elétrica.
Aberto a todas as nacionalidades, o programa concede bolsas de três anos num
valor mínimo de 1.450 euros por mês (incluindo seguro saúde).
A data limite de envio das candidaturas é 28 de março de 2016.
Para mais informações, consulte a chamada

Chamada 2016 do Programa PREFALC
O Ministério da Educação Nacional, do Ensino Superior e da Pesquisa francês
(MENESR), o Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Desenvolvimento
Internacional (MAEDI), o Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento (IRD)

e a Fundação Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) lançam a chamada a
projetos do Programa PREFALC 2016.
As candidaturas devem ser apresentadas pela Assessoria de relações
internacionais da instituição francesa coordenadora até 11 de abril de 2016.
Saiba mais aqui (em francês)

Chamada para o Prêmio Guy Lazorthes
O Prêmio Guy Lazorthes, criado em 2015, é trienal e concedido pela Académie
des sciences francesa. Destinada a pesquisadores franceses ou estrangeiros que
trabalham na França, e desenvolvem trabalhos na área de inovação biológica e
médica, a iniciativa oferece premiação de 15.000 euros ao vencedor.
As candidaturas devem ser enviadas até o dia 04 de abril de 2016.
Mais informações aqui
Leia mais aqui

Prêmio L'Oréal-UNESCO para as Mulheres na Ciência
A Fundação L’Oréal e a UNESCO (Organização das Nações Unidas para
Educação, Ciência e Cultura) criaram, em 2007, o Prêmio L’Oréal-UNESCO For
Women in Science, destinado a mulheres que trabalham nas áreas de Ciências,
de meio ambiente, de engenharia e tecnologia. 30 bolsas serão oferecidas a
jovens pesquisadoras pós-doutorandas e doutorandas.
As candidaturas podem ser enviadas até 11 de abril de 2016.
Confira a chamada no site
Leia mais aqui

NOTÍCIAS & EVENTOS

Fonte: diplomeo.com

Renovação de vistos simplificada para estudantes e
pesquisadores estrangeiros
No âmbito do projeto de lei relativo aos direitos dos estrangeiros, foi adotada,
em janeiro passado, a nova carte de séjour pluriannuelle para estudantes

estrangeiros. Pela lei, os estudantes poderão se beneficiar dessa carte após a
expiração do seu primeiro título de estadia (“titre de séjour”) de um ano,
obtendo um documento que permite a estadia por uma duração máxima de
quatro anos e válido até o fim dos estudos.
Os cientistas e pesquisadores, bem como seus familiares, poderão se beneficiar
do passaporte “talent”, que também terá duração máxima de quatro anos.
Essa medida confirma a vontade das autoridades francesas de favorecer as
estadias de estrangeiros qualificados no país, ao simplificar os processos de
permanência na França.
Agora o projeto deve estar submetido ao Senado francês para sua aprovação
definitiva.
Mais informações aqui
Confira mais aqui

Fonte Campus France

Intercâmbio acadêmico na França
Uma das maneiras de o estudante brasileiro realizar um intercâmbio na França
durante sua graduação é através de convênios firmados entre sua instituição no
Brasil e uma instituição de ensino francesa que definam os termos de
equivalência e revalidação das disciplinas cursadas nos dois países.
O estudante interessado deve entrar em contato com a Assessoria de Relações

Internacionais de sua instituição de ensino para conhecer as possibilidades de
intercâmbio, os pré-requisitos e as condições de seleção.
Caso o intercâmbio tenha duração superior a três meses, uma carta de admissão
é indispensável para a solicitação de visto de estudante junto ao Consulado da
França.
Saiba mais aqui

Mapa do Campus France com 133 instituições
universitárias francesas no mundo
A agência Campus France estabeleceu um mapa de 133 campi franceses, de
acordo com as seguintes categorias: instituições criadas depois de acordo
bilateral; campi “multisítios"; e "instituições transferidas", cuja estrutura é
idêntica à da matriz francesa, como é o caso da Skema Business School em Belo
Horizonte, inaugurada em 2015 no campus da Fundação Dom Cabral.
Confira a matéria (em francês)

