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EDITAL 
PROCESSO SELETIVO - DUPLO DIPLOMA/2018 
Ecoles Centrales: Lille, Lyon, Marseille, Nantes,  

CentraleSupélec; e Ecole Polytechnique  
 
O Serviço de Relações Internacionais da EPUSP/SVREInt-Poli abre as inscrições para o 
Processo Seletivo para intercâmbios de Duplo Diploma nas várias Instituições de Ensino 
Superior (IES) conveniadas. 
 

SOBRE A INSCRIÇÃO 
 

1. O formulário de candidatura estará disponível na Intranet Antiga no período de 
28/07/2017 (sexta-feira) às 12h00 até 14/08/2017 (segunda-feira) 
às 23h00. 

2. Poderão se candidatar alunos regularmente matriculados na Escola Politécnica da USP, 

ingressantes pelo Vestibular FUVEST em 2016. 
3. ATENÇÃO: Alunos de transferência externa ou interna no semestre/período ideal, favor 

comparecerem na Sala do SVREInt-Poli (Prédio da Administração da Poli – Sala nº 26) para 
realizarem a inscrição pessoalmente, respeitando as datas estipuladas no Edital e também 

o horário de atendimento ao aluno de 2ª a 6ª das 11h00 às 13h30.  
4. Inscrições incompletas (favor preencher todos os campos do formulário), fora do prazo e/ou 

enviadas por e-mail não serão aceitas. 

5. Para saber se sua inscrição foi realizada acessar: Intranet > Menu > Ensino > Comprovante 
de Inscrição. 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

1. O candidato poderá optar, em ordem de preferência, por um total de até 4 (quatro) IES 

dentre as quais até 3 (três) das 5 Ecoles Centrales mencionadas acima (consultar lista de 

IES conveniadas). Opções para IES que não estejam listadas no Edital serão 
desconsideradas. O critério de alocação nas vagas (nesta pré-seleção) será o mesmo 

utilizado pela FUVEST, o 1º candidato classificado será designado para a sua 1ª opção 
escolhida. O 2º candidato classificado, para a sua 1ª opção ou, caso ela já tenha sido 
preenchida, para a sua 2ª opção e assim sucessivamente. 

2. O candidato deverá informar se se candidatou ou se está participando de outro processo 
seletivo e deverá especificar qual. 

3. O candidato deverá indicar se possui certificado(s) de proficiência linguística (ver detalhes 
abaixo). 

4. O candidato deve listar as disciplinas optativas livres que cursou até o presente período, 
indicando código e nome da disciplina tal como aparece no resumo escolar do Sistema 
Júpiter Web. 

5. INICIAÇÃO CIENTÍFICA: No formulário de inscrição o candidato deverá informar se está 

realizando Iniciação Científica indicando: (1) Agência de fomento; (2) número do 
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processo; (3) vigência e (4) nome completo do orientador e (5) título do 
projeto. 

6. Além dos itens 1 a 5, no formulário de inscrição deverão constar: (a) Curriculum Vitae e (b) 

Projeto Profissional. ATENÇÃO: candidaturas incompletas, ou seja, que não 
constarem os itens 1 a 5; 6(a) e 6(b), serão desclassificadas!!! 

 

SOBRE O PROCESSO SELETIVO 
 
1. O Processo Seletivo é realizado em Etapas, todas eliminatórias. As duas primeiras etapas 

são realizadas pela Escola Politécnica, que ao final da 2ª etapa pré-seleciona os alunos 

que passarão para a 3ª etapa. 

2. Na 1ª Etapa (Inscrição), o grupo de Professores membros da CRInt-Poli analisa as 

candidaturas, avalia e habilita os alunos que passarão para a 2ª Etapa. Nesta etapa são 
avaliados: (a) Curriculum Vitae; (b) Projeto Profissional e (c) Índices acadêmicos como 
média ponderada, números de créditos cursados, números de créditos aprovados e (d) 
iniciação científica.  

3. Na 2ª Etapa (Entrevista) os alunos habilitados deverão comparecer para uma entrevista 

única e individual. A Banca de Entrevistadores será constituída por Professores membros 
da CRInt-Poli e professores convidados. 

