
 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS À VAGA PARA O 

PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA INTERNACIONAL – 

CAPES/BRAFITEC 

 

EDITAL PROEN N.º 05/2017 

 

A Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (ASPEUR), 

mantenedora da Universidade Feevale, com sede em Novo Hamburgo/RS, na 

ERS-239, n.º 2755, Bairro Vila Nova, CEP 93525-075, inscrita no CNPJ sob 

n.º 91.693.531/0001-62, representada pela Pró-Reitora de Ensino, Cristina 

Ennes da Silva e pela Diretora de Relações Internacionais, Paula Casari 

Cundari, TORNAM PÚBLICO o processo de seleção de candidatos à vaga 

para o Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional – 

CAPES/BRAFITEC – Bolsa de Graduação Sanduíche no Exterior de alunos 

da Universidade Feevale e instituições parceiras (Universidade de Caxias do 

Sul – UCS e Université de Lorraine). 

 

1. DO OBJETO 
 

O presente edital consiste no deslocamento de estudantes na modalidade 

graduação-sanduíche para a Université de Lorraine, França, na cidade de Nancy 

mais especificamente na EEIGM (École Européenne d’Ingénieur en Génie des 

Matériaux) ou na ENSIC (École Nationale Supérieure des Industries Chimiques) 

com o objetivo de cursar disciplinas por um período de até 10 meses de estudos 

com futuro aproveitamento de créditos na Instituição de origem. 

  

2. DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1 As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Diretoria de Relações 

Internacionais (DRI), localizada no Câmpus II, prédio Lilás, 4.º andar – sala 

402. 

2.2 O candidato deverá preencher o formulário de inscrição (Anexo I) e entregá-lo 



 

 

junto com a documentação relacionada no item 2.4 para efetivar a inscrição. 

2.3 O período de inscrição é de 18 de abril de 2017 (terça-feira) a 2 de maio de 

2017 (terça-feira).   

2.4 Os documentos originais, a seguir relacionados, deverão ser entregues no 

momento da inscrição: 

I - Formulário de inscrição (Anexo I) – o plano de estudos deve ser 

elaborado em conjunto com o coordenador do curso antes de efetivar a inscrição; 

II - Curriculum Vitae (preferencialmente o modelo Lattes); 

III - Histórico escolar da graduação (original e com tradução simples em 

francês); 

IV - Boletim de desempenho do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), realizado a partir do ano de 2012 com a nota igual ou superior a 600 

pontos. Caso o candidato tenha realizado mais de um exame, poderá entregar o 

de maior pontuação; 

V - Certificado de proficiência em língua francesa nível mínimo B1 - ter 

atingido o conceito B1 (intermediário), do Quadro Comum Europeu de referência 

para línguas na “Prova de Mobilidade Acadêmica” realizada pela Universidade de 

Caxias do Sul ou comprovante de proficiência do DELF/DALF ou comprovante de 

proficiência da Aliança Francesa. O exame deve ter sido realizado a no máximo 2 

anos; 

VI - Certificados para a comprovação de experiência em estágios no 

exterior como iniciação científica e demais atividades relevantes devidamente 

comprovadas, caso o candidato possua. 

 
3. QUADRO DE VAGAS 

 

Curso N.º de vagas Período no exterior 

Engenharia Mecânica 2 

A partir de setembro 

de 2017 até junho de 

2018 

 



 

 

 

4. DOS REQUISITOS 
 

4.1 São requisitos para inscrição no presente edital: 

I - ser brasileiro ou estrangeiro com visto de residência permanente no 

Brasil; 

II - ser estudante regularmente matriculado no curso de graduação em 

Engenharia Mecânica da Universidade Feevale; 

III - ter atingido o conceito B1 (intermediário), no quadro comum europeu de 

referência para línguas e possuir um dos comprovantes de proficiência listados no 

item 2.4; 

IV - ter obtido nota no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) igual ou 

superior a 600 pontos, em exames realizados a partir do ano de 2012; 

V - não ter previsão de colação de grau nos períodos de 2017/01, 2017/02 

e 2018/01. 

VI - O candidato não deve acumular bolsas concedidas pela CAPES, CNPq 

ou por quaisquer agências nacionais, salvo se a norma superveniente dispuser em 

contrário. 

VII - não ter usufruído, anteriormente, de outra bolsa de graduação 

sanduíche no exterior da CAPES ou CNPq.  

 

5. BENEFÍCIOS DO PROGRAMA 
 

5.1 O programa prevê o apoio financeiro da CAPES, para as seguintes situações: 

 

I - auxílio instalação: EURO 1.320,00 – para despesas iniciais de 

acomodação do estudante, pago em uma única vez; 

II - mensalidade: EURO 870,00 – valor a ser creditado mensalmente na 

conta bancária do bolsista; 

III - seguro-saúde: EURO 90,00 (valor mensal) - auxílio financeiro 

proporcional ao período de permanência no exterior para contribuir na 

obtenção do seguro-saúde; 

IV - auxílio deslocamento: EURO 2.510,00 - o auxílio deslocamento 

destina-se ao custeio de todas as despesas referentes à aquisição de 



 

 

passagens aéreas em classe econômica promocional e/ou terrestres no 

trecho Brasil/França/Brasil, entre as cidades de estudos no Brasil e na 

França. A CAPES não concederá recursos adicionais para esta finalidade, 

devendo a aplicação ser realizada pelo estudante dentro do valor previsto, 

sob a supervisão do coordenador do programa CAPES/BRAFITEC. 

