PROGRAMA CAPES - BRAFAGRI

(Acordo CAPES-DGER)

PROJETO CIATI:
Cooperação para a Inovação agrícola, territorial e institucional

EDITAL DE SELEÇÃO PARA MOBILIDADE DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA DA UFRB - 2014
BOLSAS DE ESTUDO PARA
BORDEAUX SCIENCES AGRO, AGROSUP DIJON E VETAGRO CLERMONT FERRANT
I.
II.
III.
IV.

Período da Mobilidade: 10 meses, entre setembro de 2014 a junho de 2015. (Caso a Capes financie o
curso de francês na França, o início será em julho de 2014).
Nº de vagas: 5
Benefícios: bolsa de estudos, transporte, taxa de instalação e seguro saúde.
Condições de elegibilidade:

1. Ser estudante do Curso de Agronomia e estar cursando o 6º semestre letivo em 2013.2, ou
semestres superiores, de acordo com a grade curricular;
2. Ter sido aprovado no ENEN com pelo menos 600 pontos;
3. Ter Índice de Aproveitamento Acadêmico igual ou superior a 7;
4. Ter tido no máximo 1 reprovação;
5. Apresentar um CV;
6. Fazer uma entrevista.
V.

Calendário do Processo Seletivo:
Etapas
1. Período de Inscrições (na Assessoria Internacional - Renata)
Documentos necessários:
1. Curriculum vitae documentado (comprovação dos certificados,
declarações, diplomas).
Na análise do CV serão valorizados os seguintes itens:
As atividades acadêmicas descritas no CV (estágios, monitorias
participação em projetos de extensão e de pesquisa, e outras
atividades relevantes em termos de formação profissional), além de
atividades profissionais.
2. Histórico escolar atualizado
2. Divulgação da lista de candidatos aprovados na primeira etapa* (15 alunos)
4. Período de entrevistas
5. Divulgação dos candidatos confirmados nas entrevistas (segunda etapa)
6. Período da Prova de francês (terceira etapa)
7. Divulgação das notas da terceira etapa e do resultado final **

Datas
03/02/2014 a
14/02/2014

17/02/2014
Data a ser divulgada
26/02/2014
A ser divulgado
15/04/2014

*A média aritmética das notas dadas ao CV e o IAA deve ser igual ou superior a 7,0.
** O resultado final será obtido pela média aritmética de quatro notas: IAA, CV, entrevista e prova de
francês.
Para participar do intercâmbio o candidato deverá seguir um Plano de Formação organizado pelos
coordenadores do Programa Brafagri e o estudante, com inicio em 2014/1 até a colação de grau.
Informações Adicionais: http://www.capes.gov.br/duvidas-frequentes/82-brafagri
http://www.bresil.campusfrance.org/actualite/guia-para-bolsistas-capes-brafitec-e-capes-brafagri2013-2014

