
 
 

 
 

EDITAL Nº 107/2017 
 

 
CHAMADA DE PRÉ-SELEÇÃO PARA O PROGRAMA CAPES – BRAFITEC 

 
 
O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, torna pública a seleção de alunos na área de 
engenharia para o Programa CAPES – BRAFITEC. 
 
1. Disposições Gerais 
 
O programa CAPES-BRAFITEC consiste de projetos de parcerias universitárias em 
todas as especialidades de engenharia, exclusivamente em nível de graduação, para 
fomentar o intercâmbio em ambos os países e estimular a aproximação das 
estruturas curriculares, inclusive à equivalência e o reconhecimento mútuo de 
créditos obtidos nas instituições participantes. 
 
2.   Objetivo 
 
Este processo destina-se aos alunos de graduação da UNIPAMPA na especialidade 
de Engenharia, interessados em participar de pré-seleção para concorrerem à bolsa 
de estudos de 12 (doze) meses na França na modalidade CAPES – BRAFITEC 
(Projeto 172/15). O período de estudos no exterior abrange o período de 
setembro/2017 a junho/2018, com possibilidade de prorrogação em função da 
realização de estágios. 
 
3. Público Alvo 
 
Alunos que estejam cursando, preferencialmente, o 5°, 6°, 7° ou 8° semestres nos 
cursos de Engenharia Química, Engenharia de Produção e Engenharia de 
Alimentos. 
 
4. Da Inscrição 

 
Período: de 22 de março a 04 de abril de 2017. 
 
4.1. O candidato deverá encaminhar a documentação elencada no item 5. para o 
endereço eletrônico daeinter@unipampa.edu.br, digitalizada em formato PDF e após 
entregar pessoalmente, por procurador ou por correspondência postada com AR - 
Aviso de Recepção até o dia 05 de abril de 2017 no endereço, a seguir: 
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UNIPAMPA – Reitoria 
A/C: DAEINTER- Diretoria de Assuntos Estratégicos e de 
Relações Institucionais e Internacionais 
Av. General Osório, 900 
Bagé – RS 
CEP: 96400-100 

 
4.2. O envio da documentação no formato digitalizado para o endereço eletrônico 
acima indicado é condição obrigatória para a participação na seleção. É também 
indispensável a remessa via correio, tendo em vista a necessidade de arquivo da 
documentação. 
 
5.   Dos Requisitos e Documentação Necessária 
 
Para que o candidato seja pré-selecionado e indicado pela UNIPAMPA, para 
concorrer à bolsa de estudos no âmbito do Programa CAPES-BRAFITEC, deverá 
encaminhar a documentação abaixo, na forma do item 4.1: 
5.1 Comprovante de ter realizado o ENEM a partir de 2009, com nota mínima de 600 
pontos; 
5.2 Histórico Escolar UNIPAMPA, conforme portal do aluno; 
5.3 Carta de Motivação, em português ou francês, destacando as qualificações e 
motivações para participar deste intercâmbio; 
5.4 Currículo Lattes; 
5.5 Média das notas por aluno, obtida na secretaria acadêmica; 
5.6 Documento que comprove conhecimento da língua francesa. 
 
6. Critérios de Avaliação 
 
A avaliação e seleção dos candidatos serão feitas por comissão, a ser designada 
pela PROGRAD, a partir dos critérios e pesos abaixo especificados: 
a) análise da documentação (eliminatório); 
b) conhecimento da língua francesa (eliminatório); 
c) atividades como bolsista de pesquisa (10%) e extensão (10%); 
d) indicadores de desempenho (40%); 
e) análise da carta de motivação e entrevista (40%). 
 
O resultado da pré-seleção será divulgado no portal institucional da UNIPAMPA. 
 
7. Seleção CAPES-BRAFITEC 

 
Os alunos selecionados pelo comitê de avaliação, em sendo aprovados pela CAPES 
e pela Instituição francesa que acolherá o aluno, terão direito à: 
- Bolsa mensal; 
- Auxílio-instalação; 
- Seguro-saúde; 
- Passagem área classe econômica tarifa promocional. 
Obs.: custos com visto e seguro-viagem serão por conta do aluno. 
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8. Informações Complementares do Projeto 
 
8.1 Título do Projeto de Cooperação: 
RISCO AMBIENTAL NA ENGENHARIA: ÊNFASE AO TREINAMENTO NA 
EMPRESA. 
 
8.2 Instituições: 
No Brasil, a Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), a Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Na França, o Centre International d’Études Supérieures en Sciences Agronomiques 
de Montpellier (SupAgro), a École des Mines d’Alès (EMA) e a École National 
Supérieur de Chimie de Montpellier (ENSCM). 
 
