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Encontro no Conservatório Nacional de Artes e
Ofícios  CNAM

No dia 30 de maio, quinto dia de atividades da Comitiva Abruem para a França, a dele
gação foi recebida no Conservatório Nacional de Artes e Ofício (CNAM), pelo Administrador
Geral, Sr. Olivier Faron que falou sobre os objetivos e atividades desenvolvidas no CNAM. Ele
deu as boas vindas à Comitiva e falou do grande interesse do Conservatório em receber alunos e
pesquisadores brasileiros no programa de mobilidade, assim como enviar seus alunos para o
Brasil, com o objetivo de estreitar laços acadêmicos em torno de pesquisas de interesse comum e
de transferência de tecnologia.

Faron destacou que o CNAM pode fazer as adequações necessárias para facilitar os pro
jetos de cooperação entre Brasil e França, inclusive com a utilização de tecnologias que permi
tam a educação a distância.

O Prof. Carlos Calado, Presidente da ABRUEM, fez a apresentação da Associação e dos
objetivos da missão na França. Falou do recíproco interesse de proporcionar o maior intercâm
bio entre alunos brasileiros e franceses, bem como de professores e pesquisadores dentro da mo
bilidade acadêmica.

Em seguida, várias questões foram colocadas pelos Reitores presentes, para encontrar
formas concretas de viabilizar os programas de mobilidade, e até a oferta de programas de for
mação continuada, destacandose um curso de gestão de recursos humanos em Ensino a
Distância com mais de 35 mil pessoas atendidas em todo mundo.

Após o encontro, a delegação da ABRUEM realizou uma visita às instalações do Museu
de Artes e Ofícios do CNAM.



Saiba Mais!

O Conservatoire National des Arts et Métiers - CNAM (em português Conservatório Nacional de Artes e

Ofício) foi criado no final do século XVI I I , em 1 794. É uma instituição operada pelo governo francês e dedicada à

educação e pesquisa para a promoção da ciência e indústria, atuando principalmente na formação continuada em

várias áreas, exceto medicina e ciências humanas. O CNAM oferece formação para depois do bacharelado e é

responsável pelo Museu de Artes e Ofícios.

O CNAM diploma 1 00 mil profissionais por ano e faz o acompanhamento desses ao longo da vida, para

com isso ampliar suas competências.

Atualmente, o CNAM tem um importante contrato com a Confederação Nacional da Indústria do Brasil

(CNI) para proporcionar formação continuada para trabalhadores das empresas francesas no Brasil , e um com o

Ministério das Cidades para projetos de mobil idade urbana e logística de transportes. Há também um projeto com

a Federação das Indústrias do Paraná, por meio da integração de empresas e universidades.

Visita à Casa do Brasil
A delegação da Abruem visi

tou hoje também Casa do Brasil no
CIUP em Paris, e foram recebidos
por Monica David, diretora da
CIUP, e por Emili de Oliveira, do
serviço de Educação da Embaixada
do Brasil na França. Houve um al
moço com a diretora e com a repre
sentante da embaixada na Casa do
estudante Espanhol.

Mesmo com problemas fi
nanceiros para sustentar a residên
cia de brasileiros que vem fazer o
seu doutorado e pós doutorado em
Paris, a Casa do Brasil cumpre seu
papel de abrigar 120 pessoas na
França.

Saiba Mais!

A Casa do Brasil na França oferece apoio e moradia a estudantes e pesquisadores brasileiros, desem-

penhando um importante papel no desenvolvimento da pós-graduação. Abriga permanentemente, no mínimo,

1 20 brasileiros que desenvolvem pesquisas em instituições parisienses.

Outra função da instituição é divulgar a cultura brasileira no universo de mais de cem nações represen-

tadas na cidade universitária , através sobretudo de conferências, concertos e exposições. O local recebe visitas

de pessoas do mundo inteiro, além de ser objeto de teses de pesquisadores que fazem doutorado em arquitetu-

ra e em história da arte. Anualmente, o prédio é visitado por centenas de pessoas.

Tombada pelo Patrimônio Histórico da França, a Casa brasileira foi construída a partir de um projeto

conjunto dos arquitetos Lúcio Costa e Le Corbusier, inaugurada em 1 959, na cidade universitária de Paris. De-

pois de passar por uma restauração no final dos anos 90, a casa voltou a funcionar em 2000 sob a responsabil i-

dade da Capes.

Fonte: capes.gov.br



Conferência Científica Internacional "LET'S 2014"

A Embaixada da Itália em Brasília tem a satisfação de
comunicar que de 29 de setembro até 01 de outubro de 2014
será realizada em Bolonha, Itália, uma Conferência Científica
Internacional com o título "Leadership Enabling Technologies
for Societal Challenges 2014" (LET´S 2014), que visa estimular
estudos e pesquisas acerca de questões relacionadas com nanotec
nologia, novos materiais e sistemas avançados de produção.

A iniciativa, organizada por um consórcio liderado pelo Con
selho Nacional de Pesquisa (CNR) da Itália, que inclui a APRE (Agência pa
ra a Promoção da Pesquisa Europeia) e o ASTER (consórcio entre a Região
EmiliaRomagna, Universidades, o próprio CNR e ENEA  Energia Nuclear e Energias Alternati
vas), foi definida em seu conteúdo e em suas linhas estratégicas por uma Comissão de alto nível,
formada por personalidades e instituções reconhecidas mundialmente pela comunidade científica
italiana e européia que se reuniram entre novembro de 2013 e fevereiro de 2014.

O evento realizase no contexto da Presidência italiana da União Europeia, que deseja focar
suas atividades nos problemas de crescimento econômico e do emprego e, em nossa opinião, po
deria ser de grande interesse para a comunidade científica, as entidades de pesquisa bem como
para as empresas brasileiras.

A chave para este "encontro" entre a Itália (e a Europa) e o Brasil em Bolonha é a transferên
cia de tecnologia e a necessidade de aumentar o desenvolvimento de novas formas de inovação, o
que também pode estimular os setores tradicionais e, portanto, aumentar a competitividade do se
tor manufatureiro dos dois Países.
As inscrições estão sujeitas ao pagamento de uma taxa e podem ser realizadas online através do
site www.lets2014.eu, onde podem encontrar mais informações.

Café da manhã da Frente Parlamentar da Educação

A pedido do Deputado
Alex Canziani, divulgamos um
convite para o café da manhã da
Frente Parlamentar da Educação,
que contará com a presença do
Excelentíssimo Senhor Ministro
da Educação, Henrique Paim.




