UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
FACULDADE DE TECNOLOGIA

EDITAL BRAFITEC Nº 001/2017
PROCESSO SELETIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO DE
ENGENHARIA EM INTERCÂMBIO

A Diretora da Faculdade de Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas torna público
que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de alunos de graduação em Engenharia
desta Faculdade para participação em programa de intercâmbio com duração de 01 (um) ano
acadêmico (dois semestres consecutivos) entre a UFAM, no Brasil, e a Fédération Gay-Lussac
(FGL): École Nationale Supérieure de Chimie de Lille (ENSCL); École Nationale Supérieure de
Chimie de Montpellier (ENSCM); École Nationale Supérieure de Chimie de Clermont-Ferrand
(ENSCCF) e IPB-École Nationale Supérieue de Chimie, de biologie et de Physique (ENSCBP),
Instituições Francesas de Ensino Superior em Engenharia, conforme previsto nos Protocolos de
Intenções de Cooperação Científica e Acadêmica entre as Instituições. A Federação Gay-Lussac
aceita intercambistas para os seguintes cursos: (1) Engenharia Química; (2) Engenharia de Petróleo
e Gás; (3) Engenharia de Materiais; e (4) Engenharia Mecânica, caso haja afinidade de disciplinas.
O principal objetivo dos Protocolos de Intenções entre a UFAM e as Instituições Francesas
listadas acima é a proposição de uma cooperação técnico-científica e pedagógica entre as
Instituições de forma a facilitar, reciprocamente, os intercâmbios acadêmicos e científicos, a
pesquisa e a transferência de conhecimento, visando o interesse e o benefício mútuo.
Os alunos selecionados para o intercâmbio receberão através do Projeto BRAFITEC 192/15,
realizado em parceria pela UFAM, UFMG, USP e FGL, os seguintes benefícios da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Nível Superior (CAPES): bolsa de estudos, auxílio instalação, passagem aérea
de ida e volta em tarifa promocional e seguro saúde, conforme Edital CAPES Nº 021/2014CAPES/CDEFI.
Serão selecionados 03 (três) alunos da UFAM para o Projeto BRAFITEC, podendo
aumentar o número de vagas se a Instituições parceiras no Brasil, UFMG e USP, não assumirem as
06 (seis) vagas que juntas que tem direito. No caso de vagas adicionais, serão selecionados os
candidatos subsequentes aos 03 (três) primeiros colocados que apresentarem melhor pontuação
neste processo seletivo. A escolha da Instituição de Ensino Francesa que receberá cada um dos
alunos brasileiros selecionados neste edital será de responsabilidade da UFAM, através dos
organizadores deste edital, e das Instituições Francesas.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. Período, dia e horário: de 13 de março de 2017 a 30 de março de 2017, nos dias úteis de
segunda à sexta-feira, das 14h00 às 20h00.
1.2. Local: Secretaria do Departamento de Engenharia Química na FT. Térreo do Bloco
Administrativo da Faculdade de Tecnologia (Prédio da Direção da FT). Universidade Federal
do Amazonas: Av. General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, Nº 3.000, Bairro Coroado, Manaus
– AM. Somente serão aceitas inscrições protocoladas na Secretaria da Faculdade de Tecnologia
da UFAM.
1.3. Requisitos para a inscrição:
1.3.1. Ser estudante, regularmente matriculado em um dos seguintes cursos de graduação de
Engenharia da Faculdade de Tecnologia da UFAM: (1) Engenharia Química; (2)

Engenharia de Petróleo e Gás; (3) Engenharia de Materiais; e (4) Engenharia Mecânica,
este último, caso haja afinidade de disciplinas.
1.3.2. Ter feito o ENEM a partir de 2009 com nota mínima de 600 pontos.
1.3.3. Apresentar os seguintes documentos e comprovantes:
Carta de apresentação, escrita em português, ao coordenador do projeto BRAFITEC
na UFAM, na qual o candidato se expressará (perfil, personalidade e preferências);

1.3.3.1.
1.3.3.2.

Curriculum Vitae (Plataforma Lattes/ CNPq);

1.3.3.3.

Uma foto 3x4;

1.3.3.4.

Comprovante de matrícula no semestre corrente;

1.3.3.5.

