‘A PREENCHER’
Nota explicativa destinada aos candidatos pré-selecionados
Chamada 182 Graduação Sanduíche para a França 2015
1. Seu nível em língua francesa
Indique o nível conforme o teste de proficiência apresentado para a CAPES.
2. Qual é o semestre que você estará cursando em sua universidade brasileira?
Indique o semestre que estará cursando no 1º semestre de 2015
3. Escolha da instituição de ensino
Você tem a possibilidade de indicar, na lista das instituições francesas parceiras do programa CsF, 3 instituições
nas quais você gostaria de realizar o período de estudos como bolsista.
Atenção! Suas preferências são indicativas e serão informadas às instituições de ensino, que, no entanto, não se
comprometem a admitir todos os candidatos que as tiverem indicado. Você poderá receber, ao final do processo
de alocação, uma carta de inscrição em uma instituição diferente das que você selecionou.
4. Comentário (Commentaires) preencher em francês ou inglês
Nesta parte, especifique resumidamente o seu percurso de estudos no Brasil e indique todos os elementos que
julgar importantes sobre seu projeto acadêmico e/ou profissional.
Essas informações permitirão às instituições de ensino superior francesas compreender bem seu percurso e suas
expectativas (especialização, área disciplinar prioritária etc.), para que, na medida do possível, seja proposto um
curso adequado ao seu projeto.
5. Você já está estudando na França? (Etes-vous déjà étudiant en France?)
Indique “Oui” somente se você já estiver na França e matriculado atualmente em uma instituição de ensino superior.
Especifique a instituição francesa em que está matriculado no campo “Choix établissement”.
6. Você pretende se candidatar para participar do programa Brafitec, Brafagri ou Duplo-diploma de sua universidade
brasileira? (Envisagez-vous de candidater dans le cadre d'un projet : Brafitech, Brafagri ou d’un double diplôme?)
Selecione “Brafitec”, “Brafagri” ou “Double Diplôme”, somente se você vai se candidatar ou se candidatou para o
processo seletivo de um desses programas em sua universidade de origem.
7. Você tem alguma necessidade especial?
Se sim, por favor especifique: visual, auditiva, locomoção, etc
8. Valide o seu formulário
Indique “NÃO” e salve, caso ainda pretenda alterar seu formulário. Após a validação seu formulário não poderá
ser mais alterado.
Indique “SIM” e salve, caso não pretenda mais alterar seu formulário.
Lembramos que os estudantes que não validarem os formulários dentro do prazo (até 9 de janeiro de 2015)
terão a candidatura indeferida.
Em caso de dúvida, consulte o FAQ no site www.csf.campusfrance.org.

