EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E
DE TECNOLOGIA (CCET) DA UFSCAR PARA INTERCÂMBIO DE DUPLO
DIPLOMA EM ESCOLAS DE ENGENHARIA DO
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS
ANO LETIVO 2022-2023

1)

Objetivos do edital

O presente edital visa apresentar o programa de intercâmbio de alunos do Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET), no marco do convênio de duplo diploma assinado em 2019 pela UFSCar e pelas escolas francesas, através do Grupo Paristech e agora transferidas ao Institut Polytechnique de Paris
(IPP). Os cursos de graduação contemplados são: Engenharia Elétrica,
Engenharia de Computação e Engenharia Mecânica. Os demais cursos de
graduação do CCET também são passíveis de participação no presente processo seletivo, desde que um programa formal de duplo diploma seja efetivado
em um novo convênio entre os cursos do CCET e escolas específicas do IPParis (ENSTA-Paris e Telecom-Paris), dentro dos prazos adequados.

2)

Apresentação do programa

O Institut Polytechnique de Paris (https://www.ip-paris.fr/en/home-en/) é formando por escolas de engenharia de excelência situadas na região parisiense.
Uma apresentação detalhada do programa, da documentação necessária para
análise da etapa 2 (vide item 9 abaixo) e das escolas participantes (em inglês
ou em francês) pode ser obtida em:
https://admission.ip-paris.fr/
https://admission.ip-paris.fr/candidature/DD
https://www.youtube.com/watch?v=W76UUKc8aIw
https://www.youtube.com/watch?v=p_Mcxp86qEY

3)

Detalhes do programa

Os sete primeiros semestres (períodos) do curso de gradução são cursados na
UFSCar. No momento da saída para o intercâmbio, o aluno deve ter
concluído todas as disciplinas referentes aos sete primeiros semestres
(para cursos com previsão de 10 períodos) ou cinco primeiros semestres
(para cursos com previsão de 8 períodos) do curso de gradução. Os
quatro semestres acadêmicos seguintes são cursados no sistema francês, em
uma das Escolas do IPP conveniadas com a UFSCar (ENSTA-Paris e
Telecom-Paris), seguindo a grade do engenheiro da França. O último semestre
do curso de gradução é cursado na UFSCar em função do processo de
reconhecimento dos créditos e do oferecimento de disciplinas. Assim, o
programa de intercâmbio estende a duração do curso de graduacao em no
mínimo um ano.

4)

Benefícios do programa

O programa prevê a isenção das taxas acadêmicas (mensalidades). No
entanto, outras taxas administrativas menores, relacionadas com a recepção
dos alunos na Instituição francesa, poderão ser cobradas dos alunos. Outras
despesas, tais como a obtenção de passaporte e visto, alojamento,
alimentação, seguro saúde ou outros gastos serão por conta do beneficiado.
Os alunos aprovados poderão concorrer à Bolsa Eiffel do Governo Francês
ou às Bolsas BRAFITEC, da CAPES/Brasil, desde que possuam os requisitos
de cada bolsa, ou ainda cursarem o programa de duplo diploma sem
financimamento externo.

5)

Cursos elegíveis

São elegíveis para estes programa de duplo diploma os seguintes cursos do
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da UFSCar: bacharelado em
Engenharia Elétrica, bacharelado em Engenharia Mecânica e bacharelado

em Engenharia de Computação. Os demais cursos de graduação do CCET
também são passíveis de participação no presente processo seletivo, desde
que um programa formal de duplo diploma seja efetivado em um novo convênio
entre os cursos do CCET e escolas específicas do IP-Paris (ENSTA-Paris e
Telecom-Paris), dentro dos prazos adequados.

6)

Duração do intercâmbio

A duração do programa de intercâmbio na instituição francesa será de 2 (dois)
anos acadêmicos (setembro de 2022 a julho de 2023).

