EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA BRAFITEC/CAPES*
Ano 2021
Projetos: 1) “A Engenharia e as Cidades Inteligentes para o Desenvolvimento Sustentável e a Urbanização do
Futuro”, Rede Junia Hauts de France: HEI, ISA et ISEN; 2) “Cooperação franco-brasileiro de Duplo Diploma +
Doutorado em Engenharia”, Rede UT’s.
Programa de intercâmbio universitário de modalidade presencial, em engenharia com universidades francesas parceiras e duração de
um ano* (dois semestres acadêmicos ou um semestre acadêmico e um semestre de estágio industrial), com bolsas CAPES.
* Poderá ser concedida complementação de até seis meses na duração da bolsa, para a obtenção de duplo diploma (rede UT’s),
condicionada à análise da Capes e disponibilidade orçamentária e financeira.

BOLSAS PARA INTERCÂMBIO DE ENGENHARIA NA FRANÇA**
INÍCIO DO PROGRAMA: Agosto de 2021
• bolsa mensal de: € 870,00 (em período definido pela CAPES)*;
• auxílio instalação no valor de € 1320,00*;
• seguro saúde no valor de € 90,00/mês*;
• auxílio deslocamento ou passagem aérea de ida e volta em classe econômica promocional, para o translado*.
*As regras do presente edital podem ser alteradas a qualquer momento caso a CAPES venha a solicitar ou modificar as regras vigentes.
**Os valores e benefícios estão sujeitos a alteração.

UNIVERSIDADES FRANCESAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
Áreas contempladas para Rede Junia Hauts-de-France: Engenharias Ambiental, Civil, de Alimentos, de Computação, de
Controle e Automação, Elétrica, Eletrônica, Química;
Áreas contempladas para Rede UT’s: Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção***
UTC
UTBM
UTT

Compiègne
Belfort-Montbéliard
Troyes

www.utc.fr
www.utbm.fr
www.utt.fr

JUNIA HEI
JUNIA ISA
JUNIA ISEN

Lille
Lille
Lille

www.hei.fr
http://www.isa-lille.com/
http://www.isen.fr/

NÚMERO DE VAGAS: 3 bolsas para Rede JUNIA (todas as áreas citadas acima)*** e 4 bolsas para rede UT’s (somente
Eng. Mecânica e Eng. de Produção***)
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
• Ser estudante da PUCPR regularmente matriculado em um curso de graduação nas áreas acima descritas. Os
candidatos devem ter integralizado no mínimo 40% e no máximo 80% (70% para o duplo diploma) do currículo previsto
para seu curso, no momento previsto para o início dos estudos no exterior. O retorno ao Brasil deve ocorrer com pelo
menos 1 (um) semestre letivo de antecedência ao prazo regulamentar de conclusão da graduação;
• Ter feito o ENEM com nota mínima de 600 pontos;
• Possuir IRA igual ou superior a 7,0 (sete) (incluindo reprovação e dependência);
• Não possuir mais que duas reprovações no histórico escolar no momento da seleção;
• Comprovar conhecimento do idioma francês, mínimo B1 através de prova de idioma oficial DELF ou DALF. Desejável
conhecimento do idioma inglês;
• Realizar o pagamento da taxa de inscrição de R$100,00 (cem reais) dentro da data de vencimento. O boleto será
enviado via email após a inscrição.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
Os estudantes serão selecionados, conforme critérios abaixo:
1) IRA: peso 50%;
2) Participação no PIBIC: peso 20% (sendo: nenhuma participação = 0%, um PIBIC = 10% e dois PIBICs = 20%);
3) Projeto de pesquisa envolvendo para ser realizado durante o intercâmbio envolvendo (com anuência por escrito) um
docente da IES francesa e um docente PUCPR. (pontuação adicional): peso 10%;
4) Análise de currículo. O teste de idioma tem caráter eliminatório. Os estudantes selecionados na PUCPR estarão sujeitos
à aceitação da universidade de destino e aprovação da CAPES para recebimento da bolsa;
5) Seleção para o programa de Duplo Diploma da PUCPR (pontuação adicional): peso 20%.

