Secão específica - Brasil

OPORTUNIDADES DE BOLSAS PARA
ESTUDANTES E PESQUISADORES BRASILEIROS
BOLSAS DE EXCELÊNCIA DA WALLONIA-BRUSSELS INTERNATIONAL
Tipo de bolsa: Pesquisa
Nível: Pós-doutorado
Áreas de estudo:
 Agricultura e Bioengenharia

 Arquitetura e urbanismo

 Artes e ciências da arte

 Biomedicina e farmácia

 Criminologia

 Dança

 Odontologia

 Economia e gestão

 Engenharia e tecnologia

 História, história da arte e arqueologia

 Informação e comunicação

 Idiomas, letras e estudos de tradução

 Direito

 Medicina

 Ciências motoras

 Música

 Artes cênicas e técnicas de transmissão e comunicação

 Filosofia

 Artes plásticas, artes visuais e espaciais

 Ciências políticas e sociais

 Psicologia e educação

 Ciências da saúde pública

 Ciências

 Teatro e drama

 Teologia

 Ciências Veterinárias, Medicina veterinária

DESCRIÇÃO



Descrição do programa

O programa de bolsas por excelência da Wallonia-Brussels International (IN
WBI) permite que as Universidades da Wallonia-Brussels Federation possam
receber pesquisadores estrangeiros para estudos de pós-doutorado ou programas de pesquisa de pós-doutorado.
Existem dois tipos de bolsa:



Bolsa de longa duração (mínimo 1 ano, renovável 1 vez) para o nível de
pós-doutorado
Bolsa de curta duração (1 até 3 meses, não renovável) para o nível de
pós-doutorado.



Duração



Bolsas de pós-doutorado com uma duração mínima de 1 ano, renovável
apenas uma vez.
Bolsas de pesquisa de pós-doutorado de curto prazo (1 a 3 meses).
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BOLSAS DE EXCELÊNCIA DA VALÓNIA-BRUXELAS INTERNATIONAL (WBI)
PRAZO PARA A
INTRODUCAO DAS
CANDIDATURAS



Até o dia primeiro de março do ano anterior ao ano acadêmico para o qual a
estadia está prevista.


Para as bolsas de curta duração



Para as estadias cuja partida está prevista entre fevereiro e maio : até o
dia primeiro de outubro do ano anterior ;
Para as estadias cuja partida está prevista entre junho e setembro : até
o dia primeiro de fevereiro do mesmo ano ;
Para as estadias cuja partida está prevista entre outubro e janeiro : até o
dia primeiro de maio do mesmo ano.




MODALIDADES DE
FINANCIAMENTO



Para as bolsas de longa duração





Bolsa mensal : 2.120 euros abrangendo as despesas da estadia, dos
livros didáticos e as despesas de mobilidade no país;
A WBI oferece as despesas da viagem internacional (uma passagem de
ida e volta para a duração total do programa);
A WBI oferece um seguro de saúde para os bolsistas que não provêm
da União Europeia;
A WBI oferece um seguro de tipo « assistência ao repatriamento »



Para as bolsas de curta duração



Bolsa mensal : 2.120 euros abrangendo as despesas da estadia, dos
livros didáticos e as despesas de mobilidade no país;
A WBI oferece as despesas da viagem internacional (uma passagem de
ida e volta para a duração total do programa);
A WBI oferece um seguro de saúde para os bolsistas que não provêm
da União Europeia;







PROCESSO DE
CANDIDATURA

Para as bolsas de longa duração

Leia atentamente o documento “Call for application_IN WBI”
Seu dossiê deve ser enviado por correio eletrônico ao endereço:
j.porson@wbi.be.


