BOLETIM n.º 7/2009
ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS – 24/07/2009

INFORMAÇÃO:
No final de agosto a ASSIN pretende lançar edital com o objetivo de selecionar alunos da UFSJ
para participarem de intercâmbio em outro país, durante um semestre letivo, em 2010.
Visite nossa página (www.ufsj.edu.br/assin) e conheça as Resoluções que regulamentam o
intercâmbio acadêmico em nossa Universidade.
Fique atento.
Bolsa de estudos nos EUA
O programa de bolsa de estudos nos EUA para realização de Master of Fine Arts (MFA), com vistas à
formação de roteiristas, faz parte de uma iniciativa inédita da Comissão Fulbright e da CAPES com o
objetivo de complementar a formação de jovens profissionais talentosos, que atuem na área de produção
cinematográfica no país e prevê a concessão de até duas bolsas por ano
Inscrições: até 31 de julho.
Benefícios: Passagem ida e volta, seguro saúde, pagamento de taxas escolares e bolsa mensal de
manutenção.
Mais informações: http://www.fulbright.org.br/bolsasmfa.html

Mestrado - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (Portugal)
A FEUP vai iniciar em Setembro próximo a 3ª edição do MESG, Mestrado em Engenharia de Serviços e
Gestão (www.fe.up.pt/mesg). Trata-se de um programa pioneiro a nível nacional e internacional iniciado em
2007, contando desde o início com o apoio de várias empresas de âmbito nacional e internacional tais como
a IBM, McKinsey, Deloitte, Accenture, SONAE, Portugal Telecom, Banco BPI, Novabase, SAGE, CPC HS,
IBS, Enabler-Wipro, e Critical Software.
Candidatura: até 28 de agosto (http://www.fe.up.pt/si/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=MESG)
Duração: 2 anos
Informações: MESG 2009-2011 mesg@fe.up.pt
(em inglês)
http://www.fe.up.pt/si/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=MESG (em português)

www.fe.up.pt/mesg
Bolsas de estudos de pós-graduação oferecidas pelo Governo Suíço
Estão abertas as inscrições para o concurso de bolsas de estudos de mestrado e doutorado oferecidas a
brasileiros pelo Governo Suíço para o ano acadêmico de 2010/2011.
Inscrições: até 30 de setembro (será considerada a data de postagem)
Informações: http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/stipendien/eskas_laender/Brasilien_en.html
Solicitação de formulários: Embaixada da Suíça bra.vertretung@eda.admin.ch
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Bolsas de Estudos na Argentina – modalidade à distância (2º semestre de 2009)
O TOP – Tecnologia para a Organização Pública e a Universidad Nacional del Litoral concederão um
número limitado de bolsas de estudo totais (gratuitas) e parciais para 8 cursos do próximo ciclo letivo do
Programa de Formação Virtual de Pós-graduação em Gestão Pública.
Início: Alguns cursos em agosto e outros em setembro/2009.
Informações: http://www.top.org.ar/convocatoria_becas.aspx
O TOP concederá ainda um número limitado de bolsas de estudo totais e parciais para outros 5 cursos do
Programa de Formação de Profissionais.
Início: outubro/2009.
Informações: http://www.top.org.ar/convocatoria_capacitacion.aspx
Para mais informações: cursos@top-formacion.org.ar

Inscrições de projetos de intercâmbio e cooperação Brasil-Alemanha
O DAAD e a Capes estão recebendo inscrições de projetos de parcerias entre instituições de ensino
superior e pesquisa brasileiras e alemãs dentro de seus programas conjuntos Unibral e Probral. Ambos são
programas institucionais e não aceitam projetos e candidaturas individuais para intercâmbio.
Candidaturas: até 28 de agosto devem ser entregues à Capes.
O Unibral destina-se a parcerias entre cursos de graduação, viabilizando o intercâmbio de estudantes e
docentes e objetiva incentivar a mobilidade acadêmica.
O Probral fomenta projetos bilaterais (teuto-brasileiros) de pesquisa, que incluem o intercâmbio de
doutorandos, docentes e pesquisadores de ambos os países.
Informações: http://rio.daad.de/shared/inter_institucional.htm
Roteiro DAAD www.daad.de/unibral
Roteiro CAPES www.capes.gov.br/bolsas/cooperacao/alemanha/unibral.html

