
 
 
 
 

 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC 
CENTRO TECNOLÓGICO - CTC 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE 
CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS – SC 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA PROGRAMA DE INTERCÂMBIO  
BRAFITEC PROJETO LSO – ENGENHEIRO SÉCULO XXI  

(conforme Edital BRAFITEC No. 13/2019) 
 

A LICENÇA SOCIAL DE OPERAÇÃO E O ENGENHEIRO HUMANISTA: O CAMINHO 
CERTO PARA O SÉCULO XXI 

 

ANO 2021 
 

 
 

1. OBJETIVOS DO EDITAL 
 
1.1. O presente edital visa à seleção de alunos para o Programa de Intercâmbio BRAFITEC do Curso 

de Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental para as Instituições de Ensino Superior 
associadas da França. 

1.2. A presente seleção prevê a realização de intercâmbios de 01 ano acadêmico, com início previsto 
para Agosto/Setembro de 2021, com 10 meses de bolsa, 

1.3. O programa de estudos, de 02 semestres acadêmicos, poderá abranger: realização de disciplinas, 
e estágio em empresa ou laboratório de pesquisa. 

1.4. O presente edital submete-se às diretrizes e normas estabelecidas no EDITAL CAPES/BRAFITEC 
Nº. 13/2019 (*) e eventuais instruções posteriores divulgadas pela CAPES. 

 

Obs.:* https://www.capes.gov.br/images/novo_portal/editais/editais/11062019-EDITAL-13-BRAFITEC.pdf 

 
 

2. PÚBLICO ALVO E REQUERIMENTOS 
 
2.1.  São selecionáveis prioritariamente alunos do curso de Graduação em Engenharia Sanitária e 

Ambiental do Centro Tecnológico da UFSC. 
2.2. São pré-requisitos para a candidatura: 

2.2.1. Alunos que tenham concluído as disciplinas do curso até a 5a fase, na data de início da 
bolsa (agosto/setembro de 2021) e estejam aptos a cursar disciplinas subsequentes a partir 
do semestre escolhido, 

Instituições Associadas 

IES Brasil IES França Site 
 Universidade Federal de Santa 

Catarina - UFSC 
 Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul - UFRGS 
 Universidade Federal do Pampa - 

UNIPAMPA 

 École des mines d'Alès (IMT 
Mines d'Alès) 

 Montpellier  SupAgro – SupAgro 
 École nationale Supérieure de 

Chimie de Montpellier - ENSCM 

 https://www.mines-
ales.fr/ 

 

 https://www.montpellier-
supagro.fr/ 

 

 https://www.enscm.fr/ 
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2.2.2. Ter IAA maior ou igual a 7,0, 
2.2.3. 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 INEP), 
2.2.4. Não ter sido indicado à vaga de intercâmbio para o mesmo período por meio de 

processo seletivo gerenciado pela UFSC.  
2.2.5. É vedada a inscrição de candidato que tenha sido agraciado anteriormente com bolsa de 

estudos no exterior, em nível de graduação, em função de programa ou projeto 
financiado por agência pública de fomento brasileira,  

2.2.6. É vedado o acúmulo de bolsas com outras concedidas pela CAPES ou por quaisquer 
agências nacionais, salvo se norma superveniente dispuser em contrário. 

 
 

3. BENEFÍCIOS (salvo novas orientações da CAPES) 
 
Conforme Edital CAPES-BRAFITEC Nº. 13/2019, os alunos selecionados contarão com benefícios, 

concedidos pela CAPES: 
 
I - mensalidade,  
II - passagens,  
III - auxílio-instalação,  

IV - auxílio seguro-saúde, e  
V - adicional localidade, quando cabível. 

