
 EDITAL 2022/2023 BOLSAS DE ESTUDO 

 SUMMER SCHOOL SCIENCES PO PARIS 

 A Pour Le Brésil torna público o presente edital para o preenchimento de cinco (5) 
 bolsas para estudantes residentes da Amazônia Legal para um intercâmbio 

 acadêmico de um (1) mês, em julho de 2023, na Sciences Po em Paris, França. 

 Do programa: 

 Bolsa  de  intercâmbio  acadêmico  destinada  a  estudantes  universitários  residentes  da 
 região  Amazônica  (Acre,  Amapá,  Amazonas,  Maranhão,  Mato  Grosso,  Pará,  Rondônia, 
 Roraima  e  Tocantins),  no  Instituto  de  Estudos  Políticos  de  Paris  (Sciences  Po)  Summer 
 School  -  University  Program.  Serão  oferecidas  5  (cinco)  bolsas  de  quatro  semanas  e  o 
 programa  deverá  ter  início  em  (01/07/2023).  O  (a)  estudante  deverá  ser  de 
 nacionalidade  brasileira,  residir  na  Região  Amazônica,  ter  idade  de  até  26  anos  e  um 
 nível  avançado  em  inglês.  Prioridade  será  dada  para  pessoas  de  baixa  renda.  Os  cem 
 (100) primeiros inscritos serão priorizados. 

 O  programa  oferecerá  subsídios  para  a  estadia  do(a)  beneficiário(a)  na  França,  por  um 
 período  de  1  mês  (de  01/07/2023  a  30/07/2023),  para  os  custos  do  programa 
 (deslocamento  terrestre  e  aéreo  entre  um  dos  Estados  da  região  Amazônica  e  Paris, 
 moradia, gastos correntes em Paris e seguro saúde). 

 PERÍODO DE  INSCRIÇÕES: 01 de DEZEMBRO DE 2022 A 07 DE JANEIRO DE 2023 – 
 23H59 (HORÁRIO DE BRASÍLIA) 

 1.  Informações gerais 

 a.  O que é a Sciences Po? 

 O  Instituto  de  Estudos  Políticos  de  Paris  (Sciences  Po)  é  uma  universidade  francesa, 
 reconhecida  em  2022  como  a  terceira  melhor  universidade  do  mundo  em  Ciências 
 Políticas  pelo  QS  World  University  Rankings.  Localizada  no  coração  de  Paris,  foi 
 fundada  em  1872  e  é  hoje  um  dos  mais  respeitados  centros  de  estudos  sociais  e 
 políticos  do  mundo.  A  Instituição  tem  como  objetivo  formar  os  futuros  líderes 
 internacionais  nos  setores  público  e  privado,  além  de  jornalistas,  economistas, 
 advogados, professores e pesquisadores. 

 b.  O que é a Summer School? 

 Cada  ano,  a  Sciences  Po  organiza  uma  Summer  School  (Escola  de  Verão):  um 
 programa  voltado  para  estudantes  e  graduados  do  ensino  superior,  acolhendo  por  volta 
 de  450  estudantes  de  cerca  de  55  países  diferentes.  Durante  o  mês  de  julho,  os 
 estudantes  focam  nas  principais  disciplinas  de  ciências  sociais  ensinadas  na  Sciences 
 Po  (ciência  política,  sociologia,  economia).  A  Summer  School  também  oferece  uma 
 ampla  gama  de  viagens  e  atividades  culturais,  permitindo  aos  estudantes  descobrir 
 Paris, sua história e a cultura francesa. 



 c.  O que é a  Pour Le Brésil  ? 

 A  Pour  Le  Brésil    é  uma  iniciativa  fundada  por  alunos  da  Sciences  Po,  que  desde  2020 
 tem  trabalhado  com  a  missão  de  gerar  debates  e  refletir  sobre  os  caminhos  rumo  a  um 
 Brasil  próspero,  mais  justo,  inclusivo  e  sustentável.  Nos  três  últimos  anos, 
 organizamos  eventos  com  mais  de  75  palestrantes,  dentre  eles  ex-ministros  e 
 autoridades  políticas  brasileiras,  como  o  ex-chanceler  Celso  Amorim,  as  ex-ministras 
 do  meio  ambiente  Izabella  Teixeira  e  Marina  Silva,  a  deputada  Sônia  Guajajara,  mas 
 também  ativistas  como  Ailton  Krenak  e  Txai  Suruí,  entre  outros.  Este  ano,  estamos 
 organizando  workshops  para  capacitar  nossa  equipe  com  conhecimento  sobre 
 Amazônia,  para  podermos  produzir  pesquisa  sobre  os  principais  desafios  da  região. 
 Além  disso,  acreditamos  que  um  programa  de  bolsas  será  uma  oportunidade  para  dar 
 protagonismo  para  a  juventude  amazônica  na  Europa,  para  incluir  suas  demandas  em 
 propostas que visem contribuir para a transformação da realidade atual. 

