
 

  

Bolsa de excelência Eiffel 2020-2021 
  

Prezada(o), 

  

Estão abertas as candidaturas para a bolsa Eiffel, programa de bolsas de excelência desenvolvido pelo 

Ministério das Relações Exteriores e Europeias da França para atrair os melhores alunos estrangeiros para 

os cursos de mestrado e doutorado em estabelecimentos franceses. O prazo para envio dos dossiês, que são 

encaminhados pela instituição elegida pelo bolsista, é 9 de janeiro de 2020. 

 

As áreas de estudo contempladas pela bolsa Eiffel são: 

- Engenharia para o nível Master; e ciências da engenharia e ciências exatas para o Doutorado (engenharia, 

matemática, física, química e ciências da vida, nano e biotecnologia, ciências da terra, do universo e do meio 

ambiente, ciência e tecnologia da informação e da comunicação); 

- Economia e gestão; 

- Direito; 

- Ciências políticas. 

  

As informações sobre o edital podem ser encontradas em nosso site 

(https://www.bresil.campusfrance.org/bolsas-eiffel-2020-2021) e redes sociais (http://bit.ly/2LJISNw). 

  

Aproveito a oportunidade para informar que o calendário de candidaturas via Campus France para graduação 

e Master em universidades francesas públicas e privadas também está disponível: 

  

Site: http://bit.ly/38sagtl 

Facebook: http://bit.ly/36qROzA 

  

Os estudantes e pesquisadores interessados em programas de doutorado ou outros mecanismos de 

financiamento poderão encontrar informações nos seguintes links: 

  

Doutorado: https://goo.gl/LYB2gC 

Bolsas de estudos: https://goo.gl/R1VPUq 

  

  

Região Nordeste: recife@campusfrancebrasil.com.br 
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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 

  

Fico à sua disposição para qualquer esclarecimento. 

 

Atenciosamente, 

Mariana Midori Isagawa – Equipe Campus France Brasil 
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