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Visita ao Campus France

Colaboração: Reitor Luciano Vargas (UEPG) e Carlos Ferreira (Abruem)

No dia 27 de maio, no segundo dia de atividades, a Comi
tiva Abruem para a França visitou o Campus France. Béatrice
Khaiat, Diretora Geral Adjunta, mostrou os números já obtidos
pelo Campus France desde que foi criado em 2010, e em todos os
intercâmbios já realizados em mobilidade internacional. Khaiat
destacou que a França está como segunda opção para os estudan
tes brasileiros, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. As áreas
do conhecimento mais procuradas são ciências humanas, enge
nharias, ciências da terra e matemática.

A Diretora anunciou um encontro internacional sobre mo
bilidade a ser realizado em São Paulo no mês de novembro deste
ano. Ela também mostrou a facilidade que alunos interessados em
mobilidade têm na busca de informações sobre as instituições
francesas com o uso do motor de buscas do Campus France no si
te www.campusfrance.org.

Os Reitores tomaram conhecimento do Projeto Alisios de
cooperação entre Brasil e União Europeia atualmente coordenado
pela Universidade de Coimbra de Portugal.

Na sequência, o Professor Carlos Calado, Presidente da
ABRUEM, apresentou o sistema de ensino superior formado pe
las universidades associadas, as necessidades de formação básica
e a importância da mobilidade internacional para a melhoria da
qualidade dessa formação, quando realizada por mais de um
país, aproveitando as experiências já desenvolvidas.

Saiba mais!
Campus France é uma

agência pública ligada aos ministé-

rios franceses para fomentar parce-

rias entre instituições de ensino

superior e pesquisa. O Campus

France está participando ativamente

do Programa Ciência Sem Frontei-

ras. Presente em mais de 80 paí-

ses, foi implantado no Brasil em

1 998 com o objetivo de promover o

ensino superior francês e orientar

os estudantes brasileiros em rela-

ção às possibilidades de estudos no

país europeu. O Campus France

Brasil está vinculado ao Serviço de

Cooperação e de Ação Cultural da

Embaixada da França.

No site do Campus France,

há informações e orientações sobre

estudos superiores na França (in-

formações gerais, divulgação de

notícias, prazos de inscrição, pré-

requisitos, procedimento, bolsas,

custo de vida, etc.)

Neste site, o Campus

France oferece várias ferramentas

de pesquisa para a procura de um

curso superior na França. Entre

elas, um Catálogo de Formações

completo e atualizado que permite

uma busca por nível, área de estu-

dos e por região geográfica. Além

disso, este catálogo mostra as op-

ções de MBAs, cursos ministrados

em inglês, formações à distância e

programas de curta duração.



Visita a Ministério das Relações Exteriores

No terceiro dia de atividades da Comitiva Abruem na França, dia 28 de maio, a delegação
da Abruem foi recebida no Ministério das Relações Exteriores, pela Sra. Anne Grillo, que desta
cou a importância dos intercâmbios culturais, científicos, acadêmicos e profissionais para a
França e para a América Latina, no momento em que os governos estão empenhados em favore
cer ou viabilizar os meios para que os estudantes de graduação e pósgraduação possam realizar
seus estudos em outros países. Isto possibilita melhorar a qualificação para o mercado de traba
lho e corresponder ao que as comunidades de cada país esperam de seus alunos.

Alex Giacomelli, representante da Embaixada do Brasil, destacou a importância do siste
ma universitário brasileiro e do momento histórico para o Brasil, em razão do Programa Ciência
Sem Fronteiras, que mudou o perfil da diplomacia brasileira, pois passou a dedicar parte do seu
tempo em ações voltadas ao setor de educação. Isso fez com que o Itamarati procurasse viabili
zar um setor para a cooperação educacional em todas as embaixadas do Brasil nos principais
destinos dos estudantes no exterior. A estrutura de apoio é que faz a intermediação e cadastra
mento dos estudantes indo ao Brasil ou à França. Essas informações possibilitam melhor geren
ciamento sobre os eventos realizados nos locais onde os alunos realizam seu projeto de
intercâmbio.

Giacomelli informou que em 15 e 16 de setembro será realizado em Paris o segundo Fó
rum de Educação Superior com o objetivo de avaliar e estudar novas possibilidades para as coo
perações entre Brasil e França.