8.3 Objetivos da Proposta: 
a) estimular o intercâmbio entre alunos de graduação dos dois países; 
b) promover a aproximação das estruturas curriculares dos cursos oferecidos nas 
instituições parceiras francesas e brasileiras, com reconhecimento e equivalência de 
créditos; 
c) incentivar a realização de estágios curriculares de treinamento em laboratórios 
das universidades e/ou em empresas; 
d) identificar possibilidades de contínua aproximação e permanente intercâmbio 
entre as instituições parceiras, focados em temas ambientais a serem 
desenvolvidos. 
 
8.4 Área e Subárea Objeto da Parceria: 
Área: Engenharias Química, Produção e de Alimentos. 
O objetivo global do programa CAPES/BRAFITEC é fomentar parcerias institucionais 
nas especialidades de engenharia, estimulando o intercâmbio de alunos de 
graduação. Neste sentido, são objetivos específicos desta proposta de parceria: 

 estimular o intercâmbio entre alunos de graduação dos dois países, mas 
igualmente de docentes das seis escolas de engenharia participantes; 

 promover a aproximação das estruturas curriculares dos cursos oferecidos 
nas instituições parceiras francesas e brasileiras, com reconhecimento e 
equivalência de créditos; 

 incentivar a realização de estágios curriculares de treinamento em 
laboratórios das universidades e/ou em empresas; 

 identificar possibilidades de contínua aproximação e permanente intercâmbio 
entre as instituições parceiras, focados em temas ambientais a serem 
desenvolvidos. 
Foco educacional: De maneira inovadora, e considerando o desenvolvimento das 
relações institucionais entre as escolas parceiras, esta proposta pretende 
desenvolver atividades acadêmicas relacionadas com uma temática específica: 
“Risco Ambiental”. Neste sentido, todos os intercâmbios de alunos, além dos 
professores/pesquisadores, estarão relacionados, em maior ou menor grau, como 
esta temática ambiental. Com efeito, esta opção proporcionará um efeito catalisador 
futuro entre as instituições, através da criação de novas temáticas ainda mais 
inovadoras de pesquisa. 
Por fim, tendo em vista a realização dos objetivos propostos, as seguintes ações são 
igualmente vislumbradas: 
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 considerando o intercâmbio de alunos propriamente dito, será necessário 
aprofundar a reciprocidade dos intercâmbios já desenvolvidos entre as instituições 
parceiras (cooperações bilaterais existentes), além de criar novos fluxos de 
estudantes focados na temática comum do projeto; 

 considerando os aspectos pedagógicos da cooperação, reforçar as 
cooperações entre os professores/pesquisadores e o pessoal administrativo das 
instituições parceiras através de atividades de cotutela, além da possibilidade de 
criação de novos mecanismos de gestão de intercâmbios de alunos e professores. 
Foco empresarial: O foco empresarial deste projeto visa dar a oportunidade de 
experiência no ambiente produtivo a todos os alunos participantes. Anteriormente, foi 
realizada uma experiência piloto com a empresa IMERYS, empresa francesa do 
setor de mineração. Esta experiência consistiu em propor um estágio industrial para 
um grupo de alunos brasileiros de uma mesma instituição (UFRGS), em diferentes 
unidades de produção da IMERYS, na França. O fechamento dos estágios culminou 
com uma apresentação formal, por parte dos alunos, na presença tanto dos 
professores das instituições quanto do corpo técnico da IMERYS. Ou seja, da 
mesma maneira que a atividade acadêmica curricular dos alunos de ambos os 
países tem um acompanhamento significativo por parte dos professores, se pretende 
induzir neste projeto o mesmo procedimento nos estágios em empresas. Para os 
próximos quatro anos, se pretende implantar este enfoque em empresas que tenham 
esta característica binacional, instaladas em ambos os países, independe onde seja 
a matriz. 
 
9. Cronograma 
 

Período Atividades 

22 de março até 04 de abril de 2017 Inscrição junto à UNIPAMPA. 

10 de abril 2017 Entrevistas 

11 de abril de 2017 Resultado da pré-seleção da UNIPAMPA. 

12 e 13 de abril de 2017 Período para recursos. 

15 de abril de 2017 Resultado final da pré-seleção da UNIPAMPA. 

De 22 de maio a 22 de junho de 2017 
Data para o preenchimento do formulário online pelo 

estudante e Instituição enviar as inscrições dos 
estudantes para a missão de estudos. 

A partir de setembro de 2017 
Início das atividades no exterior 

(início efetivo do intercâmbio/aulas). 

 
10.  Disposições Finais 

 
Casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão resolvidos pela 
Comissão designada para avaliação e seleção, na UNIPAMPA. 
A seleção objeto deste edital e o efetivo início do intercâmbio na França ficam 
igualmente condicionados ao número de bolsas a serem disponibilizados pela 
CAPES, além do aceite definitivo por parte das escolas francesas (carta de aceite). 
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Os alunos classificados para a entrevista deverão comparecer em data, horário e 
local que serão divulgados por e-mail aos alunos (somente os classificados). 
 
Bagé, 22 de março de 2017. 
 
 
 
 
 

Maurício Aires Vieira  
                                          Vice-Reitor 

 

 


