Entenda mais sobre o processo:
O CIFRE-BRASIL
Após o acordo assinado em fevereiro de 2013 com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) e a ANRT, o Ministério da Educação Superior e de Pesquisa abriu o dispositivo de
bolsas CIFRE a uma cooperação com o Brasil para o financiamento de estudos doutorais em empresas na
França.
Desde 2013, 10 bolsas Cifre, cofinanciadas com o CNPq e posteriormente até 30 bolsas por ano,
permitirão aos estudantes brasileiros fazerem seu doutorado na França em um contexto de pesquisa em
parceria. Esse acordo se insere no âmbito do programa “Ciência sem fronteiras” implementado pelo
Governo Federal do Brasil.
O princípio e as condições de concessão são idênticas àquelas do dispositivo Cifre, administrado pela
ANRT, parceira do novo programa.
Condições
O candidato

A empresa

O laboratório acadêmico

Ser brasileiro

Estar situada na França

Estar vinculdado a um estabelecimento
de ensino superior e de pesquisa ou a
um organismo de pesquisa francês

Ter obtido seu mestrado na França ou
seu mestrado no Brasil há menos de 3
anos

Recrutar o doutorando com um salário
bruto anual mínimo de 23 484 €

Estar vinculado à uma Escola doutoral a
qual permita a inscrição em um
programa de doutorando

Voltar no Brasil no final do Cifre

Adaptar os trabalhos do doutorando no
plano acadêmico

O CNPq oferece um apoio financeiro
para custeio da viagem e auxílio
instalação na França

A empresa recebe uma subsídio anual de € 14.000, pagos pela ANRT. Os trabalhos do doutorando e as
despesas geradas pela colaboração com o seu laboratório de referência são elegíveis ao incentivo fiscal
para pesquisa.
Procedimento:






As candidaturas são examinadas ao longo do ano sem período específico de encerramento de
inscrições;
O candidato brasileiro pode enviar seu currículo livremente à cifre@anrt.asso.fr para adiantar a
análise e colocação nas empresas francesas parceiras;
O candidato se inscreve no Portal do Ciências sem Fronteiras para obter a validação de sua
candidatura em http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/franca4.
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« CifreBrasil: http://www.anrt.asso.fr/

