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Seguindo as recentes orientações das instituições francesas e dos coordenadores dos 
programas acima foi realizada uma complementação sobre o programa BRAFITEC/CAPES 
– edição 2016-2017. 
 
A entrega dos documentos exigidos permanece na Coordenadoria do Curso de graduação 
de Engenharia de Materiais. Esta coordenadoria está localizada no BLOCO A da 
Engenharia Mecânica/CTC.  

 

Quanto a seleção: 

Como forma de submeter sua inscrição ao Processo de Seleção, todo o candidato deverá 
atender os seguintes requisitos mínimos: 

 Número de Reprovações no Curso ≤ 3. Reprovações no primeiro ano não são 
computadas neste quesito. 

 Carga Horária Mínima Cursada em disciplinas (créditos) até 2015/02 (incluso) ≥ 40% do 
curso 

 Carga Horária Máxima Cursada em disciplinas (créditos) até 2015/02 (incluso) ≤ 80% do 
curso 

 IAA ≥ 6,0 

 Ter realizado o ENEM a partir de 2009 tendo pontuação igual ou superior a 600 pontos 

 

A seleção e a ordem de classificação será decidida pela comissão de seleção e realizada 
inicialmente para os alunos dos seguintes cursos: 

Engenharia de Produção; Engenharia Mecânica; Engenharia de Materiais; Sistemas de 
Informação; Ciências da Computação; Engenharias do Campus de Joinville, este último com até 
duas vagas. 

Caso resultem vagas não preenchidas, será publicado um novo edital para vagas 
remanescentes, incluindo os cursos indicados acima e os demais cursos do CTC.  

A ordem de classificação para os candidatos classificados e selecionados pela comissão de 
seleção será realizada pela comissão de seleção e publicada separadamente para cada projeto. 

A comissão de seleção buscará equalizar o número de candidatos selecionados dos diferentes 
cursos da UFSC de acordo com os objetivos de cada projeto e demanda das universidades 
francesas parceiras. 



Além dos critérios mencionados acima, a comissão considerará também o nível de proficiência 
em língua francesa exigido pela instituição parceira francesa. 

 

 

Quanto as vagas: 

1. Para o Projeto 178/15 REDE UFSC-UNICAMP, Instituições francesas envolvidas: ENSIM, 
ENSMM, com previsão de até 2 vagas: 

 Alocação Preferencial para alunos de Engenharia Mecânica. 

 Candidato com atuação na área de Vibrações e Acústica (requisito mandatório). 

2. O para o Projeto 118/11 –Rede INSA -Rede UFSC-UFRN, com previsão de até 10 vagas. 

 Preferencial para alunos da Engenharia Mecânica e Engenharia de Materiais. 

 Preferencial para alunos que atendam aos critérios para obter a dupla titulação 
acordados entre as instituições. 

 Serão priorizadas as instituições com parcerias consolidadas com a UFSC e a rede 
INSA. 

3. Para o projeto 158/14 REDE UNISUL UFSC IFSC Instituições francesas envolvidas: HEI, ISA, 
ISEN, com previsão de até 10 vagas. 

 Preferencial para alunos da Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia 
de Materiais e Engenharias do Campus de Joinville. 

4. Projeto 163/14 REDE UNESP UFSC UFBA Instituições francesas envolvidas: INGEFRANCE 
–EIGSI (La Rochelle); EPF(Paris); HEI(Lille)-EISTI e EiCESI, com previsão de até 10 vagas. 

 Preferencial para alunos dos cursos de Engenharia de Produção; Engenharia Mecânica, 
Sistemas de Informação; Ciências da Computação; Engenharias do Campus de Joinville 
 

Prazos e Informações gerais: 

 Os candidatos alocados nos projetos deste edital deverão enviar a documentação de 
inscrição à Universidade parceira francesa nos prazos estabelecidos por esta parceira. 

 Os candidatos alocados e selecionados nos projetos deste edital deverão entregar para 
a comissão de seleção a comprovação da proficiência em língua francesa exigida pela 
instituição parceira francesa, na qual foram alocados, até a data de 22 de abril de 2016. 

 O número máximo de vagas previsto em cada projeto é de até 10 bolsas (exceto o projeto 
178/15 com previsão de até 2 vagas), sendo que esta previsão de vagas poderá ser 
alterada caso ocorram novas orientações do Programa BRAFITEC/CAPES ou por parte 
das instituições francesas parceiras. 

 Durante a realização das entrevistas, o candidato poderá alterar a sua indicação das 
instituições francesas. 

 O presente processo de avaliação e classificação terá valor exclusivamente para período 
de intercâmbio previsto neste Edital (2016/2017). Para outros períodos de intercâmbio 
referentes ao presente convênio serão realizados novos processos de inscrição e 
seleção. 

 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção e pelos coordenadores 
UFSC de cada projeto. 

Comissão de Seleção da UFSC 
 

Projetos BRAFITEC 163/14; 178/15; 
118/11; 158/14 

 


