EDITAL DERI nº 060/2019
PROGRAMA DE INTERCÂMBIO DE GRADUAÇÃO DE DUPLO DIPLOMA
COM O GROUPE INSA (2020-2022) - FRANÇA
ESCOLAS PARTICIPANTES:
Institut Nationale des Sciences Appliquées de Lyon, http://www.insa-lyon.fr
Institut Nationale des Sciences Appliquées de Rennes, http://www.insa-rennes.fr
Institut Nationale des Sciences Appliquées de Rouen, http://www.insa-rouen.fr
Institut Nationale des Sciences Appliquées de Strasbourg, http://www.insa-strasbourg.fr
Institut Nationale des Sciences Appliquées de Toulouse, http://www.insa-toulouse.fr
Institut Nationale des Sciences Appliquées Centre Val de Loire, http://www.insa-centrevaldeloire.fr
OBJETIVO
O Programa de Duplo-Diploma tem como objetivo a obtenção concomitante dos títulos “Engenheiro
do INSA – Institut Nationale des Sciences Appliquées” e “Engenheiro da UNICAMP – Universidade
Estadual de Campinas”, com as seguintes características principais:






O Programa tem duração total de seis anos;
Os sete primeiros semestres são cursados na UNICAMP;
No momento da saída para o intercâmbio, o aluno deve ter concluído todas as disciplinas
fundamentais do ciclo básico de formação;
Os quatro semestres acadêmicos seguintes são cursados no sistema francês, em uma das
Escolas do Grupo INSA, seguindo a grade do engenheiro da França;
O último semestre é cursado na UNICAMP. Em função do processo de convalidação dos
créditos e do oferecimento de disciplinas, o curso poderá ser estendido.

BENEFÍCIOS DO PROGRAMA
 O programa prevê a isenção das taxas acadêmicas (matrícula e mensalidades);
 Outras despesas, tais como a obtenção de passaporte e visto, alojamento, alimentação, seguro
saúde ou outros gastos serão por conta do beneficiado;
 Os alunos aprovados poderão concorrer à Bolsa Eiffel do Governo Francês ou às Bolsas
BRAFITEC, da CAPES/Brasil, desde que possuam os requisitos de cada bolsa.
DURAÇÃO DO INTERCÂMBIO
2 (dois) anos acadêmicos (setembro de 2020 a julho de 2022)
VAGAS
Serão selecionados até 20 alunos para as entrevistas com o comitê francês do Grupo INSA.
A divulgação da lista final dos alunos aprovados pelo Comitê Francês será feita conforme
cronograma abaixo, o qual pode sofrer alterações.
CURSOS ELEGÍVEIS
 Engenharia Civil;
 Engenharia Mecânica;
 Engenharia de Controle e Automação;
 Engenharia Elétrica;
 Engenharia de Computação;
CONDIÇÕES PARA CANDIDATAR-SE











Estar matriculado como aluno regular em um dos cursos elegíveis;
Ter completado 7 (sete) semestres acadêmicos de seu curso de graduação até julho de 2020;
Ter concluído todas as disciplinas fundamentais do ciclo básico de formação;
Não apresentar em seu histórico escolar mais que 12 créditos de reprovações em disciplinas;
Ter bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar;
Ter Coeficiente de Rendimento Padronizado de no mínimo -0,15 (CRP ≥ -0,15);
Possuir domínio da língua inglesa ou francesa (não é necessário, no momento da candidatura,
o domínio da língua francesa. Porém, será necessário possuir um nível mínimo B1 de
proficiência da Aliança Francesa para concorrer à bolsa BRAFITEC. (Se informe sobre a prova
assim que for aprovado na entrevista);
Ter a candidatura aprovada pelo Coordenador de Curso.

