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A Université de Fanche-Comté lançou o edital de candidatura para as bolsas estudos Victor
Hugo. Os estudantes interessados têm até o dia 31 de janeiro de 2018 para enviar seus
dossiês. A bolsa, destinada a determinados programas de mestrado ou doutorado, tem
duração de um ano. Foram disponibilizados mais de 30 programas diferentes para o nível
master, com opções nas áreas de humanas, exatas e biológicas.

  

Os benefícios incluem: as taxas de inscrição da universidade, um quarto individual na
residência universitária, duas refeições por dia no restaurante universitário, a assinatura do
serviço de internet durante 12 meses e um curso intensivo de francês com duração de dois
meses (julho e agosto) no CLA – Centre de Linguistique Appliquée de l'Université de
Franche-Comté.

  

Os critérios para candidatura são:

    
    -  Ter nacionalidade de um país da América Latina de língua espanhola ou portuguesa ou
do Haiti.   
    -  Morar em um destes países no momento da candidatura.  
    -  Ter menos de 35 anos para o master (para o doutorado não há limite de idade).   

  

Para mais informações, acesse o site  ou facebook  do Campus France.

  

Candidaturas via Campus France

  

As candidaturas via Campus France para graduação e Master em universidades francesas
seguem abertas até o dia 28 de fevereiro de 2018. A França conta com um grande número de
universidades públicas que cobram apenas taxas anuais, entre 200 e 400 euros, que estão
entre as menores da Europa. Para mais informações, acesse:

    
    -  Site: https://goo.gl/UkV5og   
    -  Facebook: https://goo.gl/ry5j2T   

  

 1 / 2

http://www.bresil.campusfrance.org/actualite/bolsa-victor-hugo-2018-2019
https://www.facebook.com/brasil.campusfrance/photos/a.176597789197574.1073741827.176078459249507/751970951660252/?type=3&theater
https://goo.gl/UkV5og
https://goo.gl/ry5j2T
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Para mais esclarecimentos:

    
    -  Região Nordeste: recife@campusfrancebrasil.com.br  
    -  Estado de Minas Gerais: belohorizonte@campusfrancebrasil.com.br  
    -  Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo: riodejaneiro@campusfrancebrasil.com.br  
    -  Estado de São Paulo, Região Sul, Centro-Oeste e Norte: brasil@campusfrance.org  
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