
Estágio de Formação na França para 
Alunos de Engenharia Elétrica 

(Convênio BRAFITEC) 
 

 

Duração: 10 meses, a partir de Setembro de 2022 Escolas: 

Grenoble INP; Polytech Grenoble, Toulouse INP e ENSEEIHT 

Benefícios: 
- Passagem aérea de ida e volta. 

- Bolsa paga pela CAPES/MEC no valor de 870,00 euros + 90,00 euros de seguro 

saúde (mensais) + auxílio instalação (1.300 euros) 

- Aproveitamento das matérias cursadas na França. 

- Possibilidade de obter dupla diplomação. 

Requisitos (dentre outros): 

- Alunos que irão cursar o 6º, 7º ou 8º período do Curso de Engenharia de 
Elétrica da UFRN no período letivo 2022.2. 
Ênfases principais do Projeto: Telecomunicações e Eletrônica. 

- Proficiência na língua francesa. 

Período de inscrição: de 28 de fevereiro de 2022 a 20 de março de 2022. 

- Formulário de Inscrição  
- Curriculum Vitae 

- Histórico Escolar 

- Carta de Motivação 

- Cópia do Certificado do ENEM 

- Proficiência na língua francesa 

A proficiência comprovada em língua francesa, nos moldes descritos a seguir, será 

exigida pela CAPES somente no momento da implementação da bolsa (em data exata 

a ser confirmada pela CAPES, mas é em muito breve). A não apresentação da 

comprovação anulará a pré-seleção do candidato. Os testes de proficiência aceitos 

para comprovação do conhecimento linguístico são (com B1 ou superior) os 

seguintes: 

TCF Capes (obedecida validade estabelecida no documento de aprovação) 

http://www.afrnatal.com/exames-oficiais/tcf/ 

DELF ou DALF; http://www.afrnatal.com/exames-oficiais/delfdalf/ 

Toda documentação deverá ser enviada para: valdemir.praxedes@ufrn.br 

Principais critérios para a seleção (dias 30 e 31 de março de 2022): 

- Análise da documentação acima (desempenho acadêmico destacado). 

- Entrevista com os candidatos. 

- Proficiência na língua francesa. 

Outras Informações: 

- Prof. Dr. Valdemir Praxedes da Silva Neto – DCO (valdemir.praxedes@ufrn.br) 

- Grenoble INP – http://www.grenoble-inp.fr 

- Polytech Grenoble – http://www.polytech-grenoble.fr/ 

- ENSEEIHT - http://www.enseeiht.fr/fr/index.html 

- CAPES – https://www.capes.gov.br/bolsas-e-auxilios-internacionais/pais/205-franca/9822- 

programa-capes-brafitec 
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