
	

	

	

 
 EDITAL DE SELEÇÃO – PROGRAMA BRAFITEC 2016  

(Brasil France Ingénieur Technologie)  

Programme de coopération franco-brésilienne pour la formation 
d'ingénieurs en mécanique avec un accent sur l'innovation 

technologique  

BRASIL – Universidade Federal de São João Del Rei  

Coordenador: Professor Dr. Antonio Sabariz  

FRANÇA – Université de Toulouse (ENIT/EMAC/INSA-Toulouse)  

Coordenador: Professor Dr. Ernesto Exposito  

 

 

Requisitos:  
1 Estar regularmente matriculado no curso de graduação em Engenharia Mecânica, Elétrica, 

Produção, Mecatrônica e Ciências da Computação;  
2 Ter cursado entre 50% e 90% da carga horária total do curso de origem até o final do 1o 

semestre acadêmico de 2016 ;  
3 Ter feito ENEM (válido desde 2009) com resultado ≥ 600pts;  
4 Ter bom desempenho acadêmico com CR > 6.0  
5 Ter proficiência em língua francesa com nível mínimo B1 (exame da Aliança Francesa-Capes 

ou DELF).  
 
Vagas com Bolsa/CAPES (máximo de 10). Conforme orientação da CAPES – Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Nível Superior, órgão brasileiro responsável pelo intercâmbio internacional, 
para a Edição BRAFITEC 2015/2, serão oferecidas 1 (uma) a 10 (dez) vagas com bolsas com os 
seguintes benefícios: 

§ Bolsa de 870 euros mensais, durante o período do intercâmbio;  
§ Passagem aérea ida e volta Brasil-França-Brasil;  
§ Seguro Saúde,  
§ Apoio financeiro para instalação e deslocamento.  
 



Documentos necessários à inscrição:  

1. Histórico escolar atualizado em março 2016;  
2. Comprovante de matricula no semestre 2016/1.  
3. Atestado/Declaração de nível de conhecimento da Língua Francesa (pode ser 

entregue até o dia 29 de abril de 2016);  
4. Curriculum Vitae;  
5. Comprovante ENEM  
6. Carta de Motivação. Texto de autoria do candidato abordando os seguintes pontos:  

o Seu interesse em participar do BRAFITEC.  
o Motivação e objetivos em participar do intercâmbio.  
o O texto a ser apresentado deverá ter um mínimo de 01 e um máximo de 02 

páginas, digitado em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, e 
margens de 3,0 cm;  

 
Toda a documentação solicitada deverá ser entregue em um envelope aberto, constando as 
seguintes informações na FRENTE do envelope: 
 
Nome:  
Curso:  
Período e Número de matricula:  
Telefone Fixo:  Celular:  
Email:  EDITAL BRAFITEC 2016 
	

Local de entrega da documentação (inscrições):  
§ Sala  MP (Coordenação da Engenharia Mecânica) da UFSJ, Campus Santo Antonio.  
§ Horário: 15 as 18 horas.  
§ Dias: 4 a 8 de abril de 2016. 

 

Processo Seletivo:  

A seleção será baseada no desempenho acadêmico do aluno e será considerada a 
participação do aluno em atividades do curso (projetos, iniciação científica, monitoria, etc.).  
 
Notas:  
§ Não será aceita documentação incompleta ou fora dos prazos definidos.  

§ Os alunos estão se inscrevendo para um processo de seleção conduzido por uma 
comissão de seleção composta de professores da UFSJ . 

§ É de responsabilidade do candidato verificar o recebimento de e-mails acompanhando 
os prazos e qualquer alteração de data e /ou horário por motivo de força maior.  

 
 
 
Professor Dr. Antonio Sabariz - Coordenador do Projeto BRAFITEC  
 
                                     
 

São João Del Rei, 8 de março de 2016	


