
Programa BRAFITEC Brasil – França (CAPES/CDEFI)  

Projeto Nº 183/15 – SID

Chamada para Candidaturas
EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO – ANO 2017

ENSIC - Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques – INPL – Nancy

ENSIACET - Ecole Nationale Supérieure d’Ingeneurs en Arts Chimiques et Technologiques – 

INPT – Toulouse

ENSGTI - Ecole Nationale Supérieure en Génie des Technologies Industrielles - UPPA – Pau

1. Abertura de inscrições:
Estão abertas as inscrições para as candidaturas a 03 (três) vagas para 

realização de intercâmbio que poderá ter duração de até um ano, com bolsa 

a partir de agosto de 2017, dentro do programa de intercâmbio de 

estudantes de graduação em Engenharia Química - CAPES/BRAFITEC - 

Projeto Nº 183/15, intitulado "Formações Comuns e Acompanhamento 
dos Engenheiros Químicos do Amanhã - SID", com a ENSIACET de 

Toulouse (02 alunos) (www.ensiacet.fr) e a ENSGTI de Pau (01 aluno) 

(ensgti.univ-pau.fr) para alunos do curso de graduação em Engenharia 

Química da UFRN.



Poderá haver alteração no número total de vagas ofertadas e na 

distribuição dos alunos selecionados entre as escolas parceiras, conforme 

orientação das instituições francesas e da CAPES.

2. Como concorrer à seleção:
Para concorrer à seleção o aluno deverá preencher os seguintes requisitos:

I – Ser aluno regularmente matriculado no curso de graduação em Engenharia 

Química da UFRN;

II – Estar matriculado no período letivo 2017.1;

III – Não estar com o curso trancado ou com todos os componentes 

curriculares trancados no período letivo 2017.1;

IV – Ter cursado, no mínimo, todas as disciplinas da estrutura curricular até o 

6º período antes do início das atividades na França e ter concluído, no máximo, 

o 8º período;

V - Ter cursado as disciplinas Reatores I (Ideais), FT III (Transferência de 

Massa), antes do início das atividades na França. Os alunos que forem 

selecionados para ENSGTI (Pau), além das disciplinas citadas, devem ter 

cursado também Engenharia Ambiental;

VI - Apresentar Média de Conclusão Normalizada (MCN), calculada pelo 

SIGAA, igual ou superior a 400;

VII – Não ter ingressado na UFRN por meio do Programa de Estudantes 

Convênio de Graduação;

VIII - Ter feito o ENEM a partir de 2009 com nota mínima de 600 pontos (uma 

exigência do Ministério da Educação);

IX - Não ter usufruído de outra bolsa de graduação no exterior;

X – Ter sido aprovado em teste de proficiência na língua francesa, 

devidamente comprovado no ato da inscrição on line no site da Capes.

3. Inscrições:
Data: 02 a 10 de março de 2017

Local: Sala da coordenação do curso de Engenharia Química

Horário: 8h00 às 11h00 e 14h00 às 17h00.

No ato da inscrição, o aluno deverá entregar:



a) Uma carta de motivação;

b) Curriculum vitae (CV) atualizado;

c) Histórico escolar (HE) atualizado (apresentar a versão atualizada do Sigaa 

após a matrícula no período 2017.1);

d) Comprovante do Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM, em teste 

realizado após 2009, com pontuação igual ou superior a 600 pontos;

e) Apresentar IEA e IEAM

f) Comprovante de teste de proficiência na língua francesa realizado pela 

Aliança Francesa ou instituição credenciada para tal, caso já o tenha realizado.

OBS: No ato da inscrição, caso o aluno ainda não tenha realizado o teste de 

proficiência na língua francesa, ficará condicionado a apresentá-lo 

posteriormente, se for selecionado.

4. Seleção:
A seleção será realizada por uma banca composta por professores da UFRN e 

constará de duas etapas. A primeira dará uma classificação preliminar e 

apenas os candidatos aprovados nessa pré-classificação passarão para a 

segunda etapa.

Etapa 1: Análise documental

a) Histórico escolar (HE), incluindo a MC e as notas das matérias FT, Reatores 

I, Cálculos, Informática, Algoritmo e Programação de Computadores;

b) Curriculum vitae (CV)

Etapa 2: Entrevista

Data: 17 de março de 2017

Horário: a partir das 14 horas

Local: Sala da Profª Camila Gambini, no NUPEG – Núcleo de Pesquisa em 

Petróleo e Gás.

A entrevista será realizada por professores da UFRN e obedecerá a ordem 

alfabética dos candidatos.

5. Classificação final:
Os alunos serão classificados em ordem decrescente de acordo com:



Histórico Escolar: peso 4

Entrevista: peso 3

Proficiência no idioma estrangeiro: peso 2

Curriculum vitae: peso 1

5.1. Os critérios de desempate serão, em ordem de prioridade:

I - O aluno que obtiver melhor desempenho na entrevista;

II - O aluno que tiver maior MC

III – O aluno que apresentar melhores notas nas disciplinas de Cálculo.

6. O resultado será encaminhado por e-mail aos candidatos e publicado na 

porta da Coordenação do Curso de Engenharia Química, até às 17h30min do 

dia 20/03/2017.

7. Caso ocorra desistência por parte de aluno selecionado será convocado o 

próximo aluno de acordo com a classificação definida no item 5 deste edital.

8. A designação da Escola para cada candidato selecionado será feita após a 

seleção.

9. O auxílio financeiro será de responsabilidade da Capes.

10. O candidato aprovado deverá ficar atento à abertura do link de inscrição 

para os candidatos ao Programa BRAFITEC de 2017, que poderá ser entre 

Abril e Maio de 2017, para início das aulas em Setembro/2017.

11. A UFRN reserva-se o direito de verificar a veracidade de informações 

prestadas pelos candidatos em qualquer ocasião, estando o mesmo sujeito à 

exclusão do processo de intercâmbio a qualquer momento no caso de 

inexatidão ou omissão de informações.

12. A UFRN isenta-se ainda de quaisquer responsabilidades sobre 

complicações advindas da omissão de informações.



13. Ao inscrever-se o candidato assume que está ciente e de acordo com as 

normas descritas neste edital e que a sua ausência, em qualquer uma das 

etapas seletivas, torna-o inapto a continuar participando do processo seletivo.

NOTA: É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO ALUNO:

1. Observar as datas e horários de inscrição. Inscrições incompletas e/ou fora 

do prazo não serão aceitas.

2. Providenciar passaporte e visto junto à Embaixada Francesa em Brasília tão 

logo recebam a mensagem de aprovação.

3. Comunicar imediatamente a desistência, quando for o caso.

4. Concluir o curso de Engenharia Química no Brasil.

5. Possuir plenas aptidões físicas e mentais para a realização do intercâmbio.

Os casos especiais ou não contemplados por este edital, bem como pelo edital 

da CAPES, serão resolvidos pela Banca de Avaliação e Seleção do presente 

processo seletivo.

Melhores informações podem ser obtidas pelo telefone 3215-3769 – Ramal: 

225, com a coordenadora associada do referido projeto, Profª Camila Gambini 

Pereira ou pelo e-mail camila@eq.ufrn.br

Natal, 24 de fevereiro de 2017

Profª Camila Gambini Pereira

Coordenadora Associada do Projeto Nº 183/15 – CAPES/BRAFITEC