7)

Público alvo e requisitos

São selecionáveis alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação
elegíveis do CCET - UFSCar que atendam aos seguintes requisitos:
(i)

ter índice de rendimento acadêmico (IRA) médio maior ou igual a 14000;

(ii)

ter integralizado no máximo 70% da carga horária do curso;

(iii)

ter integralizado até setembro de 2022 toda a carga horária referente às
disciplinas obrigatórias do 1º ao 7º período do curso, no caso de alunos
de

cursos

de

10

semestres

(o

aluno

deve

estar

cursando

preferencialmente o sexto semestre de seu curso no segundo
semestre de 2021) ou do 1º ao 5º período do curso, no caso de alunos
de cursos de 8 semestres (o aluno deve estar cursando preferencialmente
o terceiro semestre de seu curso no segundo semestre de 2021).
Devido aos atrasos provocados pela pandemia de Covid19, alunos com
perfis que tenham sofrido atraso em razão da suspensão das aulas,
poderão se candidatar, considerando um semestre de atraso;
(iv)

Não apresentar em seu histórico escolar mais que 08 créditos de reprovações em disciplinas;

(v)

Ter bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar;

(vi)

Possuir domínio da língua inglesa ou francesa para realização da prova
escrita. Não é necessário, no momento da candidatura, o domínio da
língua francesa. Porém, será necessário possuir um nível mínimo B1 de
proficiência da Aliança Francesa ao final do processo seletivo, com documentação comprobatória que deve ser apresentada até março de
2022, ou antes, caso seja pleiteada e aprovada bolsa de estudos (Eiffel,
Capes-Brafitec, etc.) para este programa de intercâmbio. Recomenda-se
que os alunos se informem sobre a prova de proficiência assim que for
aprovado na entrevista (etapa 3 abaixo), já que as provas da Aliança
Francesa não ocorrem com frequência;

8)

Critérios de Seleção

Os alunos serão selecionados pelas escolas francesas segundo os seguintes
critérios:
(i)

desempenho acadêmico;

(ii)

provas abordando conteúdos de matemática e física superior, assim como de química e biologia, dependendo da escola pretendida pelo aluno;

(iii)

entrevistas em inglês ou francês visando avaliar o perfil do aluno para
participação do programa de duplo diploma e a sua capacidade de comunicação em língua estrangeira.

9)

Etapas da seleção

O processo seletivo será composto por três etapas:

Etapa 1 (pré-seleção)
Inscrição na UFSCar por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível no site abaixo a partir do dia 18/08/2021 e até, impreterivelmente, o dia
03/09/2021 às 23h59. As candidaturas registradas serão analisadas com base

no critério de desempenho acadêmico. A lista dos alunos pré-selecionados será divulgada até o dia 08/09/2021.
Formulário eletrônico disponível em:
https://forms.gle/ZmYKJwrzVfa2zo7f6

Etapa 2 (elegibilidade)
Os alunos pré-selecionados na Etapa 1 deverão se inscrever on-line até o dia
30/09/2021 por meio do preenchimento de formulário eletrônico e upload de
documentos no site do Institut Polytechnique de Paris (item 2 deste edital).
O site de inscrição do Institut Polytechnique de Paris (em inglês) é:
https://admission.ip-paris.fr/candidature/DD

Etapa 3 (exames de admissão)
Cada aluno declarado elegível receberá uma convocação do Institut Polytechnique de Paris para apresentar-se nesses exames de admissão até o
08/10/2021. Entre os dias 11/10/2021 e 29/10/2021 serão realizados os exames de admissão (entrevista). A entrevista motivacional será baseada em uma
discussão de 25 a 30 minutos com 1 a 3 examinadores para entender completamente suas motivações para os programas para os quais você está se inscrevendo. Não há previsão de exames teóricos escritos ou on-line durante o
processo de admissão, a menos de decisões posteriores das escolas. No caso
de exames teóricos, os conhecimentos recomendados nas diferentes disciplinas básicas e alguns exemplos de questões para treinamento estão disponibilizados também no site do Institut Polytechnique de Paris:
https://dca-concours.polytechnique.fr/fui/welcome/cand.php

Etapa 4 (finalização do processo)
A partir de 30/10/2021 até o dia 03/11/2021, os alunos selecionados na etapa 3
classificam as escolas desejadas. A partir do dia 15/11/2021 será divulgada a
decisão final de aceitação pelas escolas. Entre os meses de dezembro de
2021 e janeiro de 2022 os alunos recebem a carta de admissão da escola. O
período letivo nas escolas francesas inicia em setembro de 2022.