Leia mais aqui

Terceira edição do Jornal "Entre Aspas"
A edição de fevereiro do Jornal “Entre Aspas” dos estudantes de Português da
Universidade de Clermont-Ferrand já está disponível online.
Confira aqui

Visita do ENAP à ENA
O Presidente da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), Gleisson
Rubin, realizou visita de estudo à Escola Nacional de Administração francesa
(ENA). Durante o encontro com a Diretora da Escola, Nathalie Loiseau, foram
discutidas as possibilidades de reforço da parceria entre as duas
instituições, por ocasião da comemoração dos 30 anos da ENAP. Foram
também apresentados o sistema de recrutamento e administração de carreira
dos altos funcionários, além das reformas do concurso de entrada e dos cursos
atuais oferecidos pela ENA.

Revista França-Brasil Visão Inovadora
A versão online da última edição da Revista França-Brasil, editada pela câmara
de Comércio França-Brasil, já está disponível online. Publicação quadrimestral,
a revista aborda a cooperação científica entre os dois países. Esta edição destaca

a área da sustentabilidade, após a realização da COP 21 em Paris, bem como o
recente acordo entre Brasil e França para estimular a inovação, além dos temas
da Arquitetura e Design, do Turismo e, obviamente, das relações comerciais,
cujos valores passaram em 10 anos de US $ 3 bilhões a US $ 10 bilhões,
recordando que o Brasil é o primeiro parceiro da França na América Latina
para a cooperação científica, e ocupa atualmente a quinta posição.
Entre os vários assuntos, estão em destaque a promoção da língua francesa no
Brasil, a expansão de empresas francesas na área do desenvolvimento
sustentável (parques eólicos, transição energética, Plano Inovação Empresa) e
parcerias em inovação, ciência e tecnologia, tais como com o Estado de
Pernambuco, que vem estreitando laços comerciais com grandes grupos
franceses.
Para acessar clique neste link

Teletandem Linguístico aproxima estudantes
franceses e brasileiros
O departamento de português da Universidade Blaise Pascal (UBP), em
Clermont-Ferrand/França, e o departamento de letras modernas da
Universidade do Estado de São Paulo (UNESP de Araraquara) lançaram em

parceria, no início de março, o projeto de “Teletandem Linguístico”, cujo
objetivo é possibilitar aos alunos de ambas as instituições um novo meio de
aprendizagem das línguas portuguesa e francesa.
No Teletandem, cada aluno francês (estudante de Português Língua
Estrangeira) se corresponde com um aluno brasileiro (estudante de Língua
Francesa). As interações são semanais e acontecem pelo Skype por meio de
chamada de videoconferência. Elas têm duração de 50 minutos, sendo 25
minutos reservados para a prática do português e 25 minutos para a prática do
francês. Após cada interação, que ocorre geralmente em torno de temas prédefinidos pelos professores, os alunos redigem um diário reflexivo.
Na UBP, o Teletandem "Português-Francês" é coordenado pelo leitor da
Embaixada do Brasil na França, Ailton Sobrinho. Na UNESP, instituição
brasileira de referência na área, o projeto é coordenado pelas professoras Maria
Cristina Evangelista e Nildicéia Rocha. A primeira fase do projeto, que prevê 10
horas de interações, conta com a participação de 30 estudantes.

Estágios e empregos para ex-bolsistas CsF
Conforme o acordo firmado em 2013 entre a CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e a CCBF (Câmara de Comércio
França-Brasil), empresas francesas oferecem vagas de estágio no Brasil, para os
ex-bolsistas brasileiros do Programa Ciência sem Fronteiras, após fim dos
estudos nas universidades e escolas francesas.
Consulte o Memorando de Entendimento aqui
Confira o Portal Estágios & Empregos do CsF
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