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As Coordenações dos Programas BRAFITEC a seguir:  

 

Projeto 237/18 REDE UFSC/UFABC/UFRGS 

Instituições francesas envolvidas: - ENSCMu;-POLYTECH Paris UPMC;- ENSIACET (INP Toulouse, 

UFTMP);- EMA (Mines Albi-Carmaux, IMT);- ENSICAEN 

Coordenador Nacional: Prof. Guilherme Barra 

 

Projeto 238/18 REDE UFSC/UFPR/ UFVJM 

Instituições francesas envolvidas: ENSCMu- ENSIACET (INP Toulouse, UFTMP)- CPE Lyon- ENSCL- 

ENSCR 

Coordenador UFSC: Prof. Agenor Furigo 

 

Projeto 213/17- REDE PUC/RS-UFSC-SOCIESC  

Instituições francesas envolvidas: REDE ENI: - ENISE-ENIT-ENIM-ENIB 

Coordenador UFSC: Prof. Diego Fettermann 

 

Projeto 217/17-  Rede PUC/RS-PUC/PR -UFSC 

Instituições francesas envolvidas: HEI-ISEN-ISA (YNCREA)-Lille. 

Coordenador UFSC: Prof. Eduardo Costa 

 

Projeto 189/15-Rede UFSC-UFRN 

Instituições francesas envolvidas: INSA de CVL; INSA de Lyon; INSA de Rennes; INSA de Rouen; INSA 

de Strasbourg; INSA de Toulouse. 

Coordenador Nacional: Prof. Gean Salmoria 

 

Tornam público o presente Edital, que tem como objetivo a seleção de acadêmicos da UFSC dos cursos de 

Engenharia de Materiais, Engenharia Química Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção Mecânica, 

Engenharia de Produção Civil e Engenharia de Produção Elétrica, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil 

para participar da seleção de bolsistas para o Programa CAPES BRAFITEC, BRASIL–FRANÇA, na Edição 

2018/2019 somente para os projetos acima citados. 

  

http://www.insa-lyon.fr/
http://www.insa-rennes.fr/
http://www.insa-rouen.fr/
http://www.insa-strasbourg.fr/
http://www.insa-strasbourg.fr/
http://www.insa-toulouse.fr/
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1. Etapas do processo seletivo:  

O processo seletivo constará das seguintes etapas.  

 Etapa 1: análise documental.  

 Etapa 2: processo seletivo na UFSC visando a indicação dos nomes dos alunos/as pelos coordenadores 

locais para a CAPES e para as instituições parceiras francesas. Na etapa 2 somente participarão os/as 

candidatos/as selecionados/as na etapa anterior (etapa 1). 

 Etapa 3: processo seletivo realizado pelas parceiras francesas. 

 Etapa 4: processo de seleção e concessão da bolsa pela CAPES. A CAPES exige nível mínimo de 

proficiência em língua francesa B1 (definido pelo quadro europeu comum de referência para 

línguas) certificado por testes reconhecidos internacionalmente: Test de Connaissance du 

Français (obedecida validade estabelecida no documento de aprovação), DELF ou DALF. 

2. Comissão de avaliação 

A Comissão de Avaliação para as etapas 1 e 2 do processo de seleção está assim composta: 

 Representante das Coordenações de Curso envolvidas; 

 Representante da Direção do CTC; 

 Representantes dos coordenadores dos programas BRAFITEC. 

3. Documentação exigida para as etapas 1 e 2 

 Indicação de três instituições francesas em que deseja realizar o intercâmbio, por ordem preferência.  

Esta é uma mera indicação e não garante a alocação nestas instituições. 

 Cópia do histórico escolar atualizado até o último período/semestre de 2017 inclusive. 

 Certificado de proficiência de língua francesa comprovando nível igual ou superior a B1 da indicação 

CECR. Nesta etapa serão aceitos os certificados emitidos pela Aliança Francesa- Test de 

Connaissance du Français (obedecida validade estabelecida no documento de aprovação), DELF 

ou DALF-, certificados reconhecidos internacionalmente emitidos por autoridade francesa OU 

comprovante de inscrição no exame DELF que será realizado em 22 de março de 2018. 

 Curriculum Vitae com foto. 

 Carta de motivação em português que deverá, entre outros aspectos, explicitar as razões para a escolha 

das instituições francesas preferidas.  

 Certificado de notas do ENEM. 

4. Processo de Seleção - Etapa 1- Análise documental 

Como forma de submeter sua inscrição ao Processo de Seleção, todo  candidato/a deverá atender os seguintes 

requisitos mínimos: 

 carga horária mínima cursada com aprovação em disciplinas (horas aula) ≥ 40% do curso até o 

semestre 2018/1; 

 carga horária máxima cursada com aprovação em disciplinas (hora aula) (incluso) ≤ 80% do curso até 

o semestre 2018/1; 

 IAA ≥ 7,0; 

 ter realizado o ENEM a partir de 2009 e obtido pontuação igual ou superior a 600 pontos 

 apresentar a documentação exigida para inscrição neste processo seletivo BRAFITEC/UFSC;  
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 comprovar proficiência em língua francesa com nível igual ou superior a B1 da indicação CECR. Nas 

etapas 1 e 2 serão aceitos os certificados emitidos pela Aliança Francesa, certificados emitidos por 

autoridade francesa OU comprovante de inscrição no exame DELF que será realizado em 22 de março 

de 2018. 

 estar regularmente matriculado em um dos seguintes cursos da UFSC/CTC, Campus de Florianópolis: 

Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia de Produção 

Mecânica, Engenharia de Produção Civil, Engenharia de Produção Elétrica, Arquitetura e Urbanismo, 

Engenharia Civil. 