INCRIÇÕES:
Até às 12h do dia 05/02/2021, documentação enviada para o email - internacional@pucpr.br
- Não serão aceitas inscrições incompletas ou fora de prazo.
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO:
• Ficha de inscrição para Programa BRAFITEC 2021 (anexa);
• Carta de motivação em português;
• Curriculum vitae resumido em uma página;
• Carta de recomendação/encaminhamento do coordenador do curso do qual está vinculado;
• Comprovação na seleção interna para participar do DD;
• Declaração de participação no programa PIBIC (caso tenha participado);
• Projeto de pesquisa e carta de anuência dos docentes (caso exista projeto);
• Resultado do DELF ou DALF;
• Comprovante de ENEM;
• Cópia do CPF e RG;
• Anuência dos pais caso seja menor.
MAIS INFORMAÇÕES:
Coordenação de Mobilidade Internacional - internacional@pucpr.br
Informações acadêmicas: Prof. Luis Mauro Moura – luis.moura@pucpr.br
key.lima@pucpr.br

e

Prof.

Key Fonseca de Lima -

ATENÇÃO: Manter contato permanente com a Coordenação de Mobilidade Internacional pois prazos e
procedimentos de inscrição podem ser alterados de maneira a se adaptar a novas regulamentações relativas ao
COVID-19.

* Este edital é regido pelo Regulamento do Programa de Intercâmbio da PUCPR - Resolução 189/2008 – CONSUN.
** Os valores dos benefícios e o número de bolsas poderão ser alterados de acordo com as diretrizes da CAPES www.capes.gov.br.
Todas as despesas extras são de responsabilidade dos participantes. Alterações de calendário, aceitação e bolsas podem
ocorrer em função do COVID-19.
*** A CONFIRMAÇÃO FINAL DA DISPONIBILIDADE DA BOLSA DEPENDE DA CAPES. A EXTENSÃO DOS
PROJETOS DEPENDE DA APROVAÇÃO DA CAPES. ALTERAÇÃO DE REGRAS E DATA DE SUBMISSÃO DE
ESTUDANTES PODE SER REALIZADA SEM AVISO PRÉVIO, POR PARTE DA CAPES. A SELEÇÃO PARA ESSE
EDITAL NÃO GARANTE A BOLSA DE ESTUDOS. TODO O PROCESSO DE SELEÇÃO É ORGANIZADO PELA
PUCPR. A CAPES SÓ IRÁ SE RELACIONAR COM O ESTUDANTE O QUAL TEVE A BOLSA APROVADA NESTE
PROCESSO DE SELEÇÃO.

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO
BRAFITEC 2021
DATA:

Nº Matrícula:

NOME COMPLETO:
ENDEREÇO RESIDENCIAL:
CIDADE:

ESTADO:

TELEFONE RESIDENCIAL: (

)

CEP:
TELEFONE CELULAR: ( )

EMAIL 1:
EMAIL 2:
PERÍODO:

OU

_____________ºANO

JÁ REALIZOU INTERCÂMBIO PELA PUCPR?
 NÃO

 SIM

PAÍS:

ANO:

LISTA DE DOCUMENTOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ficha de inscrição para Programa BRAFITEC 2021;
Carta de motivação em português;
Curriculum vitae resumido em uma página;
Carta de recomendação/encaminhamento do coordenador do curso do qual está vinculado;
Declaração de participação no programa PIBIC (caso tenha participado);
Projeto de pesquisa e carta de anuência dos docentes (caso exista projeto);
Comprovação na seleção interna para participar do DD;
Resultado do DELF ou DALF;
Comprovante de ENEM;
Cópia do CPF e RG;
Anuência dos pais caso seja menor.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
O preenchimento da Ficha de Inscrição não garante sua vaga no Programa BRAFITEC. Todos os estudantes inscritos
passarão por um processo seletivo e a decisão final sobre a aceitação ficará a cargo da PUCPR, da CAPES e da Instituição
Parceira.
Só poderão participar do intercâmbio os estudantes que atenderem a todos os requisitos presentes no edital de seleção
(conforme Resolução Nº 189/2008 CONSUN).
Declaro que li, compreendi e estou de acordo com as condições para participação do processo seletivo para
intercâmbio e/ou dupla diplomação.

Data:

/

/

________________________________________
Assinatura do estudante