 2.  Objetivos Gerais 

 1.  Oferecer  a  estudantes  brasileiros  da  Região  Amazônica  a  possibilidade 
 de uma vivência em uma escola internacional de excelência. 

 2.  Apresentar  uma  frente  de  intercâmbio  acadêmico  e  cultural  criando 
 oportunidades  para  que  estudantes  e  ativistas  da  região  amazônica 
 possam  aproveitar  as  instalações  e  oportunidades  acadêmicas  que 
 Sciences  Po  tem  a  oferecer  em  termos  de  capacitação  para  lideranças 
 na região. 

 3.  Promover  um  espaço  de  diálogo  onde  estudantes  da  Sciences  Po 
 possam  trocar  experiências  e  entender  melhor  a  realidade  amazônica 
 com pessoas que vivem  os desafios da região. 

 Objetivos específicos : 

 ●  Promover  a  pauta  amazônica  na  Sciences  Po  e  em  Paris  dando  “rostos”  e 
 “vozes” aos problemas da região. 

 ●  Estimular  o  diálogo  interdisciplinar  e  pluricultural  para  superação  de  desafios 
 locais e globais atrelados à região. 

 ●  Oferecer  aos  estudantes  uma  oportunidade  de  passar  uma  mês  em  Paris, 
 tendo uma imersão completa na cultura local. 

 ●  Buscar  soluções  concretas,  pautadas  na  realidade  de  quem  vive  na  Região  e 
 propor políticas públicas para a região. 



 Este  edital  é  aberto  a  todas  as  áreas  de  estudo  e  níveis  de  ensino  universitário 
 (graduação, mestrado e doutorado), sem restrições. 

 A  associação  Pour  le  Brésil  pretende  apoiar  essas  inscrições  financiando  a 
 permanência  de  estudantes  brasileiros  da  região  Amazônica  em  Paris  pelo  período  de 
 um período de 1 mês (de 01/07/2023 a 30/07/2023). 

 3.  Calendário 2022/2023 do edital 

 ●  Publicação do edital:  01 de dezembro de 2022 

 ●  Data  de  encerramento  das  inscrições:  07  de  janeiro  de  2023  –  23h59 
 (horário de Brasília) 

 ●  Divulgação  dos  resultados  da  primeira  fase  da  seleção  por  e-mail:  de  07 
 de janeiro de 2023 a 13 de janeiro de 2023 

 ●  Realização  de  entrevistas  com  candidatos  pré-aprovados:  de  14  de 
 janeiro de 2023 a 24 de janeiro de 2023 

 ●  Divulgação dos resultados por email: sexta-feira, 27 de janeiro de 2023 

 ●  Período de financiamento: de 01/07/2023 a 30/07/2023 

 4.  Benefícios concedidos ao estudante, pagos pela Pour le Brésil e parceiros 

 O  programa  oferecerá  financiamento  complementar  para  a  estadia  do(a) 
 beneficiário(a)  na  França,  por  um  período  de  1  mês  (de  01/07/2023  a  30/07/2023), 
 para  os  custos  do  programa  e  deslocamento  terrestre  e  aéreo  entre  um  dos  Estados  da 
 região  Amazônica  e  Paris.  Este  custo  está  projetado  para  ser  de  cerca  de  4.500,00 
 euros, excluindo-se o transporte aéreo. 

 O  pagamento  do  apoio  financeiro  e  a  gestão  dos  benefícios  serão  administrados  pela 
 associação  Pour le Brésil. 

 A (o) estuante se beneficiará de: 

 ●  Isenção  da  taxa  de  inscrição  no  processo  de  seleção  da  Summer  School  - 
 University Program da Sciences Po - e aceite automático no programa. 

 ●  Subsídios  para  os  custos  do  programa  da  Summer  School  -  University  Program 
 da Sciences Po. 



 ●  Deslocamento  aéreo  e  terrestre  entre  um  dos  Estados  da  região  Amazônica  e 
 Paris, ida e volta. 