Observações importantes



O formulário deve ser digitado e enviado em um documento PDF único
(máximo 10 Mo)
Não há um número de palavras obrigatório para a redação do seu
dossiê;
Os dossiês incompletos, enviados fora do prazo ou que não cumprem
os critérios de admissibilidade não serão considerados.
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OPORTUNIDADES DE BOLSAS PARA
ESTUDANTES E PESQUISADORES BRASILEIROS
ACORDO BILATERAL FNRS-CNPq
Tipo de bolsa: Pesquisa
Nível: Pós-doutorado
Áreas de estudo:
 Agricultura e Bioengenharia

 Arquitetura e urbanismo

 Artes e ciências da arte

 Biomedicina e farmácia

 Criminologia

 Dança

 Odontologia

 Economia e gestão

 Engenharia e tecnologia

 História, história da arte e arqueologia

 Informação e comunicação

 Idiomas, letras e estudos de tradução

 Direito

 Medicina

 Ciências motoras

 Música

 Artes cênicas e técnicas de transmissão e comunicação

 Filosofia

 Artes plásticas, artes visuais e espaciais

 Ciências políticas e sociais

 Psicologia e educação

 Ciências da saúde pública

 Ciências

 Teatro e drama

 Teologia

 Ciências Veterinárias, Medicina veterinária

DESCRIÇÃO



Descrição do programa

O F.R.S.-FNRS encoraja colaborações científicas entre pesquisadores da Federação da Valónia-Bruxelas e seus homólogos no exterior.
Para o efeito, o Fundo de Investigação Científica - FNRS e o CNPq assinaram
um acordo bilateral para facilitar a circulação de investigadores, promover a
criação de centros de excelência e Apoiar a criação de novas linhas de pesquisa.
Este programa de cooperação oferece suporte para:

Pesquisa pós-doutoral (máximo de 2 anos).

Intercâmbios, eventos e publicações (missão de uma semana, no mês.


Bolsa financiada pela

Fundo de Pesquisa Científica - FNRS e CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico).

PROCESSO DE
CANDIDATURA

Saiba mais sobre os procedimentos e critérios de candidatura nos links a seguir:
http://www.fnrs.be/en/index.php/international/careers/collaborations-bilaterales
http://www.cnpq.br/web/guest/convenios-bilaterais

COLHENDO A BÉLGICA FRANCÓFONA

Seção específica - Brasil

OPORTUNIDADES DE BOLSAS PARA
ESTUDANTES E PESQUISADORES BRASILEIROS
ACORDO BILATERAL FAPESP
Tipo de bolsa: Pesquisa
Nível: Pós-doutorado
Áreas de estudo:
 Agricultura e Bioengenharia

 Arquitetura e urbanismo

 Artes e ciências da arte

 Biomedicina e farmácia

 Criminologia

 Dança

 Odontologia

 Economia e gestão

 Engenharia e tecnologia

 História, história da arte e arqueologia

 Informação e comunicação

 Idiomas, letras e estudos de tradução

 Direito

 Medicina

 Ciências motoras

 Música

 Artes cênicas e técnicas de transmissão e comunicação

 Filosofia

 Artes plásticas, artes visuais e espaciais

 Ciências políticas e sociais

 Psicologia e educação

 Ciências da saúde pública

 Ciências

 Teatro e drama

 Teologia

 Ciências Veterinárias, Medicina veterinária

DESCRIÇÃO



Descrição do programa

O F.R.S-FNRS concluiu um acordo bilateral com o "Fundação de Amparo à
pesquisa do Estado de São Paulo FAPESP" a fim de incentivar a mobilidade
dos pesquisadores para missões de curto prazo e o surgimento de projetos
conjuntos entre equipes da Federação Valónia Bruxelas (FWB) e equipes do
Brasil, no estado de São Paulo.
Este programa de cooperação oferece suporte para:

Pesquisa pós-doutoral (máximo de 2 anos).

Missões são de curto prazo (1 semana a 1 mês).


Bolsa financiada pela

Fundo de Pesquisa Científica - FNRS e FAPESP (Fundação de Amparo à
pesquisa do Estado de São Paulo ).

