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Os estudantes brasileiros têm
oportunidades abertas na Université du
Quebéc à Montreal (UQÀM) no Programa
Ciência sem Fronteiras. A universidade
canadense dispõe de vagas na graduação,
doutorado e pósdoutorado em diversas
áreas do conhecimento. Nas áreas de
prioridade do programa de bolsa estão
cátedras, laboratórios, centros e grupos de
pesquisa. Por exemplo: Grupo de Pesquisa
em Limnologia e Ambiente Aquático;
Cátedra em Empreendimentos Mineiros;
Cátedra Nacional de Modelação Espacial e
Biodiversidade; Centro Interuniversitário de
Pesquisas Biomédicas, e Centro de Estudos e
Simulação Climática em Níve Regional.

Ainda há outros espaços como
Cátedra Nacional sobre Envelhecimento e
Prevenção de Declínio Cognitivo; Centro de
Pesquisa Interdisciplinar sobre Biologia,
Saúde, Sociedade e Meio Ambiente; o Grupo
de Pesquisa Biofarmacêutica; o Instituto de
Ciências do Meio Ambiente; o Centro de
Pesquisa em Toxicologia Ambiental; o
Centro de Pesquisas Biomédicas; a Cátedra
sobre o Controle de Crescimento de Árvores;
o Centro de Pesquisa sobre a
Conceptualização e Fabricação de
Dispositivos Microeletrônicos e
Microssistemas; o Laboratório de

Combinatória e Matemática.
A Université du Quebéc à Montreal

abriga o Centre d’Études et de recherches sur
le BrésilCERB. Como único centro de
pesquisa sobre o Brasil no Canadá, o CERB
registra longa experiência com estudantes e
pesquisadores brasileiros. O que representa a
oportunidade de uma estada de estudos
agradável e produtiva aos bolsistas do
programa, segundo J. Ricardo Tranjan (PhD)
do Centro. Para quem deseja se candidatar às
vagas abertas a cursos da UQÀM, outras
informações estão disponíveis na página
“Programmes et cours”, no portal da
universidade (www.uqam.ca). Aconselhase
aos candidatos de doutorado, doutorado
sanduíche e pósdoutorado estabelecer
diálogo direto com potenciais orientadores.

Para outras informações, estudantes e
professores podem entrar em contato com o
CERB (brasil@uqam.ca) e também com o
Service dês relationbs internationalesSRI
(sri@uqam.ca).

Além disso, interessados em se
candidatar a bolsas de estudos para pós
graduação na Alemanha nas áreas de
desenvolvimento sustentável já podem
acessar o roteiro de inscrição e a lista de
cursos no site do DAAD (www.daad.org.br >
bolsas > pósgraduação). As inscrições devem
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ser encaminhadas, preferencialmente, para
as universidades, seguindo o cronograma do
curso escolhido. Para aqueles que preferirem
enviar a documentação ao DAAD, o prazo é
31 de julho de 2013.

O programa, anteriormente chamado
de pósgraduação com relevância para
países em desenvolvimento, destinase a
jovens graduados que tenham dois anos de
experiência profissional. Importante
ressaltar que os cursos não são voltados a
recémformados.
Nesta edição, são oferecidos 36 cursos com a
titulação Master em diferentes áreas. Há
também três opções de doutorado:
Development Research, na Universidade de
Bonn, Agricultural Economics and Related
Sciences, na Universidade de
Giessen/Hohenheim, e Mathematics in
Industries and Commerce, na TU
Kaiserslautern.

Checking Fórum
Com o intuito de agilizar o checking

dos participantes no 52º Fórum Nacional de
Reitores no Hotel Pestana, a agência de
turismo que foi contratada para o evento
está solicitando o CPF e email para aqueles
que informaram seus voos antecipadamente
(inclusive acompanhantes), assim não
precisarão ficar na fila do balcão do hotel
para se cadastrar e receberão as fichas já
preenchidas durante o traslado. Encaminhar

as informações impreterivelmente até o dia 11
de abril nos emails: abruem@abruem.org.br
ou abruem@gmail.com.

ESUD recebe trabalhos até dia 15 de
abril

O Congresso Brasileiro de Ensino
Superior a Distância (ESUD) é uma realização
periódica da UniRede, a Associação
Universidade em Rede. A décima edição do
evento será realizada entre os dias 11 e 13 de
junho de 2013, em Belém do Pará, no campus
da Universidade Federal do Pará. Com o tema
"EAD rompendo fronteiras”, o evento reunirá
alunos, tutores, professores, coordenadores de
polo, gestores e demais interessados em EaD,
que poderão assistir a palestras, apresentar
trabalhos, participar de grupos de discussão e
minicursos. A submissão dos trabalhos é
realizada exclusivamente de forma eletrônica.
A plataforma para inscrição de trabalhos é o
JEMS, o mesmo utilizado nos ESUDs de 2008,
2009 e 2011. Para maiores informações acessar
www.esud2013.com.br.