5. Critérios de avaliação -Etapa 2 

Somente participarão da Etapa 2 os/as candidatos/as selecionados na Etapa 1. Serão considerados, com vistas 

à avaliação dos/as candidatos/as, os seguintes itens: 

 Histórico escolar. 

 IAA. 

 Percentil no curso. 

 Número de reprovações. 

 Índice de Matrícula. 

 Curriculum Vitae. 

 Carta de motivação. 

 Entrevista. 

 Proficiência em língua francesa. 

A comissão levará em conta, além dos critérios acima, o que segue: 

 

Para o Projeto 189/15-REDE UFSC-UFRN (Instituições francesas envolvidas: Rede INSA).  

 Preferencial para alunos/as da Engenharia Mecânica e Engenharia de Materiais. Preferencial para 

alunos/as que tenham condições, à critério da comissão de seleção, de obter a dupla titulação. 

 

Para os projetos 237/18 REDE UFSC/UFABC/UFRGS (Instituições francesas envolvidas: - 

ENSCMu;-POLYTECH Paris UPMC;- ENSIACET-INP) e Projeto 238/18 REDE 

UFSC/UFPR/UFVJM (Instituições francesas envolvidas: ENSCMu- ENSIACET (INP Toulouse, 

UFTMP)- CPE Lyon- ENSCL- ENSCR) 

 Preferencial para alunos/as da Engenharia Química e Engenharia de Materiais. 
 

Para o Projeto 217/17-  Rede PUC/RS-PUC/PR –UFSC (Instituições francesas envolvidas: HEI-

ISEN-ISA/YNCREA-Lille.) 

 Alunos/as  de Arquitetura e Urbanismo precisarão de autorização especial da coordenação nacional. 
 

6. Prazos e comentários gerais  

a. Período de Inscrição: de 01/03/2018 até 08/3/2018 até as 17 horas, quando deverão ser entregues os 

documentos indicados e relacionados no item 3 na coordenadoria de graduação de Engenharia de 

Materiais, Bloco A do EMC-Térreo. 

b. Previsão de divulgação dos/as candidatos/as selecionados até abril de 2018, salvo condições de inscrição 

impostas pelas instituições francesas e/ou CAPES. O resultado será divulgado no mural do curso de 

graduação em Engenharia de Materiais, Bloco A do EMC-Térreo. 
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c. O presente processo de seleção é válido somente para os projetos acima indicados e para o período 

2018/2019. Para outros períodos de intercâmbio referentes aos presentes projetos serão realizados novos 

processos de inscrição e seleção. 

d. Todas as providências e despesas para obtenção de documentos e exames exigidos por este processo de 

seleção correrão por conta de cada candidato/a. 

e. A comissão de seleção poderá a qualquer tempo, mesmo após a divulgação dos resultados, excluir os/as 

candidatos/as do programa caso o/a candidato/a se inscreva em outros programas de intercâmbio. 

f. A seleção realizada no presente processo garante apenas a participação na etapa seguinte do 

processo seletivo. A concessão da bolsa dependerá de aprovação da universidade francesa parceira 

e da aprovação da CAPES.  

g. Os alunos/as selecionados/as nas etapas 1 e 2 terão até 48 horas após a divulgação do resultado do 

teste  DELF de Março de 2018 para entregar o comprovante de nível B1 de francês na coordenadoria 

de Engenharia de Materiais. Caso não apresentem o comprovante, a candidatura será excluída do 

processo seletivo. A divulgação do resultado deste teste está prevista para o final de abril. 

h. O início da bolsa está previsto para o início de setembro de 2018, podendo a instituição parceira francesa 

e/ou a CAPES determinarem que o/a aluno/a se apresente antes deste prazo.  

i. O número, duração e valor das bolsas e benefícios em cada projeto será definido exclusivamente pela 

CAPES, conforme as normas do Programa BRAFITEC – CAPES, órgão brasileiro responsável pelo 

intercâmbio internacional para a Edição BRAFITEC 2018/2019. No momento estão previstas três bolsas 

por projeto para cada instituição brasileira participante. 

j. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção e pelos coordenadores dos projetos 

BRAFTEC referidos neste edital.     

 

Comissão de Seleção  

Professores: 

Agenor Fúrigo,  

Carlos Niño Bohorquez,  

Diego Fettermann,  

Eduardo Costa, 

Fernando Cabral,  

Gean Salmoria,  

Guilherme Barra. 
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