 
 

4. DOCUMENTAÇÃO PARA A CANDIDATURA 
 

Deverão ser fornecidos, no momento da inscrição junto à UFSC, os seguintes documentos:  
 

1. Histórico Escolar, até 2020.1, inclusive, 
2. Formulário de Inscrição com a instituição e curso escolhidos, indicando a ordem de prioridade, 
3. Curriculum Vitae em Francês e Português, contendo a foto do candidato (2 páginas no máximo),  
4. Carta de motivação em francês: carta deverá evidenciar o interesse e a importância de realização 

de intercâmbio nas Escolas francesas associadas e escolhida,  
5. Cópia do documento de identidade,  
6. Comprovante do ENEM (com nota mínima de 600 pontos, requisito obrigatório),  
7. Comprovante de proficiência: Comprovar proficiência em língua francesa, equivalente a B1. 

(verificar datas dos testes junto à Aliança Francesa),1 
8. Proposta preliminar de atividades (disciplinas a serem cursadas e/ou eventual estágio), 
9. Telefone e a-mail para contato. 

 
 
1 Essa declaração (com a atribuição dos conceitos A1, A2, B1, B2) é obtida a partir da prova de proficiência em 

língua francesa TCF Capes, DALF ou DELF realizadas pela Aliança Francesa .  Maiores informações sobre datas, 

tarifas e modalidades no site da Aliança francesa. 
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5. CALENDÁRIO 
 
 

Data Atividade 

 10/02/2021 a 19/02/2021 
 Inscrição através de ficha de inscrição e entrega da 

documentação exigida, 

 22/02/2021  Pré-seleção pela análise de documentação, 

 23/02/2021  Divulgação dos resultados. 

 
 

6. ENTREGA DE DOCUMENTOS E INSCRIÇÕES 
 
6.1.  Os documentos descritos no item 4, devem ser enviados por e-mail a armando.borges@ufsc.br 

com assunto/subject BRAFITEC ENS_UFSC NomedoCandidato, em arquivo único (.zip).  
6.2.  A inscrição é efetivada pela entrega dos documentos, na data indicada. 
6.3.  Não serão aceitas inscrições fora do prazo de inscrições estabelecido no item 5. 
6.4. A data limite para envio deste pré-dossiê é sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021, 23h59. 

 
 

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

 Número de vagas: o número total de bolsas previsto para este projeto em 2021 é de até 4. 

 Mais informações podem ser obtidas junto ao coordenador do projeto junto á UFSC, Prof. Armando Borges de 

Castilhos Jr no email: armando.borges@ufsc.br 

 A seleção dos candidatos considerará: proficiência no idioma, histórico escolar, currículo, experiência em estágios 

no exterior, bolsas de iniciação científica, carta de motivação e plano de atividades. A comissão poderá convocar 

os selecionados para uma entrevista, se necessário. 

 Esta pré-seleção é a primeira etapa do processo de solicitação de bolsa da CAPES. A concessão da bolsa dependerá 

de aprovação da universidade francesa e aprovação final da CAPES, através da emissão do termo de outorga da 

bolsa aos pré-selecionados. Os pré-selecionados serão instruídos sobre as próximas etapas do processo e a 

inscrição no sistema da CAPES. 

 
Obs.: Em função da pandemia COVID 19, podem ocorrer alterações nas datas do edital, datas do intercâmbio ou 

mesmo no número de vagas de cada programa. Finalmente, dada à excepcionalidade da situação atual, não há 
garantias da realização completa do presente edital, sendo condicionado às determinações da CAPES. 

 
 
 
 

Prof. Dr. Armando Borges de Castilhos Junior 
Coordenador UFSC do Projeto BRAFITEC 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

Dados Pessoais: 
 
Nome: 
 
Nº Matricula: 
 
Email:  
 
Curso: 
 
Telefone para Contato: 

 

 
Opções de Escolha de Universidades: 

 
 

1ª Opção: ______________________________________________________ 
 
2ª Opção: ______________________________________________________ 
 
3ª Opção: ______________________________________________________ 

 
 

 
 

_________________                         _________________________________________ 
                                 Data                                                     Assinatura do Candidato 
 

 