PROCESSO DE
CANDIDATURA

Saiba mais sobre os procedimentos e critérios de candidatura nos links a seguir:
http://www.fapesp.br/
http://www.fapesp.br/en/sprint
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OPORTUNIDADES DE BOLSAS PARA
ESTUDANTES E PESQUISADORES BRASILEIROS
ACORDO BILATERAL WBI-CAPES
Tipo de bolsa: Pesquisa
Nível: : Doutorado e Pós-doutorado

Study fields:

 Agricultura e Bioengenharia

 Arquitetura e urbanismo

 Artes e ciências da arte

 Biomedicina e farmácia

 Criminologia

 Dança

 Odontologia

 Economia e gestão

 Engenharia e tecnologia

 História, história da arte e arqueologia

 Informação e comunicação

 Idiomas, letras e estudos de tradução

 Direito

 Medicina

 Ciências motoras

 Música

 Artes cênicas e técnicas de transmissão e comunicação

 Filosofia

 Artes plásticas, artes visuais e espaciais

 Ciências políticas e sociais

 Psicologia e educação

 Ciências da saúde pública

 Ciências



Sous-titre 2

 Teologia

DESCRIÇÃO

 Teatro e drama
 Ciências Veterinárias, Medicina veterinária



Descrição do programa

O acordo de cooperação WBI-CAPES fornece suporte aos programas de pesquisa conjuntos entre instituições de ensino superior e de pesquisa da Valônia-Bruxelas e do Brasil.
O programa visa selecionar projetos de pesquisa conjuntos cujas atividades
podem começar em 1 de janeiro de 2018 por um período máximo de dois
anos, ou seja, até 31 de dezembro de 2019.


Bolsa financiada pela

WBI-CAPES

PROCESSO DE
CANDIDATURA

Todas as informações e os formulários necessários para a candidatura estão
disponíveis no site:
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/belgica/programa-capeswbi
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ACORDO BILATERAL WBI-CAPES



Processo de seleção

A seleção dos projetos apresentados no âmbito do presente convite será organizada em três fases:





DETALHES PARA
CONTATO



Recebimento dos projetos enviados;
Análise interna dos projetos e documentos recebidos com uma verificação cruzada dos arquivos e a priorização dos projetos aprovados anteriormente;
A reunião conjunta entre a CAPES e WBI para a seleção final dos projetos.

Contato

cgci@capes.gov.br


Links

www.capes.gov.br
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OPORTUNIDADES DE BOLSAS PARA
ESTUDANTES E PESQUISADORES BRASILEIROS
BOLSAS CONCEDIDAS PELA COMISSÃO EUROPEIA: EURAXESS
Tipo de bolsa: Pesquisa
Nível: Doutorado e Pós-doutorado
Áreas de estudo: Todas

DESCRIÇÃO



Descrição

A EURAXESS é uma plataforma para a interação entre pesquisadores, empresários, universidades e empresas.
O portal belga para pesquisadores móveis pretende fornecer uma assistência
personalizada aos pesquisadores profissionais que estão chegando e em
relação à vida diária na Bélgica, incluindo links e informações não só sobre o
processo de concessão de vistos, licenças de trabalho e a previdência social,
mas também certas informações práticas sobre habitação, transporte, cultura…
Este portal também é o ponto de entrada para a rede belga da Euraxess Services Centres e para pontos de contato locais. Os centros belgas da Euraxess
oferecerão uma assistência personalizada aos pesquisadores que planejam
ficar em uma unidade de pesquisa belga.

DETALHES PARA
CONTATO



Links

https://www.euraxess.be
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OPORTUNIDADES DE BOLSAS PARA
ESTUDANTES E PESQUISADORES BRASILEIROS
BOLSAS CONCEDIDAS PELO PAIS DE ORIGEM DO CANDIDAT
Tipo de bolsa: Pesquisa
Nível: Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado
Áreas de estudo: Todas

Para financiar os seus estudos planejados na Wallonia-Brussels Federation,
é possível que os subsídios sejam concedidos pelo governo ou um orgão
nacional do seu país de origem.
Saiba mais através de sua instituição de origem!



CAPES

Mestrados e doutorados Pesquisas e títulos de pós-doutorado
Informações relacionadas às bolsas de estudo no estrangeiro estão disponíveis no site da CAPES:
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/valores-das-bolsas


CNPq

Bacharelados, mestrados, doutorados Pesquisas e títulos de pós-doutorado
O CNPq também concede bolsas de estudo e de pesquisa no estrangeiro:
http://www.cnpq.br/web/guest/apresentacao13


CONFAP

O Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa é
uma fundação pública com o objetivo de proporcionar bolsas, fundos e programas de apoio à pesquisa, educação e inovação em instituições públicas,
privadas e empresas.
http://confap.org.br/news/
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