CHAMADA PÚBLICA
PROGRAMA BRAFITEC
(BRasil France Ingénieur TEChnologie)
CAPES/CDEFI
Processo n° 001/2022/ARI
A presente chamada torna público o período de inscrições para pré-seleção de candidatos ao
programa CAPES/BRAFITEC de intercâmbio acadêmico entre Brasil e França.
APRESENTAÇÃO
O Projeto n° 235/18: “Cooperação franco-brasileira para a formação de engenheiros utilizando
novas tecnologias ubíquas”, inserido no Programa CAPES/BRAFITEC, envolvendo a Universidade
de Pernambuco (UPE), a Universidade Estadual Paulista (UNESP) e a Universidade Federal de
Itajubá (UNIFEI), oferece bolsas de estudos na França para os estudantes de graduação da Escola
Politécnica da Universidade de Pernambuco (POLI/UPE), devidamente matriculados.
O programa BRAFITEC consiste no desenvolvimento de projetos conjuntos de pesquisa em
parcerias universitárias em todas as especialidades de Engenharia, exclusivamente em nível de
graduação, para fomentar o intercâmbio entre Brasil e França.
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O objetivo desta chamada pública é a pré-seleção de estudantes da Escola Politécnica da
Universidade de Pernambuco (POLI/UPE) para bolsas de estudo na França por um período
de 1 (um) ano, podendo o selecionado escolher, em conjunto com a Coordenação do projeto
BRAFITEC, as seguintes IES francesas de destino:
▪ École Nationale d'Ingénieurs de Brest (ENIB);
▪ Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz (ENIM);
▪ École Nationale d'Ingénieurs de Saint-Étienne (ENISE);
▪ École Nationale d'Ingénieurs de Tarbes (ENIT);
▪ INSA Rouen Normandie (INSA).
DOS REQUISITOS
Para concorrer, o candidato deve obrigatoriamente:
▪ Estar regularmente matriculado em um dos cursos de Engenharias da POLI;
▪ Ter integralizado no mínimo 40% e no máximo 80% do currículo, até a data da inscrição;
▪ Ter proficiência em língua francesa, com nota mínima B1;
▪ Ter realizado o ENEM, a partir de 2009, e obtido no mínimo 600 pontos;
▪ Não ter sido agraciado anteriormente com bolsa de estudos no exterior.
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DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À INSCRIÇÃO
▪ Histórico escolar (máximo de 2 (duas) reprovações no histórico e já recuperadas);
▪ Certificado de proficiência (Nível mínimo de proficiência em língua francesa B1, definido
pelo quadro europeu comum de referência para línguas) certificado por testes reconhecidos
internacionalmente, TCF completo, DELF ou DALF);
▪ Currículo Lattes;
▪ Certificado do Enem, com no mínimo 600 pontos.
DO PERÍODO DE INTERCÂMBIO
Os alunos selecionados realizarão intercâmbio durante dois semestres letivos, a começar em
setembro de 2022.
DOS AUXÍLIOS
Os estudantes pré-selecionados e aprovados pela CAPES receberão os seguintes auxílios
financeiros:
▪ Bolsa mensal no valor de € 870,00;
▪ Auxílio instalação no valor de € 1.300,00;
▪ Seguro saúde no valor de € 90,00 €/mês;
▪ Auxílio deslocamento no valor de € 2.510,00.
Os valores são regulados pela Portaria CAPES n.60, de 04 de maio de 2015, e seus anexos.
Poderão sofrer alterações e/ou atualizações mediante a publicação de novas portarias.

DAS INSCRIÇÕES
O período de inscrição será do dia 24 de Março a 06 de Abril de 2022.
As inscrições deverão ser realizadas através do envio dos dados e documentação necessários para
a Assessoria de Relações Internacionais — ARI/POLI, através do preenchimento do Formulário de
Mobilidade OUT, disponível no link https://ari.poli.br/document/form-mob-out/.
O resultado dos alunos pré-selecionados será divulgado até o dia 06 de Abril de 2022.

CONTATO
Assessoria de Relações Internacionais (ARI/POLI)
Prof. Dr. Ruben Carlo Benante
Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco (POLI-UPE)
Sites: https://ari.poli.br/pt/home-pt/
E-mail: international@poli.br
Telefone: 81 3184 7578
Coordenação Do Projeto Brafitec
Profª. Drª. Bianca M. Vasconcelos
Laboratório de Segurança e Higiene do Trabalho (LSHT)
Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco (POLI-UPE)
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