O Professor Carlos Fernando Calado, Presidente da ABRUEM, enfatizou o potencial do
sistema estadual de ensino superior e da nossa característica de ser um sistema localizado pre
ponderantemente no interior do país. Isso faz com que nossas universidades possam atingir
uma clientela que não é assistida pelo sistema federal. Expressou também as atuais preocupa
ções em relação a formação de professores e de médicos, assim como de outros profissionais ne
cessários ao desenvolvimento do Brasil, e a intenção de ampliação das cooperações entre países
interessados em receber e enviar estudantes para estudos e pesquisas.



Visita à Universidade de Sorbonne  Paris IV

Ainda hoje, no dia 28 de maio, a
delegação da ABRUEM foi recebida
pelo Reitor da Universidade de Paris
 Sorbonne, Prof. Dr. Barthélémy Jo
bert, que deu as boas vindas, apre
sentou a Paris VI como sendo
tradicionalmente voltada para as Ci
ências Sociais e vem trabalhando in
tensivamente no sentido de aplicar a
multidisciplinaridade nos seus pro
cessos de formação em integração
com as outras universidades de ou
tras áreas de conhecimento, como

por exemplo com a Universidade Pierre e Marie Curie na região de Paris. Destacou o grande in
teresse de por em prática os acordos de cooperação para mobilidade de estudantes, em especial
com alunos oriundos do Brasil e que a Sorbonne dispõe de meios e estrutura para fazer a melhor
acolhida para alunos estrangeiros. Noticiou , ainda, que Sorbonne se prepara para iniciar ativi
dades em educação a distancia em janeiro de 2015.

Na Sala do Conselho da Sorbonne o Professor Dr. Cédric Sarré do Serviço de Relações In
ternacionais explicou de forma detalhada o funcionamento do programa de formação continua
da de professores do ensino básico na França, que tem por objetivo fazer com que todos os
professores tenham o diploma de mestre. Este programa é de responsabilidade do ESPE  École
Supèrieure du Professorat et de l'Education.

Saiba Mais!

Sorbonne (em francês, La Sorbonne) era um apelido da antiga Universidade de Paris e hoje é usada

para se referir às suas instituições sucessoras, que são quatro universidades (Université Paris I - Panthéon-

Sorbonne; Université Paris I I I - Nouvelle-Sorbonne e Université Paris IV - Paris-Sorbonne). Localiza-se no cen-

tro de Paris, no quinto arrondissement (distrito), em frente ao Lycée Louis-Le-Grand (escola secundária) e ao

Collège de France (universidade , próximo ao monumento Le Pantheón, às universidades Paris I , Paris I I , Paris

IV e Paris V, e ao Parque Luxemburgo (onde encontra-se o Senado), no chamado Quartier Latin (Bairro Lati-

no), onde concentram-se várias escolas superiores, os museus e os turistas.

A faculdade ou universidade de Paris I inclui unidades de Economia, Direito, Línguas modernas, e Artes;

Paris I I , Direito, Tecnologia e Ciências econômicas; Paris I I I , Artes cênicas, e Língua e Civil ização inglesa, latino

americana e sul-asiáticas; Paris IV, Artes e Arqueologia, Língua e literatura latina, Musicologia, e Humanidades

aplicadas; Paris V, Farmácia e Ciências biológicas; Paris VI, Matemática, Física, e Geociências; Paris VII , Medici-

na, Ciências físicas e biológicas, Inglês, e Estudos do Extremo Oriente; Paris VII I , Línguas Anglo-Arnericanas, Li-

teratura e civil ização francesa, inglesa e alemã, Sociologia, Artes, Economia política; Paris IX, Comércio e

Economia aplicada, Informação comercial, e Matemática; Paris X (situada em Nanterre), Economia, História, So-

ciologia, e Línguas romances; Paris XI (em Sceaux), Matemática, Física, Química e Medicina; Paris XII (em Val-

de-Marne), Medicina, Direito, e Letras; Paris XII I (em Saint-Denis), Tecnologia, Letras e Humanidades.

Fonte: Portal São Francisco



Abruem participa de Recepção no Palais de l’Elysée

No dia 28 de maio, a
comitiva da ABRUEM participou
de uma recepção no Palais de
l'Elysée, com a presença do Sr.
Presidente da República da
França, Sr. François Hollande (no
centro da foto) por ocasião da
Semana da América Latina e do
Caribe na França.

Presidente da Abruem é recebido pela Ministra da
Educação Superior da França

O Presidente da Abruem e Reitor
da Universidade do Pernambuco (UPE),
Carlos Fernando de Araújo Calado, foi
recebido nesta quartafeira, dia 28 de
maio, pela Ministra do Ensino Superior
da França, Geneviève Fioraso, para uma
reunião com outras lideranças.