ETAPAS DA CANDIDATURA:
ETAPA I – INSCRIÇÃO/SELEÇÃO
Inscrever-se no portal DAC através de formulário online, que pode ser acessado dentro de sua área,
na seção Internacionalização – Programas de Intercâmbio. Utilizar para isto a mesma conta da DAC
que você usa normalmente para a matrícula.
Para se inscrever, o candidato deve depositar os seguintes documentos:
 Formulário de inscrição, disponível em www.internationaloffice.unicamp.br/formularios/, com
assinatura e carimbo do Coordenador de Graduação;
 Carta de motivação, em francês ou inglês (detalhes do conteúdo no Anexo I a seguir);
 Curriculum Vitae, em francês ou inglês (instruções no Anexo I a seguir);
 Certificado ou declaração de nível proficiência de língua inglesa ou francesa. Não há modelo,
pontuação ou teste específico neste momento. O aluno deve ter em mente, porém, que a
entrevista do comitê francês será realizada somente em francês e/ou inglês.
NOTAS:
a) Não é necessário anexar o histórico escolar ou teste de integralização no portal da DAC.
b) Não é necessário entregar o formulário de inscrição original e outros documentos da inscrição
na DERI, mas o aluno deverá guardá-lo consigo para conferência futura, se necessário.
c) A classificação será baseada na documentação submetida, usando critérios acadêmicos.
ETAPA II – CONFIRMAÇÃO
Nesta etapa, os alunos pré-selecionados (aqueles que constarem como inscritos na DAC após
12/10) precisam confirmar seu interesse em continuar participando do programa, enviando e-mail
para o Prof. Gustavo Henrique Siqueira, siqueira@fec.unicamp.br, até 23h50min da data estipulada
no cronograma. E-mails de confirmação enviados fora do prazo serão desconsiderados. O seguinte
formato de email deve ser empregado:
Assunto: Confirmação de Interesse, edital nº 060/2019, nome do candidato
“Eu, <nome>, RA nº <número>, confirmo meu interesse em participar do programa de intercâmbio
Edital nº 060/2019.
ETAPA III – ENTREVISTA
Somente o aluno pré-selecionado participará da entrevista, conforme cronograma abaixo.
ETAPA IV – APROVAÇÃO E ACEITAÇÃO
Os alunos serão avaliados pelas escolas parceiras e, se aprovados, eles receberão oportunamente
da escola francesa uma “Carta de Aceitação", a qual será utilizada para a obtenção do visto de
estudante junto ao consulado da França. Uma cópia desta carta deverá ser postada no portal da
DAC sob o nome do arquivo “Termo de Intercâmbio”. Além disto, o aluno deverá providenciar os
documentos e seguir todos os procedimentos estabelecidos no menu “Afastamento” do portal da
VRERI - www.internationaloffice.unicamp.br/afastamento/.

CRONOGRAMA
Etapa I

Até 30/09
11/10

18/10
21/10

Etapa II
Etapa III

25/10
08/11

Etapa IV

Janeiro a
Março/2020
Agosto/2020
Agosto/2020
Setembro/2020

Período de inscrição dos estudantes no portal da DAC
Divulgação dos candidatos indeferidos no portal da DAC. Os demais
alunos manterão a situação “inscrito”, o que significa que estão aptos a
continuar concorrendo a uma das vagas desta chamada.
Prazo para solicitação de eventuais recursos através do portal da DAC
Resultado da análise dos recursos e divulgação dos candidatos préselecionados nesta chamada no site
http://www.internationaloffice.unicamp.br/chamada/editais-encerrados/.
Prazo final para confirmação do interesse no programa (até 23h50min)
Entrevistas pelo comitê francês na Unicamp (em inglês ou francês). Os
horários serão marcados e os alunos avisados com antecedência.
Resultado por parte do comitê francês sobre os selecionados e sobre o
resultado da bolsa Eiffel
Viagem à França
Estágio intensivo de língua francesa, se houver (8 horas/dia). Este
estágio é opcional em função do Instituto de acolhimento.
Início das aulas na escola de destino

NOTAS:
a) É de responsabilidade do aluno verificar se sua unidade acadêmica possui prazos internos
específicos para apreciação da candidatura e assinatura de documentos para a candidatura.
b) A DERI não se responsabiliza por problemas técnicos apresentados pelo site da DAC ou da
universidade de destino durante o período de inscrições.

INFORMAÇÕES
Sobre inscrições na DAC: mobilidade_estudantil@reitoria.unicamp.br, Fone: (19) 3521-7145
Sobre requisitos do programa – Prof. Gustavo Henrique Siqueira, siqueira@fec.unicamp.br

ANEXO I

1. Curriculum Vitae:
O CV deve apresentar o percurso acadêmico do candidato, a sua participação em projetos
(industriais, laboratórios e outros) e em projetos sociais e de cidadania, redigido em Francês ou
Inglês, e contendo, no máximo, duas páginas. É importante, também, incluir informações sobre
aprendizagem de línguas estrangeiras (tempo de aprendizagem, nível obtido, experiência
internacional, etc).
O CV deve conter os seguintes dados:
 O SOBRENOME em letras maiúsculas (sublinhar o sobrenome oficial no caso de sobrenome
composto);
 O nome em letras minúsculas;
 A data de nascimento na forma dia/mês/ano;
 Dados pessoais do candidato: endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail
permanente);
 A data da primeira matrícula na Universidade;
 Data e a assinatura do candidato;
 É recomendado que seja incluída uma foto no CV.

2. Carta de motivação:
A carta para o duplo diploma deverá ser dirigida ao “Groupe INSA" (e não para um Instituto
específico). A carta deve ter as seguintes características:
 Conter o SOBRENOME e o nome do candidato;
 Ser datada e assinada pelo candidato;
 Ser redigida em Francês ou Inglês;
 Ter apenas uma página.

