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CONVOCAÇÃO PARA PROJETOS 2020

COFINANCIAMENTO DE COTUTELAS DOUTORAIS NA França

Cooperação bilateral França-Brasil

COFINANCIAMENTO DE COTUTELAS PARA DOUTORADO NA FRANÇA

24 de janeiro de 2020

Esta bolsa é destinada a um estudante de doutorado de nacionalidade brasileira, que já está sob a

supervisão em co-tutela de uma tese ou se inscreveu para este ano, com menos de 40 anos de idade

no momento da partida.

Ela oferece cofinanciamento da estadia do beneficiário na França, por um período de 6 meses por ano

durante os últimos 3 anos da tese, mas ela deve ser garantida por financiamento adicional de pelo

menos 750 euros mensais.

Data de encerramento das inscrições: 16 de março de 2020 – 12:00 (horário de Brasília).

Primeira mobilidade na França: o mais tardar de julho a dezembro de 2020.

Mais infos : Appel à candidatures- cofinancement doctorat en cotutelle_PORT 20-01-2020
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Anexo 1

Projeto de colaboração, no máximo 2 páginas, em francês, português ou inglês, assinado pelos dois
parceiros

I. Origem da colaboração
Argumentar a escolha desta parceria.
Especifique o (s) estabelecimento (s) da contraparte francesa (universidades, organizações de 
pesquisa, empresas etc.) e do parceiro brasileiro.

II. Formulação do projeto

III. Problema  a ser estudado
Quais são as perguntas que emergem do projeto. Apresente o interesse comum pelos dois países.

IV. Cronograma
Apresentar a duração e o plano de trabalho da estada do doutorado na França. Quais são os eventos  
que o doutorado pode participar ou animar (conferências, seminários, etc.). Se aplicável, especifique o
tipo de público.

V. Natureza estruturante do projeto de cooperação franco-brasileira
Apresente os resultados esperados em termos de cooperação e como o projeto se encaixa em uma 
perspectiva sustentável.

VI. Contribuições de instituições parceiras
Especifique as instituições brasileiras e francesas parceiras do seu projeto, mencionando as respectivas
contribuições (solicitadas ou adquiridas).
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