
INTERCÂMBIO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO (BRAFITEC) 

Chamada para candidaturas para o ano de 2015 

 

1. O programa CAPES-BRAFITEC ECoSud 

O programa Capes-Brafitec visa o intercâmbio de estudantes de graduação na área de 

engenharia do Brasil e da França. Os estudantes Brasileiros são financiados (bolsa, seguro 

e passagem aérea) pela CAPES (http://www.capes.gov.br/cooperacao-

internacional/franca/brafitec). 

A UFSC, em conjunto com a UFRGS (como coordenadora) e a UFBa, teve aprovado o 

projeto intitulado: "ECoSud – Engineering Collaboration for Sustainable Cities”, no 

contexto do programa Brafitec (Programa de Cooperação Franco-Brasileira na Área da 

Formação de Engenheiros), para o biênio 2015-2016 (com possibilidade de renovação para 

2017-2018). Os parceiros do lado francês são o Institut National Polytechnique, de 

Grenoble - INPG (http://www.grenoble-inp.fr), a Universidade Joseph Fourier, de Grenoble 

(http://www.polytech-grenoble.fr/) e o Institut National Polytechnique, de Toulouse - 

INPT - ENSEEIHT (http://www.enseeiht.fr/fr/index.html). 

Para o perfil dos estudantes do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental (ENS), a 

formação mais apropriada se encontra na seguinte instituição: 

 INPG - ENSE3: opção "Energia, água e meio ambiente"  

 

2. O processo de seleção de bolsas para 2015 

No contexto do projeto Brafitec ECoSuD até 10 bolsas de graduação sanduíche, de um ano 

de duração, estão disponíveis aos alunos de ENS da UFSC, para início a partir de setembro 

de 2015 ou de janeiro de 2016. 

Um processo de pré-seleção está aberto para estudantes do curso de ENS que tenham 

completado até a data de início da bolsa, as disciplinas do curso até a sexta fase e estejam 

aptos a cursar disciplinas subsequentes a partir do semestre escolhido. Não serão levadas 
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em conta neste processo de seleção candidaturas de estudantes que não se encaixarem 

neste critério. 

Os interessados deverão encaminhar por e-mail ao endereço h.lisboa@ufsc.br  com assunto 

(subject) Brafitec e se possível num único arquivo (.zip):  

 Comprovante de obtenção de nota mínima de 600 pontos em ENEM realizado a 

partir de 2009 (exigência da CAPES para permitir a inscrição no programa 

BRAFITEC); 

 Histórico escolar até 2014/2 inclusive;  

 Curriculum-vitae incluindo suas eventuais experiências em estágio no exterior e em 

bolsas de iniciação científica; 

 Declaração de nível atual de proficiência em francês; um comprovante oficial 

(indicando o nível), obtido em prova da Aliança Francesa ou do departamento de 

línguas da UFSC, será exigido quando o estudante estiver pré selecionado, no 

momento da inscrição na CAPES; 

 Carta de motivação em francês, explicando o objetivo da participação no 

intercâmbio; 

 Instituição escolhida com indicação de preferência para o início do curso (setembro 

2015 ou  janeiro 2016). 

A data limite para envio deste pré-dossiê é terça-feira, 31 de março de 2015, 18h00. 

Uma comissão selecionará e classificará os candidatos a partir de critérios que levarão em 

conta: proficiência no idioma, histórico escolar, currículo, experiência em estágios no 

exterior, bolsas de iniciação científica, carta de motivação, e plano de atividades. A 

comissão poderá convocar os selecionados para uma entrevista, se necessário. Os 

resultados da pré-seleção serão divulgados até terça-feira, 07 de abril de 2015.  

Esta pré-seleção é a primeira etapa do processo de solicitação de bolsa junto à CAPES que 

ocorrerá entre 6 de abril e 3 de maio de 2015. Os pré-selecionados serão 

posteriormente instruídos sobre as próximas etapas do processo e sobre a inscrição no 

formulário on-line da CAPES. 
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Professor Henrique de Melo Lisboa  

Coordenador do ENS-UFSC do projeto Brafitec 

 

 

 

OBS: Prova de proficiência em língua francesa (atribuição dos conceitos A1, A2, B1, B2): 

Aliança Francesa (próxima: 17/04; inscrição até 28/03 – Custo R$215,00); DLLE-UFSC 

(marcar pelo telefone - 3721 9288 – Custo R$150,00). 

 