10) Documentação para a candidatura

Os seguintes documentos, em formato PDF, deverão ser anexados (upload) ao
formulário on-line de inscrição (https://admission.ip-paris.fr/candidature/DD) a
ser preenchido no site do Institut Polytechnique de Paris:

(i)

carta de apresentação, argumentada contendo sua motivação, em inglês
ou francês, apresentando seu projeto de mobilidade e perspectivas profissional. Trata-se de uma carta de intenção onde deve-se destacar o projeto de carreira pretendido após a conclusão do curso de graduação no Institut Polytechnique de Paris (geralmente 1 página);

(ii)

curriculum vitae em inglês ou francês contendo a foto do candidato (2 páginas no máximo);

(iii)

resumo da lista de disciplinas (ementas das disciplinas – ver projeto pedagógico do curso no site da UFSCar)

(iv) histórico escolar completo da UFSCar, incluindo eventuais trancamentos
ou reprovações ao longo do curso, com tradução para inglês ou francês,
(obtido pelo sistema SIGA, com posterior tradução feita pelo aluno, com
validação pelo Coordenador de Curso);
(v)

declaração oficial da UFSCar sobre a classificação (ranqueamento) do
discente na universidade/curso (obtido através de solicitação à Digra (digra@ufscar.br) com posterior tradução feita pelo aluno, com validação pelo Coordenador de Curso);

(vi) cópia do passaporte ou carteira de identidade;
(vii) foto do candidato;
(viii) cartas de referência: nome, cargo e endereço de e-mail de pelo menos 2
professores ou orientadores acadêmicos.

Documentos opcionais a serem submetidos, se aplicáveis ao candidato:
- Certificados oficiais de diplomas recebidos, mencionados no item (ii) acima;

- Certificados de honras e prêmios, mencionados na inscrição;
- Relatórios oficiais de pontuação para testes de idioma, mencionados no formulário de candidatura;

11) Calendário

Abaixo, são apresentadas as datas importantes para o processo de seleção
dos alunos candidatos ao intercâmbio em escolas do Institut Polytechnique de
Paris.
•

18/08/2021 até 03/09/2021: período para inscrição, via internet, de candidaturas dos alunos de cursos de graduação elegíveis do CCET da UFSCar.

•

08/09/2021: divulgação da lista de alunos pré-selecionados pela UFSCar
(Etapa 1 da seleção).

•

30/09/2021: prazo limite para realização de inscrição on-line no site do Institut Polytechnique de Paris por parte dos alunos pré-selecionados.

•

11/10/2021 a 29/10/2021: realização de entrevistas (Etapa 3) conduzidas por
professores do Institut Polytechnique de Paris para os alunos da UFSCar selecionados com base na Etapa 1 e 2.

Observações:
(i)

O aluno pré-selecionado que não se inscrever no site do programa de admissão do Institut Polytechnique de Paris não estará apto para participar das
Etapas 2 e 3 (processo de admissão e entrevistas).

(ii)

A lista dos alunos admitidos numa Escola do Institut Polytechnique de Paris
será divulgada na a partir do dia 15/11/2021.

(iii)

Para qualquer esclarecimento para o programa de duplo diploma, contatar as
coordenações dos respectivos cursos e/ou dd-admission@ip-paris.fr (etapas
2 e 3).

12) Informações Adicionais

Número de vagas:
Não existe definição prévia do número de alunos que serão aprovados após
ser concluído todo o processo de seleção. Esse número dependerá do rendimento acadêmico dos candidatos. A quantidade de alunos pré-selecionados na
Etapa 1 também dependerá da qualidade acadêmica dos candidatos e ainda
do limite estipulado pelo Institut Polytechnique de Paris para viabilizar a realização das Etapas 2 e 3 (prova e entrevista). Para garantir uma maior representatividade estudantil no âmbito dos cursos do CCET, ao menos um aluno de cada
curso de graduação será selecionado na Etapa 1 do processo, desde que sejam cumpridas as exigências mínimas definidas neste edital.

Bolsas:
Os alunos admitidos poderão concorrer a bolsas Eiffel (governo francês) e a
bolsas do Programa CAPES-BRAFITEC vigente entre os cursos de Engenharia
de Computação, Mecânica e Elétrica da UFSCar com as escolas do Institut
Polytechnique de Paris. Não há garantia a priori que os admitidos terão bolsa.

IMPORTANTE : Tendo em vista a pandemia do COVID 19 não é possível
precisar ou antecipar, no momento do lançamento deste edital, as condições
sanitárias e exigências de fronteiras entre os países no início da mobilidade,
podendo, inclusive, ser vedada a entrada de brasileiros no país de destino,
levando a reprogramação da mobilidade (em concordância com a universidade
anfitriã) ou mesmo o cancelamento deste Edital

São Carlos, 17 de agosto de 2021.

