Informações e Contatos
O Instituto Federal Sul-riograndense, em parceria com a CAPES,
oferece oportunidade de intercâmbio
para os estudantes do curso de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. O
programa consiste na troca de experiências entre instituições brasileiras e francesas no âmbito do estudo em todas as
especialidades de engenharia.

Assessoria de Assuntos Internacionais IFSul
(53) 3309-1757
assint@ifsul.edu.br
Aliança Francesa de Porto Alegre
(51) 3222-6070
secretaria@afpoa.com.br
CAPES
http://www.capes.gov.br/
École des Mines D’Alès
http://www.mines-ales.fr/
Institut Français de Mécanique Avancée
http://www.ifma.fr/

Consórcio de Instituições Participantes:

Programa BRAFITEC

O Programa BRAFITEC
O Instituto Federal Sul-rio-grandense, em
parceria com a CAPES, oferece oportunidade
única de intercâmbio através do programa BRASIL FRANCE INGÉNIEUR TECNOLOGIE
(BRAFITEC). O programa consiste em projetos e
parcerias universitárias em todas as especialidades de engenharia, a fim de promover a aproximação das estruturas curriculares dos cursos oferecidos na França e no Brasil e fomentar o intercâmbio entre instituições de ensino brasileiras e
francesas. O programa oferece bolsa mensal e
arca com despesas referentes a passagens aéreas aos selecionados.

Vagas e Requisitos
Serão disponibilizadas 10 vagas por
ano, tendo em vista que serão selecionados alunos para intercâmbio a partir do segundo semestre de 2014 até o primeiro semestre de
2016, podendo, inclusive, ser renovado.
Para se inscrever no programa o aluno
deve estar devidamente matriculado e vinculado ao curso de Engenharia Elétrica ou Engenharia Mecânica e ter cursado, no mínimo, no
50% e, no máximo, no 80% do curso. Além
disso, o aluno não deve apresentar histórico de
reprovação em disciplinas específicas. O candidato também deve comprovar nível mínimo de
conhecimento em língua francesa, via exame de
proficiência. Os exames aceitos pela CAPES
incluem DELF, DALF, TCF, testes aplicados pela
Aliança Francesa ou pelo centro de línguas de
universidades brasileiras.

As Instituições
A França é a quinta maior potência industrial do mundo e possui grande histórico de excelência
em engenharia, tecnologia e inovação. Tendo isso
em vista, o IFSul firmou parceria com a École des
Mines D’Alès e com o Institute Français de Mécanique Avancée (IFMA), a fim de oferecer aos alunos
uma oportunidade única de intercâmbio e crescimento acadêmico.

École des Mines D’Alès
Parte integrante do prestigiado
Institute Mines-Télécom, a École des Mines
D’Alès é uma instituição de graduação
de engenharia e ciência aplicada em
Alès, no sul da França. Adaptada às necessidades da indústria moderna, a École des
Mines D’Alès é hoje um instituto multidisciplinar de engenharia. Além disso, consciente da importância da inserção internacional,
a instituição promove diversos intercâmbios
aos alunos.

Institut Français de
Mécanique Avancée
(IFMA)
Instituição pública, criada
em 1991, a IFMA mantém relações
com mais de 250 universidades em
mais de 30 países. A instituição possui prestígio
devido a sua qualidade na formação de engenheiros em mecânica avançada e especialistas
em engenharia industrial. Somado a isso, a
instituição propõe diversas oportunidades para
estudantes estrangeiros ao oferecer cursos e
projetos de trabalho.

