
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN EDITAL 02/2017 – 

PROGRAMA BAFAGRI/CAPES 

 
 

EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE INTERCÂMBIO PARA ALUNOS DOS 
CURSOS DE AGRONOMIA, ENGENHARIA DE ALIMENTOS, ENGENHARIA 
FLORESTAL E ZOOTECNIA NA FRANÇA - PROGRAMA BRAFAGRI. 
 
1. O presente Edital tem por finalidade selecionar estudantes da UFRN, em nível de 
graduação, para intercâmbio acadêmico com universidades francesas, através do 
Programa Brafagri – CAPES. 
2. O presente Edital é destinado, especificamente, à seleção de candidatos para 
estudantes dos cursos de Agronomia, Engenharia de Alimentos, Engenharia Florestal e 
Zootecnia. 
3. As universidades francesas parceiras do Programa BRAFAGRI – CAPES, são as 
seguintes: 

a) AgroSup Dijon – Institut Nacional Supérieur des Sciences Agronomiques, de 
l´Alimentation et de l´Environnement (www.agrosupdijon.fr) 
b) Vetagrousp Clermont Ferrand – Institut d´Enseignement Supérieur et de 
Recherche em Alimentation, Santé Animale, Sciences Agronomiques et de 
Environnement (www.vetagro-sup.fr) 
c) Montpellier SupAgro – Centre International d´Études Supérieures em Sciences 
Agronomiques Montpellier (www.supagro.fr) 
d) Bordeaux Science Agro – Ecole Nationale Supérieure des Sciences 
Agronomique de Bordeaux Aquitaine (www.agro-bordeaux.fr) 

 
4. É de responsabilidade do coordenador do projeto CAPES/BRAGAFRI definir a 
universidade que receberá o aluno, conforme área de estudo e os entendimentos 
acadêmicos com a universidade estrangeira. 
 

5. Conforme Carta n4382016CAECGPRDRI-CAPES de 01 Dezembro de 2016, o 

Projeto n03115 poderá indicar até 07 (sete) vagas por ano para intercâmbio nas 
universidades francesas (relacionadas no item 3 deste edital), que serão distribuídas entre 
as 03 (três) instituições brasileiras (UFRN, UNESP  de Botucatu e UFRGS). Sendo que, 
poderá haver alteração no número total de vagas ofertadas, conforme o interesse das 
instituições parceiras e da agência financiadora CAPES.  
5.1 A definição da universidade será feita após a seleção. 
 
6. As inscrições serão realizadas no período de 23 de fevereiro de 2017 a 20 de março 
de 2017, nas coordenações dos cursos de Agronomia, Engenharia de Alimentos, 
Engenharia Florestal e Zootecnia da UFRN. 
6.1 Os documentos necessários para inscrição são: 

a) Comprovante de matrícula 2016;  
b) Comprovante do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) com nota igual ou 
superior a 600 pontos;  

http://www.agrosupdijon.fr/
http://www.vetagro-sup.fr/
http://www.supagro.fr/
http://www.agro-bordeaux.fr/


 

c) Print Screen da página do SIGAA que disponibiliza o percentual do curso 
integralizado; 
d) Curriculum vitae comprovado (incluir cópia simples dos certificados 
mencionados);  
e) Histórico escolar completo (o mais atualizado possível);  
f) Comprovante de um dos testes de proficiência de francês exigidos no Programa 

BRAFAGRI. De acordo com a Nota n00883912 - CAPES, itens 5 e 6: Teste de 
proficiência em língua francesa com nota mínima B1 (obrigatório). O Teste de 
Proficiência deverá, obrigatoriamente ser proveniente da Aliança Francesa ou 
Centro de Línguas da IES brasileira e conter nota mínima de proficiência em 
língua francesa como B1. Aqueles que apresentarem teste de proficiência 
com as notas abaixo de B1 (são elas: A1 e A2) serão indeferidos do processo 
pela Capes. 
Na ausência deste, será aceito o comprovante de inscrição em teste a ser 
realizado. Obs.: Neste caso, a indicação do bolsista fica condicionada a aprovação 
da proficiência mínima exigida (B1); 
g) Carta de motivação. 

 
7. Os requisitos e condições para a inscrição do candidato deverão atender ao seguinte: 

a) O candidato deverá ser estudante de graduação da UFRN, nos cursos de: 
Agronomia, Engenharia de Alimentos, Engenharia Florestal e Zootecnia;  
b) O candidato deverá obrigatoriamente ter obtido nota no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) igual ou superior a 600 pontos, em exames realizados a 
partir de 2009. Caso o candidato tenha realizado mais de um exame durante este 
período será considerado o de maior pontuação, segundo informação prestada 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira – INEP; 
c) Os candidatos selecionados e indicados devem ter integralizado no mínimo 40% 
e no máximo 80% do currículo previsto para seu curso, no momento previsto para o 
início da missão de estudos. O retorno ao Brasil deve ocorrer com pelo menos 01 
(um) semestre letivo de antecedência ao prazo regulamentar de conclusão da 
graduação;  
d) Ter bom rendimento escolar com coeficiente de rendimento maior ou igual 07 
(sete); 
e) Apresentar comprovante de um dos testes de proficiência de francês, com nota 
mínima B1, exigidos no Programa BRAFAGRI; 
f) Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de residência permanente no Brasil; 
g) Estar regularmente matriculado em curso de graduação no Brasil vinculado a 
projeto de parceria universitária aprovada pela Coordenação Geral de Programas 
de Cooperação Internacional da Capes; 
h) Não ter usufruído, anteriormente, de outra bolsa de graduação no exterior; 
i) O intercâmbio deverá ter início antes dos dois últimos semestres do curso;  
j) O estudante selecionado deverá concluir o curso no Brasil; 
l) Possuir plenas aptidões físicas e mentais para a realização do intercâmbio. 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. A UFRN isenta-se ainda de quaisquer responsabilidades sobre 
complicações advindas da omissão de informações. 

