
                  
 

Universidade Federal Rural da Amazônia  
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O 
PROGRAMA BRAFAGRI/CAPES - Ano 2017 

(Projeto: “PRO.AGRO”) 
 

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

 
 

 

BOLSAS PARA INTERCÂMBIO NA FRANÇA – PERÍODO: SETEMBRO 2017 a JULHO 2018 – 

2 BOLSAS DE ATÉ 10 MESES PARA ALUNOS DA UFRA 

• auxílio mensal de € 870,00; 

• seguro saúde no valor de € 90,00/mês;  

• auxílio instalação no valor de € 1.320,00 (à ser confirmado pela CAPES); 

• passagem aérea de ida e volta em classe econômica. 

UNIVERSIDADES FRANCESAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA / CURSOS PARTICIPANTES 

 
São 4 universidades ligadas a Fédération des Ecoles Supérieures D’ingénieurs en Agriculture 

(FESIA): 

Ecole Supérieure d’Agriculture de Purpan (EI-Purpan Toulouse) 

Institut Supérieur d’Agriculture de Lille (ISA Lille) 

Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers (ESA Angers) 

Institut Supérieur d’Agriculture de Rhone-Alpes à Lyon (ISARA Lyon) 

 
Cursos elegíveis da UFRA: Medicina Veterinária, Zootecnia, Agronomia e Engenharia de 
Pesca. 
 
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 UFRA e ter cumprido entre 40% e 80% dos créditos nas disciplinas 

do curso até a data da viagem; 

• Possuir ENEM com nota mínima 600; 

• Comprovar conhecimento nível B1 do idioma francês*. 

*A Aliança Francesa de Belém está com inscrições abertas para os teste de proficiência 

em Francês (Teste Capes). Período de inscrição: até 12 de abril de 2017 (Data da 

prova: 28 de abril de 2017). 



CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

 

Os alunos que atenderem às condições mínimas para participação serão classificados em função 

de seu desempenho acadêmico que inclui: 

1) Média do histórico escolar: peso 60% 

2) Participação no PIBIC: peso 20% (sendo: nenhuma participação = 0%, um PIBIC = 10% e dois 

PIBICs = 20%) 

3) Carta de motivação: peso 20% 

Os alunos selecionados na UFRA estarão sujeitos à aceitação pela universidade de destino 

e aprovação da CAPES para receberem a bolsa. 

INSCRIÇÕES: 

 
De 03 de abril de 2017 até às 17h do dia 11 de abril de 2017 na secretaria do Instituto de Saúde 

e Produção Animal - ISPA; 

Não serão aceitas inscrições incompletas e/ou fora do prazo. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO: 
 

 Ficha de inscrição para Programa BRAFAGRI 2017 (disponível na secretaria do ISPA-

UFRA); 

 Histórico escolar da UFRA; 

 Carta de recomendação da Coordenadoria do curso em que está vinculado; 

 Carta de motivação; 

 Declaração de participação no programa PIBIC (caso tenha participado); 

 Curriculum vitae resumido em uma página. 

 

DEMAIS DATAS (sujeitas a alterações): 

 
Data provável para divulgação do resultado: 02 de maio de 2017. 
 

MAIORES INFORMAÇÕES: 

 
Secretaria do Instituto de Saúde e Produção Animal – ISPA/UFRA 
Fone: (91) 3210-5137 ou 3342-5756 (Prof. Cristian Faturi) 
Email: cfaturi@ig.com.br ou carissa.bichara@ufra.edu.br 
 
 
* As disciplinas cursadas no exterior e validadas na UFRA estão sujeitas a cobrança após o término do 
Programa de Intercâmbio. 
** 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. 
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