Bolsas para pós-graduação em políticas públicas e boa governança na Alemanha
O DAAD está recebendo candidaturas para o programa de bolsas de pós-graduação master em políticas
públicas e boa governança (PPGG), com cinco opções de cursos (ver cursos e universidades no edital),
cada um com pré-requisitos próprios para admissão.
Inscrições: até 28 de agosto, podendo indicar até dois dos cursos oferecidos no programa.
Público-alvo: graduados, que não tenham concluído a graduação há mais de seis anos e nem estejam
residindo na Alemanha há mais de um ano.
Duração: dois anos, em geral.
Bolsas: 750 euros mensais, mais seguro-saúde, subsídio para viagem e aluguel, bem como outros
adicionais, conforme o caso.
Edital em inglês: http://rio.daad.de/shared/pos_graduacao.htm#ppgg
Pedidos de esclarecimento devem ser encaminhados ao escritório do DAAD no Rio (aufbau@daad.org.br).

Bolsas DAAD-BMZ para pós-graduação com relevância para países em desenvolvimento
O programa oferece 38 opções de pós-graduação Mestrado e três de Doutorado, nas áreas de economia,
gestão, desenvolvimento, engenharia, matemática, planejamento regional, agricultura, silvicultura, ciências
ambientais, geociências, saúde pública, sociologia e educação.
Inscrições: até 28 de agosto.
Início: previsto a partir de outubro de 2010
Duração: cursos masters, de 18 a 24 meses e de doutorado, 36.
Informações: http://rio.daad.de/shared/pos_graduacao.htm
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Prêmios Santander de Empreendedorismo e de Ciência e Inovação
Para o Prêmio de Empreendedorismo, poderão se inscrever estudantes de graduação e/ou pós-graduação
e, no de Ciência e Inovação, pesquisadores-doutores, ambos participando tanto individualmente como em
equipe, de Instituições de Ensino Superior parceiras do Universia Brasil e/ou do Santander Universidades.
Os vencedores de cada categoria receberão R$ 50 mil para viabilização do projeto, totalizando R$ 400 mil
em premiações.
Inscrições: até 15 de setembro.
Objetivo: estimular a atitude empreendedora e a pesquisa científica no meio acadêmico, revelando talentos
que irão beneficiar a sociedade com a implementação de projetos que contribuam para o desenvolvimento
sustentável do País.
Informações: http://www.universia.com.br/premiosantander/premio_santander.html

UFLA - 6º Congresso Brasileiro de Plantas Oleaginosas, Óleos, Gorduras e Biodiesel
A Universidade Federal de Lavras promoverá o Congresso no período de 24 a 28 de agosto de 2009, na
cidade de Montes Claros, Minas Gerais.
Este evento tem sido referência nacional para as áreas de produção de plantas oleaginosas, óleos vegetais,
gorduras e biodiesel.
As informações sobre o congresso podem ser obtidas no site http://oleo.ufla.br.

UFOP - Simpósio Franco-Brasileiro em Ciência e Engenharia de Materiais
Nas comemorações do ano França no Brasil, a Universidade Federal de Ouro Preto organiza o Simpósio
Franco-Brasileiro em Ciência e Engenharia de Materiais. Dedicado à pesquisa e ao desenvolvimento científico e tecnológico dos diversos materiais de engenharia, o evento acontece de 12 a 17 de outubro no Centro de Artes e Convenções.
Termina em 10 de agosto o prazo para a recepção dos Resumos Estendidos das comunicações a serem
apresentadas.
Informações: http://www.ufop.br/index.php?option=com_content&task=view&id=5079&Itemid=196

Assessoria para Assuntos Internacionais/UFSJ - Praça Frei Orlando, 170 – Reitoria - sala 2.32A
Campus Santo Antônio - Tel.: (32) 3379-2391 - assin@ufsj.edu.br
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