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A UNIVERSIDADE JEAN MOULIN LYON 3 DÁ PROSSEGUIMENTO À SUA PARCERIA COM O BRASIL

Destaque para o título de Doutor Honoris Causa do Professor Celso Lafer

Cerimônia de outorga do título em presença do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002)

de 4 abril de 2012 | AuditórioMalraux | Universidade Jean Moulin Lyon 3

Conhecida por seu dinamismo na área internacional, a
Universidade Jean Moulin Lyon 3 mantém sólidas relações
com o Brasil, considerado área geográfica prioritária de
desenvolvimento, em ligação estreita com a política
internacional da Região Rhône-Alpes.
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Para reforçar, cada vez mais, suas ligações no domínio da
pesquisa com seus parceiros internacionais, ela
homenageia a cada dois anos uma personalidade
acadêmica excepcional, entregando-lhe as insígnias de
Doutor Honoris Causa. Neste ano, essa distinção prestigiosa
será oferecida ao Professor Celso Lafer, eminente
pesquisador brasileiro.
A Universidade Jean Moulin Lyon 3, parceira
cooperação franco-brasileira em Rhône-Alpes

da

Da solidez de 350 acordos internacionais assinados com 57
países parceiros, a Universidade Jean Moulin Lyon 3 goza
de um forte reconhecimento internacional e acolhe a
cada ano 4.000 estudantes internacionais, dos quais 1.000
no âmbito de acordos de intercâmbio.

A Universidade Jean Moulin Lyon 3, mantendo relações
particularmente dinâmicas com o Brasil, escolheu inserir-se em
uma política de intercâmbio franco-brasileira muito ativa.
A comprovar esses fatos, destaquem-se os acordos de
intercâmbio assinados com diversas universidades brasileiras,
dentre as quais a Universidade de São Paulo, assim como o
Projeto PITES (Parceria Internacional Triangular de Ensino
Superior Lyon – Rio de Janeiro – São Paulo), projeto que integra
notadamente o PRES (Polo de Pesquisa e de Ensino Superior)
“Université de Lyon” e visa a :
- pôr em prática redes bilíngues de duplo diploma
- favorecer a adaptação dos estudantes às exigências
profissionais francesas e brasileiras

A UNIVERSIDADE JEAN MOULIN LYON 3 E O BRASIL NÚMEROS
CHAVE
- 36 estudantes brasileiros, dos quais 6 doutorandos
- 10 universidades parceiras

O BRASIL E A FRANÇA*

Com a riqueza de 750 acordos no âmbito nacional, a
colaboração universitária estabelecida entre a França e o Brasil
é a mais importante daquele país com países da América
Latina. Com mais de 3.300 estudantes brasileiros inscritos no
ensino superior francês, a França é seu segundo destino
preferido.

* Fontes: Ministério de Assuntos Estrangeiros e Europeus, 2008; Hervé
THÉRY, “Une géographie de la coopération universitaire France-Brésil,
analyse des accords Capes-Cofecub”, 2010; Primeiro
Ministro/Conferência dos Presidentes de Universidade, Enquête sur les
relations des universités avec les pays en développement, 2007.
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A excelência da pesquisa brasileira
homenageada em Lyon
Uma distinção prestigiosa
Criado em 1918, o título de Doutor Honoris
Causa visa a homenagear
“personalidades de nacionalidade
estrangeira em razão de serviços
eminentes prestados às Ciências, às Letras
e às Artes, à França ou à instituição de
ensino superior que outorga o título”.
Assim, ao longo de anos a Universidade
Jean Moulin Lyon 3 distinguiu
personalidades renomadas de todos os
horizontes, entre as quais:
- Blaise Compaoré, Presidente do Burkina
Faso,
- Abdou Diouf, secretário geral da
Organização Internacional da Francofonia
e ex-Presidente do Senegal,
- Chirine Ebadi, advogada em Teerã e
Prêmio Nobel da Paz em 2003,
- Gérald Tremblay, prefeito de Montreal
-...
O reconhecimento de uma obra notável
Nascido em 7 de agosto de 1941 em São
Paulo, Celso Lafer diplomou-se na
Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo (USP) e obteve doutorado em
Ciência Política na Cornell University.

Sobre a Universidade Jean Moulin Lyon 3...

Autor de numerosas obras sobre
filosofia, direito internacional, direitos
humanos e ainda política brasileira, o
Professor Lafer fez do desenvolvimento
sustentável seu tema de predileção.
Desde 2007, Celso Lafer é o Presidente
da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP), uma
importante agência de financiamento
à pesquisa científica e tecnológica no
Brasil. A FAPESP mantém relações
estreitas com a França, beneficiandose de sólidos acordos de cofinanciamento com instituições
francesas, entre as quais a Agence
Nationale de Recherche (ANR), o
Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) ou ainda a Região
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Ilustrando a colaboração francobrasileira na esfera política, o Professor
Celso Lafer integrará igualmente um
“think tank” franco-brasileiro
recentemente criado pela USP e pela
Embaixada da França no Brasil e que
se reunirá durante a manhã do mesmo
dia 4 de abril de 2012, em Lyon.

O Professor Lafer exerceu diversas funções
políticas : foi Ministro das Relações
Exteriores do Brasil e, nessa qualidade,
Vice-Presidente da Conferência da ONU
sobre Meio Ambiente no Rio de Janeiro; foi
Embaixador do Brasil junto à OMC; e
ainda Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio.
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A Universidade de ciências humanas e sociais Jean
Moulin Lyon 3 recebe aproximadamente 24.000
estudantes em seus três sítios: o Quai Claude
Bernanrd/Chevreul e a Manufacture des Tabacs, no
centro da vida lionesa, assim como o Centro de Estudos
Universitários de Bourg et de l’Ain, em Bourg-en-Bresse.
Ela oferece formações da graduação ao doutorado em
direito, ciência política, filosofia, economia, gestão,
línguas, letras, história, geografia, informação e
comunicação, em suas faculdades (Direito, Línguas,
Letras e Civilizações, Filosofia) e institutos (IAE e IUT), além
de 25 programas descentralizados.
No quadro de seu objetivo de abertura e de igualdade
de oportunidades, a Universidade Jean Moulin Lyon 3
sustenta uma política ativa de acompanhamento de seus
alunos em seu percurso pedagógico e de inserção
profissional.
Para saber mais: http://www.univ-lyon3.fr/

Sobre a FAPESP...

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo é uma das principais agências de financiamento à
pesquisa científica e tecnológica do Brasil. A eficácia de
seu modelo institucional é reconhecida tanto no nível
nacional como no internacional.
Criada em 1962, a FAPESP tem por finalidade fomentar o
desenvolvimento científico e tecnológico a partir do
Estado de São Paulo, em todas as áreas do
conhecimento. Para tanto, a Fundação financia projetos
de pesquisa, contribui para a difusão do saber científico
e tecnológico e também para a formação e o
aperfeiçoamento dos pesquisadores.
Para saber mais: http://www.fapesp.br/

Sobre a Universidade de São Paulo...

A USP conta com:
- 95.000 estudantes
- 6.000 professores pesquisadores
- 11 campi, dos quais 4 na cidade de São Paulo
Para saber mais: http://www5.usp.br/

Sobre o PRES Universidade de Lyon...

Reunindo 18 universidades, “grandes écoles” e institutos
de Lyon e Saint-Étienne sob a forma de um Polo de
Pesquisa e de Ensino Superior, a Universidade de Lyon
representa o primeiro sítio universitário francês fora da
Região Île-de-France.
Para saber mais: http://www.universite-lyon.fr/

