
Pontifícia Universidade Católica do Paraná

BOLSAS PARA INTERCÂMBIO** – PERÍODO: Setembro 2018 a Junho 2019 – BOLSAS MENSAL/10 MESES

• auxílio mensal de: € 870,00;
• auxílio instalação: € 1320,00 (à ser confirmado pela CAPES);
• seguro saúde no valor de € 90,00/mês;
• auxilio deslocamento ou passagem aérea de ida e volta em classe econômica promocional para translado;

UNIVERSIDADES FRANCESAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA /  CURSOS PARTICIPANTES   

Para o presente edital as vagas disponíveis são nas seguintes universidades ligadas a Fédération des Ecoles Supérieures: 
FESIA:
ESA - Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers 
Ecole Supérieure d’Agriculture de Purpan (EI-Purpan  Toulouse) 
INSARA – Lyon
ISA – Institut Supérieur d’Agriculture
Cursos elegíveis da PUCPR: Agronomia, Engenharia de Alimentos e Medicina Veter inária
OBS: Os alunos poderão indicar a instituição de destino de preferência. No entanto, a seleção de alunos procurará estabelecer
uma divisão equânime entre as instituições francesas e a decisão sobre as instituições de destino caberá à Comissão
Organizadora do Programa.

CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA PARTICIPAÇÃO:

• Ser aluno de graduação da PUCPR, estando entre 40% e 80% do curso completos na data da saída;
• Possuir ENEM 2009 a 2017 com nota mínima 600;
• Possuir IRA igual ou superior a 7,0 (sete) (incluindo reprovação e dependência). Em caso de vagas remanescentes , poderão 
ser admitidos alunos com IRA igual ou superior a 6,5 (seis e meio) que preencham as demais condições mínimas de 
participação;
• Comprovar conhecimento do idioma francês (nota mínima B1 na prova de idioma organizada pela Coordenação de Mobilidade 
Internacional); 
• Enviar a documentação exigida para inscrição até às 17h do dia 02/03/2018 para o email dri.secretaria@pucpr.br . Não serão 
aceitas inscrições incompletas ou fora do prazo.
• Realizar o pagamento da taxa de inscrição de R$ 100,00 – boleto será enviado via email.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
Os alunos que atenderem às condições mínimas para participação serão classificados de acordo com  os seguintes critérios:
1) IRA: 50%
2) Bolsista ou Iniciação Científica voluntária: peso 30% (pontuação maior para maior período de participação) 
3) Análise de currículo e experiência em estágios no exterior: 10%
4) Nível de proficiência no idioma estrangeiro: 10%
O teste de idioma tem caráter unicamente eliminatório Os alu nos selecionados na PUCPR estarão sujeitos à aceitação
pela universidade de destino e aprovação da CAPES para receb erem a bolsa.

INSCRIÇÕES:
Enviar a documentação exigida para inscrição até às 17h do dia 02/03/2018 para o email dri.secretaria@pucpr.br
Realizar o pagamento da taxa de inscrição de R$ 100,00 – boleto será enviado via email.
Não serão aceitas inscrições incompletas ou fora de  prazo.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO:

• Ficha de inscrição para Programa BRAFAGRI 2018 
• Carta de motivação (não há modelo disponível)
• Carta de recomendação da Coordenação do curso em que está vinculado
• Declaração de participação no programa PIBIC (caso tenha participado).
• Curriculum Vitae
• Cópia do passaporte válido 

DEMAIS DATAS (sujeitas a alterações):
Prova de Francês: entre os dias 6 e 8 de março – data a ser confirmada via email
Entrevista com os candidatos aprovados na prova de francês: em data a ser informada via email
Divulgação do resultado: até a última semana de março de 2018
Orientação para preenchimento de documentos da instituição de destino e da CAPES: a ser confirmado

MAIS INFORMAÇÕES:
Setor de Intercambio – Campus Curitiba, Prédio Administrativo, térreo (41) 3271-1697 - intercambio@pucpr.br
• Este edital é regido pelo Regulamento do Programa de Intercâmbio da PUCPR - Resolução 189/2008 – CONSUN.

** Os valores dos benefícios e o número de bolsas poderão ser alterados de acordo com as diretrizes da CAPES - www.capes.gov.br - e se referem aos valores máximos
dos auxílios concedidos pela CAPES. Todas as despesas extras correrão por conta dos participantes.

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O 
PROGRAMA BRAFAGRI/CAPES* - 2018

(Projeto: “PRO.AGRO.S”)

Programa de intercâmbio universitário entre as universidades brasileiras: PUCPR, UFRA  e UFRJ  
em parceria com universidades francesas ligadas a FÉSIA