5.2 A CAPES não cobrirá quaisquer outros custos além dos itens descritos neste 

Edital. 

 

6. DOS COMPROMISSOS DO CANDIDATO 
 

6.1 O estudante da Universidade Feevale ou das Instituições parceiras assumirá: 

 

I - despesas relativas aos deslocamentos internos, no local da universidade 

de destino;  

II - despesas com visto;  

III - despesas de alojamento e alimentação;  

IV - demais despesas pessoais;  

V - preenchimento de formulários específicos e realização dos 

procedimentos indicados pelo Programa CAPES/BRAFITEC. 

 

6.2 O estudante permanecerá com vínculo na Universidade Feevale durante a 

participação no programa CAPES/BRAFITEC, sendo de sua responsabilidade a 

renovação de vínculo a cada semestre por meio da sua assinatura eletrônica. 

 

7. DO CRONOGRAMA 
 

7.1 O período de inscrições é de 18 de abril de 2017 a 2 de maio de 2017. 

7.2 A divulgação dos candidatos com as inscrições homologadas, horário e local 

das entrevistas será disponibilizada no dia 4 de maio de 2017, no site 

www.feevale.br/editais. 

7.3 As entrevistas dos candidatos homologados ocorrerão no dia 8 de maio de 

2017. 

7.4 A divulgação do resultado do processo seletivo ocorrerá no dia 10 de maio de 

2017, no site www.feevale.br/editais. 

http://www.feevale.br/editais
http://www.feevale.br/editais


 

 

7.5 Os candidatos selecionados nesse edital iniciarão o Programa de Mobilidade 

Acadêmica Internacional no mês de setembro de 2017. 

 

8. DA SELEÇÃO 
 

8.1 A banca composta pelo coordenador do curso de graduação de Engenharia 

Mecânica, pela coordenação do programa CAPES/BRAFITEC da 

Universidade Feevale e por um representante da Diretoria de Relações 

Internacionais, procederá à seleção do candidato com base nos critérios 

estabelecidos e nas condições do candidato para assumir as 

responsabilidades relativas ao programa, descritas no item 6. 

8.2 A banca procederá à avaliação das inscrições homologadas tendo como base: 

I - média aritmética: será avaliada a maior média aritmética entre os 

candidatos; 

II - nota no ENEM: será avaliada a maior média entre os candidatos; 

III - proficiência na língua francesa: a nota com maior nível será avaliada, 

a partir de B1; 

IV - experiência em estágios no exterior: iniciação científica e demais 

atividades relevantes devidamente comprovadas, por meio de certificados. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1 Da decisão da banca não caberá recurso.  

9.2 Com a inscrição, o candidato declara conhecer e estar de acordo com todas as 

normas contidas neste edital.  

 
   

Novo Hamburgo, 18 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 
 

Cristina Ennes da Silva, 
Pró-Reitora de Ensino. 

 
Paula Casari Cundari, 



 

 

Diretora de Relações Internacionais.



 

 

 

                          ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO BOLSA DE ESTUDOS PROGRAMA 
CAPES/BRAFITEC - BRASIL/FRANÇA 

 
 

01 DADOS 
PESSOAIS 

 

 

2.  CPF 
(próprio - obrigatório) 

 
 

............................................ 

 3. Data de nascimento: 
 

........../........../........... 
 
Local de nascimento: 

 
.................................................................. 

 

 

 

 

 

1.  Nome: 
............................................................................................................................................ 

4. Sexo: ( ) Masculino (  ) Feminino 

 

5. Estado Civil: ( ) Solteiro ( ) Casado (  ) Outro 

6. Identidade n.º: ....................................................... 

Órgão:....................... 

Expedida em: ......../........../............ 

7. Passaporte n.º: ....................................................... 

Data de validade: ........./.........../............. 

8. Filiação: 
 

Nome do Pai: 
............................................................................................................................................ 

 
Nome da Mãe: 
............................................................................................................................................ 



 

 

 
 

  
 
 
 
 

 

02 ESCOLARIDADE 
 

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Nível 
Instituição de 

Ensino 
Cidade 

Especialidade
/ Área em 

ênfase 

Início 
Término 

(previsão) 

 
Graduação 
(em curso) 

     

 

 

2. Semestralidade (concluído ao iniciar a bolsa na França) 
 

............................................................................ 

9. Endereço residencial permanente: 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
 

Cidade: 

............................................................................................................. 

U.F.:........................................... 

CEP: ...................................... Telefone: ..................................... 
 

e-mail: .............................................................................................................................. 



 

 

 

03 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

BOLSA(S), ESTÁGIO(S) OU AUXÍLIO(S) RECEBIDO(S) PELO SOLICITANTE até a presente 
data: 

 

Tipo Órgão Local Início Término 
     

     

     

 

 
04 PLANO DE ESTUDOS PROPOSTO E APROVADO PELO COORDENADOR DE CURSO 

 

Disciplinas Carga Horária Equivalência no Brasil N.º de Créditos 
    

    

    

    

    

 
 

 

........................................................... ................./................./............... 
Local Data 

 

 

.......................................................................................... 
Assinatura do Coordenador do Curso 

 
 
 

 
 
 


