
 

 

Nota de Imprensa 
 

A comunidade cientifíca da UE e do Brasil se reúne para discutir 

Doutorado Industrial 
  

Brasília, 07 de outubro de 2015 

  

No dia 13 de outubro, a EURAXESS Links, a Delegação da União Europeia (UE) no Brasil, a 

Embaixada da França, juntamente com os Estados Membros da União Europeia, organizão um 

seminário sobre doutorados industriais na cidade de Brasília. Diante do grande número de 

doutores se graduando anualmente e a fim de facilitar sua absorção pelo mercado de trabalho, 

o seminário tem como objetivo discutir as necessidades brasileiras e apresentar à comunidade 

cientifica os programas de Ciência e Tecnologia dos Estados Membros da UE estabelecendo 

parcerias entre a academia e o setor privado, assim como o novo Programa de Pesquisa da 

União Europeia – Horizonte 2020 – com foco nos programas de mobilidade para pesquisadores 

(Açôes Marie Skłodowska-Curie).  

 

O evento contará com a presença da representante nacional da EURAXESS Links Brazil, 

Charlotte Grawitz, do Chefe do Setor de Sociedade da Informação da Delegação da UE, 

Augusto de Albuquerque, do Conselheiro de cooperação científica, universitária e tecnológica 

da Embaixada da França, Philippe Martineau, e de representantes das Embaixadas da Hungria, 

França e Dinamarca, entre outros Países Membros da UE, assim como de várias instituições de 

pesquisa federais e do DF. 

  

O Horizonte 2020 é o programa quadro para pesquisa e desenvolvimento tecnológico e a 

principal ferramenta da União Europeia para financiar a pesquisa e a inovação na Europa. Seu 

principal desafio é o de contribuir de forma efetiva, usando a ciência, a tecnologia e a inovação 

para gerar desenvolvimento, crescimento econômico e oportunidades de emprego. Cabe 

lembrar que o Programa é aberto à participação mundial por meio de consórcios e dispõe de 

um orçamento de 80 bilhões de Euros ao longo dos seus 7 anos de duração (2013 à 2020). 

Suas principais prioridades são: 

 

• Gerar a excelência científica 

• Promover a liderança industrial 

• Fazer face aos desafios sociais 

 

As Ações Marie Skłodowska-Curie (MSCA) concedem bolsas aos pesquisadores em todas as 

fases da carreira, independentemente da sua nacionalidade. Podem financiar todos os 

pesquisadores, quaisquer que sejam os seus domínios de trabalho, desde a assistência 

sanitária de emergência à ciência fundamental. As MSCA também apoiam os doutorados 

industriais, que conciliam pesquisa acadêmica com trabalho exercido em empresas, bem como 



outros tipos de formação inovadora que promovem a empregabilidade dos pesquisadores e o 

desenvolvimento das suas carreiras. 

  

“EURAXESS – Researchers in Motion” é uma iniciativa da Comissão Europeia que promove o 

desenvolvimento das carreiras e a mobilidade de pesquisadores e visa fortalecer a colaboração 

científica entre a Europa e o resto do mundo. 

 

Mais informações sobre o programa Horizon 2020, MSCA e EURAXESS: 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_pt.htm 

http://euraxess.org 

 

O evento faz parte de uma série de seminários organizados por todo o Brasil pela Delegação da 

União Europeia e pelos Países Membros, em parceria com instituições estaduais e federais, 

chamado Tour do Brasil. Esta é uma iniciativa para apresentar em vários estados do Brasil o 

que os países europeus estão fazendo e abrir novos caminhos para parcerias regionais. 

  

Mais informações sobre o Tour do Brasil: 

http://www.uebrasilrtd.org/tourdobrasil 

  

Inscrições no seminário:  beatriz.bernabe@eeas.europa.eu 

 

Para informações adicionais, entrar em contato com: 

  

Euraxess Links Brazil 

Charlotte Grawitz, Representante Nacional – (+55 21) 96701-0105;   brazil@euraxess.net 

 

 

Delegação da União Europeia no Brasil 

SHIS QI 07, Bloco A, Lago Sul, CEP 71615-205 Brasilia, telefone: (+55 61) 2104.3122 

eeas.europa.eu/delegations/brazil/index_pt.htm 

www.facebook.com/delegacaouebrasil 

twitter.com/UEnoBrasil 

 