Histórico escolar atualizado (a partir de março de 2017);

Carta de motivação, escrita em francês ou em inglês, na qual o candidato apresentará
as razões que o levaram a optar pela inscrição no programa, o campus onde pretende
estudar, com a devida justificativa e as perspectivas e benefícios que espera obter com a
participação neste intercâmbio.

1.3.3.6.

Entrega: A documentação deve ser entregue em um envelope fechado, constando as seguintes
informações na FRENTE do envelope:
Nome:
Instituição onde pretende estudar na França:
Curso na FT/UFAM:
Período:
Telefone:
Matrícula:
Celular:
Email:
EDITAL BRAFITEC 2017

1.3.4. Ter cumprido entre 40% e 70% do total de créditos obrigatórios para sua diplomação no
momento da inscrição. Ou seja, o candidato deve estar cursando regularmente pelo menos
o 5º (quinto) semestre letivo. É vedada a seleção de alunos finalistas, pois os bolsistas do
Projeto BRAFITEC devem retornar ao Brasil pelo menos 01 (um) ano antes da conclusão
de seu curso de graduação.
1.3.5. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital.
1.3.6. Ter coeficiente de rendimento acumulado igual ou superior a 6,0.
1.4. A inscrição deverá ser efetuada pelo candidato ou por seu procurador. No caso de inscrição por
procuração, é obrigatória a apresentação de cédula oficial de identidade original do procurador.
O original da procuração ficará retido na Secretaria da Faculdade de Tecnologia da UFAM.
1.5. As inscrições homologadas serão divulgadas após as 14h00 do dia 31/03/2017, via cartaz
afixado no quadro de avisos do bloco da Direção da Faculdade de Tecnologia e por meio
eletrônico, no seguinte endereço: (http:// www.arii.ufam.edu.br)
2. DA SELEÇÃO
2.1. O processo seletivo constará de três etapas:
2.1.1. Na primeira etapa será realizada uma análise documental considerando o coeficiente
de rendimento apresentado no histórico escolar, a carta de apresentação e o curriculum
vitae (CV Lattes).
2.1.2. A segunda etapa consistirá de um Exame de Proficiência em Língua Francesa, que
avalie as 4 (quatro) habilidades (leitura, escrita, compreensão auditiva e expressão oral),
específico para este Edital, a ser realizado pelo Departamento de Língua Estrangeira da
UFAM (DLLE/UFAM) nos dias 03 e 04 de Abril de 2017.



A prova escrita será realizada no dia 03 de Abril de 2017 no horário das 14h00 às 17h00 e
avaliará a compreensão e produção escrita do candidato.



No dia 03 de Abril de 2017, a partir das 14h00 será avaliada a produção e compreensão
oral do candidato.



Os Exames serão realizados na Sala da Coordenação de Língua Francesa, no 2º Andar do
Bloco Mário Ipiranga Monteiro, ICHL/UFAM.



Para este Exame de Proficiência em Língua Francesa, a INSCRIÇÃO deverá ser
realizada no período de 13/03/2017 a 30/03/20117, na Secretaria do DEQ na FT/UFAM.



O Resultado do Exame de Proficiência em Língua Francesa será divulgado no dia
06/04/2017. Será considerado APTO o candidato aprovado no nível B1. As notas obtidas
pelos candidatos APTOS serão utilizadas na classificação final.



O Atestado do Exame de Proficiência em Língua Francesa é válido por dois anos e
poderá ser retirado na Secretaria do Departamento de Línguas Estrangeiras da UFAM, no
mesmo dia da publicação do Resultado. Os contatos poderão ser feitos na Secretaria do
DLLE/ICHL/UFAM.

Além dos testes realizados pelo Departamento de Língua Estrangeira (Francês) da UFAM,
também serão aceitos os testes de proficiência linguística em Francês realizados por uma das
49 unidades da Aliança Francesa no Brasil:


Teste TCF (Test de Connaissance Du Français), a partir de B1,



DELF (Diplôme d´Études em Langue Française), a partir de B1,



DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) C1 e C2;



Certificado da Aliança Francesa (mínimo de 70 pontos), próprio para submissão de
candidatura à bolsa pela CAPES/CNPq.