 
8. O período do intercâmbio corresponderá ao ano letivo de 2017/2018 (a partir de 
setembro/2017, com duração mínima de 4 (quatro) e máxima de 10 (dez) meses, 
podendo o bolsista chegar na França com um máximo de 30 dias de antecedência, desde 
que tenha recebido o cartão BB Américas na sua residência do Brasil. 
 
9. O auxílio financeiro será de responsabilidade da Capes e serão concedidas aos 
estudantes brasileiros bolsas de graduação, mensais, num valor a ser definido pela Capes 
(Portaria CAPES nº174 de 6 de dezembro de 2012), correspondendo ao período efetivo 
de estadia dos estudantes brasileiros na França;  
9.1 Além da bolsa mensal, o auxílio financeiro de responsabilidade da Capes, incluíra 
seguro saúde mensal; auxílio instalação; e auxílio deslocamento ou passagem aérea de 
ida e volta em classe econômica promocional, para o translado Brasil/França/Brasil. 
 
10. Serão selecionados os candidatos, de acordo com os critérios de classificação no 
cálculo abaixo: 
 

Pontuação Final = (Nota A x 0,4) + (Nota B x 0,2) + (Nota C x 0,4) 
 

a) Nota A = Rendimento Acadêmico 
 
b) Nota B = Nota de Curriculum Vitae (CV): será formada segundo tabela abaixo:  
 
 
Tabela 1: Pontos Atribuídos à Nota de CV por atividade 

 
 
*Atividades desenvolvidas no âmbito da Universidade de caráter representativo, político, 
esportivo, etc, além de premiações ou de competições oficiais de caráter tecnológico. 
 
c) Nota C = Entrevista: a ordem das entrevistas será sorteada. Serão disponibilizados 15 
minutos, nos quais cada candidato deverá responder às questões e dúvidas da banca. A 
entrevista será avaliada pela Banca de Avaliação e Seleção.  
 
 
 
 



 

11. Cronograma de atividades: 
 

ETAPAS DATA HORÁRIO LOCAL 

Período de Inscrição 23/02/2017 a 
20/03/2017 
 

09h00 às 
12h00 
 
14h00 às 
16h00 

Nas respectivas 
coordenações dos 
cursos de Agronomia, 
Engenharia de 
Alimentos, Engenharia 
Florestal e Zootecnia 

Entrevista    

 Candidatos dos cursos 
de Agronomia, 
Engenharia Florestal e 
Zootecnia  

27/03/2017 09h00 às 
12h00 

Sala da coordenação da 
graduação – Campus 
Macaíba – Escola 
Agrícola de Jundiaí 

 Candidatos do curso 
de Engenharia de 
Alimentos 

28/03/2017 14h00 às 
17h00 

Sala da coordenação – 
Campus Natal 

 Com o Psicólogo – 
Departamento de 
Psicologia da UFRN 

29/03/2017 14h00 às 
17h00 

Sala de reunião da SRI-
UFRN – Prédio anexo à 
Reitoria - Campus Natal 

Resultado final 07/04/2017  Mural da Graduação 
campus Macaiba/EAJ, 
Mural LEA 

 
 
12. É de responsabilidade do estudante intercambista o seguinte: 

a) Dedicar-se integralmente às atividades do plano de estudos;  
b) Retornar ao Brasil no prazo de 10 (dez) dias a contar da conclusão do estudo, 
sem ônus para a CAPES, e permanecer no país por tempo igual ao da duração da 
bolsa;  
c) Ressarcir a CAPES de todo o investimento feito em sua formação, na 
eventualidade de ocorrência de revogação da concessão motivada por ação ou 
omissão dolosa ou culposa do bolsista; 
d) Não é permitido o acúmulo com outro financiamento para mesma finalidade. 
Portanto, caso o beneficiário possua bolsa no país, deverá tomar todas as 
providências necessárias para a suspensão da mesma durante a vigência da bolsa 
no exterior. 
e) Os participantes selecionados para o PROGRAMA deverão, sob sua exclusiva 
responsabilidade, tomar as providências necessárias à viabilização de suas 
respectivas participações no PROGRAMA, especialmente no que se refere à 
obtenção de vistos, passaporte e demais providências. 

 
13. As informações prestadas pelo candidato serão de sua inteira responsabilidade, 
dispondo a Coordenação do curso, a qual o candidato está inscrito, do direito de excluir 
da seleção aquele que fornecer dados comprovadamente inverídicos, sem prejuízo das 
consequências cíveis e penais decorrentes de declarações falsas. 
 



 

14. 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 os procedimentos. 
 
15. Os casos especiais ou não contemplados por este edital, bem como pelo edital da 
CAPES, serão resolvidos pela Banca de Avaliação e Seleção. 
 
Natal, 23 de fevereiro de 2017 
 
 
Márcio Venício Barbosa 
Secretário de Relações Internacionais e Institucionais. 
 
 