 ●  Subsídios para pagar seguro saúde internacional. 

 ●  Subsídios  para  moradia  em  Paris  (a  ser  escolhida  e  fornecida  pela  associação 
 Pour le Brésil  ). 

 ●  Subsídios  para  gastos  correntes  em  Paris,  como  alimentação  e  itens  de 
 necessidade  básica  e  deslocamentos  na  cidade  (a  ser  escolhida  e  fornecida 
 pela associação  Pour le Brésil  ). 

 5.  Procedimento de inscrição 

 AS INSCRIÇÕES DEVEM SER ENVIADAS PELO ESTUDANTE CANDIDATO(A) NO LINK 
 SEGUINTE: 

 https://forms.gle/xQ7PtJPvDFXimqRw8 

 ATÉ 7 DE JANEIRO 2023 – 23H59 (HORÁRIO DE BRASÍLIA) 

 As  inscrições,  enviadas  pelo  link  indicado,  devem  conter  os  seguintes  documentos 
 obrigatórios em PDF: 

 -  RG  e  Passaporte 

 -  Curriculum Vitae (máximo de 2 páginas, em inglês); 

 -  Carta  de  motivação  EM  INGLÊS  entre  300  e  500  palavras  (explicar  a 
 importância do programa para suas projeções profissionais e acadêmicas); 

 -  Certificado  de  inscrição  em  programa  de  ensino  superior  (graduação  ou,  se 
 houver, eventuais pós-graduações); 

 -  Histórico  oficial  de  notas  do  ensino  superior  (graduação  e,  se  houver,  eventuais 
 pós-graduações); 

 -  Um  diploma  ou  certificado  de  proficiência  avançada  de  língua  inglesa  (TOEFL, 
 Cambridge, IELTS)  ou  completar o  Summer School language assessment  . 

 -  Documento  de  comprovação  da  renda  familiar  (Declaração  de  Imposto  de 
 Renda  ou  Extratos  de  pagamento  do  benefício  do  INSS;  ou  Contra-cheque/ 
 holerites ou outro documento) 

 OBS:  Inscrições com documentação incompleta serão desconsideradas. Todos os 
 documentos são obrigatórios. 

https://forms.gle/xQ7PtJPvDFXimqRw8
https://www.sciencespo.fr/summer-school/en/university-programme/application-enrolment/how-to-apply/language-assessments


 6.  Critérios de seleção 

 As  candidaturas  serão  avaliadas  por  um  comitê  de  membros  escolhido  pela 
 associação  Pour le Brésil  . A escolha do comitê de  seleção será soberana. 

 Os critérios serão: 

 ●  A  excelência acadêmica  do candidato 

 ●  Nível  de  inglês  avançado  ,  podendo  ser  comprovado  por  um  dos  seguinte 
 testes: 

 o  Certificado oficial: 

 ▪  TOEFL  (IBT  or  Home  Edition):  90  -  Comprehension  (Reading  + 
 Listening)  minimum:  46;  Expression  (Speaking  +  Writing) 
 minimum: 44. 

 ▪  IELTS  : 6.5, no subscore under 5.5. 

 ▪  Cambridge  English  :  B2  First  (former  Cambridge  English  First 
 FCE)  -  "Reading"  and  "Listening":  grade  A  (minimum:180);  "Use  of 
 English",  "Writing"  and  "Speaking"  minimum:  grade  B  (minimum: 
 173). 

 ▪  Cambridge  English  :  C1  Advanced  (former  Cambridge  English 
 Advanced - CAE). 

 ▪  Cambridge  English:  C2  Proficiency  (former  Cambridge  English 
 Proficiency - CPE). 

 ▪  Realização do  Summer School English Language assessment  . 

 ●  Consistência  entre os objetivos profissionais do candidato e o programa 

 ●  Interesse e  engajamento  em pautas relativas a região amazônica e ao Brasil 

 Levando  em  conta  nossos  valores  de  Diversidade,  Equidade  e  Inclusão,  prioridade  será 
 dada  para  aplicantes  de  baixa  renda  e  grupos  sub-representados,  tendo  como  base 
 critérios étnico-raciais e de gênero. 

 Em caso de dúvida por favor escreva para: 

 pourlebresil@gmail.com 

https://www.sciencespo.fr/summer-school/en/university-programme/application-enrolment/how-to-apply/language-assessments
mailto:pourlebresil@gmail.com