2.1.3 Os alunos APROVADOS em Exame de Proficiência em Língua Francesa devem se
apresentar no dia 07 de Abril de 2017, a partir das 14h00, na Sala 55 (2º andar) do bloco da
administração da Faculdade de Tecnologia da UFAM, para cumprir a terceira etapa do
processo seletivo, que consistirá de ENTREVISTA, em português, inglês ou francês.
3. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados do processo seletivo serão divulgados por meio de edital a ser afixado no bloco da
Direção de Faculdade de Tecnologia, nos quadros de avisos dos colegiados de cursos de Graduação
e no site da Faculdade de Tecnologia (http:// www.arii.ufam.edu.br) em 10 de Abril de 2017, a
princípio, indicando até 03 (três) candidatos selecionados para participar do Projeto BRAFITEC,
com início das aulas do curso de Graduação em Setembro de 2017.
4. CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO
Data/Período

Evento/Atividade
Inscrição ao Processo de Pré-Seleção
Horário: 14h00 às 20h00

13 a 30/03/2017 Local: Secretaria do Departamento de Engenharia Química (DEQ) da FT.
Bl. Administrativo da Faculdade de Tecnologia. UFAM: Av. Gal. Rodrigo
Otávio Jordão Ramos, 3.000, Coroado, Manaus/AM. Contato: Luíza e/ou Agnus.
31/03/2017

Homologação das inscrições. Divulgação no quadro de avisos do bloco da
Administração da Faculdade de Tecnologia e pelo seguinte endereço: (http://
www.arii.ufam.edu.br)

Prova Escrita de Língua Francesa:
03/04/2017

Compreensão e Produção Escrita. Horário: 14h00 às 17h00.
Local: Sala da Coordenação de Língua Francesa, no 2º Andar do Bloco Mário
Ipiranga Monteiro, ICHL/UFAM.
Prova Oral de Língua Francesa:

04/04/2017

Compreensão e Produção Oral. Horário: a partir das 14h00.
Local: Sala da Coordenação de Língua Francesa, no 2º Andar do Bloco Mário
Ipiranga Monteiro, ICHL/UFAM.

06/04/2017

Divulgação do Resultado das Provas de Francês. Local: quadro de avisos do
bloco da Administração da Faculdade de Tecnologia e por meio eletrônico, no
seguinte endereço: (http:// www.arii.ufam.edu.br)

07/04/2017

Entrevista. Durante a entrevista o candidato deve entregar cópia digitalizada do
Atestado de Proficiência em Língua Francesa. Horário: a partir das 14h00.
Local: sala 55 (2º andar) do bloco da Administração da Faculdade de Tecnologia
da UFAM.
Divulgação do Resultado Final

10/04/2017

Local: quadro de avisos do bloco da Administração da Faculdade de Tecnologia e
por meio eletrônico, no seguinte endereço: (http:// www.arii.ufam.edu.br)

5. DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. Concluído o intercâmbio, o aluno deve apresentar um relatório final à Direção da Faculdade de
Tecnologia da UFAM, com cópia para o Coordenador de Graduação, condição para que seja
analisado o seu processo de aproveitamento de créditos na UFAM;
5.2. O aproveitamento de créditos na UFAM será possível, desde que haja equivalência das
disciplinas, conforme Resolução da instituição de origem;
5.3. Os alunos selecionados deverão providenciar passaporte e visto de estudante antes de sua
partida. Não serão aceitos vistos de turista.
5.4. Aos alunos selecionados serão providenciados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), no âmbito do Programa BRAFITEC/CAPES os seguintes
itens: bolsa mensal de € 870,00 durante o período do intercâmbio; seguro saúde de € 70,00/mês;
auxílio instalação de € 110,00/mês; e auxílio deslocamento que inclui passagem aérea (ida e volta).

Manaus, 22 de Fevereiro de 2017

______________________________

_____________________________

Profa. Dra. Ocileide Custódio da Silva

Profa. Dra. Patrícia dos Anjos Braga Sá dos Santos

Coordenadora do Projeto BRAFITEC Nº 192/15

Diretora da Faculdade de Tecnologia

ocileide2002@yahoo.com.br

