
Seleção para o Programa CAPES/BRAFITEC – 2ª Chamada 

PROJETO 176/15: UFCG - UNICAMP- UFU/ESISAR-INP-Grenoble, UTC-Compiegne 

Número de bolsas (prováveis): 1 (podendo ser ampliada para 2) 

Valor mensal da bolsa: 870€ (oitocentos e setenta euros) 

Auxílio instalação, seguro saúde e passagem aérea. 

Início das atividades na França (previsto): setembro/2017 

Curso da UFCG contemplado: engenharias elétrica, mecânica e de produção. 

Requisitos: 

1. Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de residência permanente no Brasil;  

2. Estar regularmente matriculado em curso de graduação em engenharia elétrica, mecânica ou de 

produção, na UFCG; 

3. Não ter usufruído, anteriormente, de outra bolsa de graduação sanduíche no exterior;  

4. Não ser concluinte; 

5.Ter cumprido, no mínimo, 50% dos créditos nas disciplinas da graduação até a data da viagem, e 

concluir o curso no Brasil; 

6. Ter obtido nota no ENEM igual ou superior a 600. 

7. Ter obtido resultado B1 (ou superior) em teste de proficiência no idioma francês da Aliança 

Francesa. 

Documentos necessários para inscrição: Histórico escolar, curriculum vitae com comprovantes, 

carta de motivação. 

Inscrições: para se inscrever o candidato deverá entregar a documentação na secretaria da 

Coordenação de Graduação em Engenharia Elétrica, até o dia 19/04/2017, às 11h00. 

Entrevista: dia 19/04/2017, no auditório do LIMC-DEE-CEEI, começando às 18h00. 

Na avaliação serão considerados: 

1. Desempenho acadêmico no curso (peso 3,5). Serão consideradas as disciplinas cursadas ou em 

curso das áreas objeto do acordo; 

2. Nível de francês (peso 1,5); 

3. Participação, nas áreas do acordo, em projetos de iniciação científica e de monitoria, participação 

em projetos de pesquisa e a carta de motivação (peso 3); 

4. Nota no ENEM (peso 0,5); 

5. Entrevista (peso 3,5); 

A comissão de avaliação atribuirá notas a cada um desses itens. 

Obs.: O resultado final vai depender da aceitação pelas instituições francesas participantes do 

acordo. 

Membros da Comissão de seleção: Raimundo C. S. Freire, Edmar C. Gurjão, Benedito A. Luciano, 

Alexandre J. R. Serres, Damásio F. Junior e Jalberth F. de Araújo. 

Dúvidas: consultar o prof. Raimundo C. S. Freire (rcsfreire@dee.ufcg.edu.br), telefone: 21011447 

mailto:rcsfreire@dee.ufcg.edu.br