4. Ao final da 2ª Etapa o SVREInt-Poli comunica às IES conveniadas a lista dos alunos pré-
selecionados para a 3ª Etapa. 

5. Antecipamos aos candidatos o seguinte: após o resultado da 2ª Etapa, algumas IES 
conveniadas poderão solicitar para análise o envio do Curriculum Vitae e do Projeto 
Profissional e outros documentos oficiais, que desta vez deverão ser redigidos na língua do 
país de destino ou em inglês. 

6. Na 3ª Etapa as IES conveniadas realizarão prova escrita, videoconferência e/ou 
entrevistas pessoais (ver cronograma do processo). 

7. A alocação do aluno pré-selecionado pelo SVREInt-Poli em cada uma das diferentes Ecoles 
Centrales é de responsabilidade do Grupo Ecoles Centrales. Nada impede que o aluno, na 
hora da entrevista, manifeste aos entrevistadores membros do Grupo Ecoles Centrales e 
CentraleSupélec o seu desejo e/ou preferência. 

8. A aceitação final do aluno para a realização do intercâmbio é de total responsabilidade da 
IES no exterior. 

9. A seleção é finalizada quando, após a análise da documentação enviada e da realização 
das provas/videoconferências/entrevistas, a IES conveniada comunica ao SVREInt-Poli a 

lista dos alunos ACEITOS para realizarem o intercâmbio. 

 

SOBRE O INTERCÂMBIO 
 

1. Os intercâmbios de Duplo Diploma são geralmente realizados pelo período de 24 meses, 

com início previsto para agosto/setembro de 2018. De acordo com os convênios 

assinados pela Poli, em algumas IES francesas o período de intercâmbio varia de 2 anos e 
meio a 3 anos. 

2. Todos os convênios assinados pela EPUSP com as IES no exterior oferecem somente a 
isenção do pagamento das taxas universitárias. O pagamento de eventuais taxas 
administrativas fica a cargo do candidato. 
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3. Todos os convênios acadêmicos assinados pela EPUSP com IES no exterior contemplam 
somente as áreas de engenharia. 

4. Alunos que forem aceitos pela Ecole Polytechnique, iniciarão o intercâmbio em Fevereiro 
de 2018. 

5. Para o programa de Duplo Diploma a equivalência de disciplinas é automática, ou seja, 
cada 2 anos (4 semestres) cursados no exterior equivale a 1 ano (2 semestres) na Poli, 
desde que o aluno tenha cumprido em sua totalidade o plano de estudos proposto pela IES 
do exterior. 

6. EQUIVALÊNCIA DO DUPLO DIPLOMA1 A equivalência automática de semestres (2 anos 
no exterior por 1 ano na POLI), implícita nos acordos de Duplo Diploma, somente é 
aplicável quando o curso feito no exterior é igual (p.ex. mecânica-mecânica) ou semelhante 
(p.ex. sistemas eletrônicos-eletrônica) ao cursado na Poli. Nos casos em que esta 

igualdade/semelhança não se aplica, a determinação das disciplinas a serem cursadas, 

após o retorno ao Brasil, será estabelecida pela respectiva Coordenação de Curso da Poli. 
7. Todos os Processos Seletivos realizados pelo SVREInt-Poli selecionam os alunos da Poli 

somente para uma vaga nas IES parceiras. A seleção não está 
atrelada/relacionada a nenhuma bolsa de estudos. 

 

SOBRE A PROFICIÊNCIA LINGUÍSTICA 
 
1. Algumas IES conveniadas apresentam exigências quanto à proficiência linguística. Como 

estas exigências variam de ano para ano, solicitamos que consultem o site (oficial) da IES 
no exterior para maiores informações sobre o nível de proficiência exigido. 

2. Na 2ª Etapa (entrevista), o candidato deverá entregar na Sala do SVREInt cópia(s) simples 
do(s) certificado(s) de proficiência linguística (DELF, TOEFL, OnDaf, etc). Na falta do 
certificado oficial, o candidato poderá apresentar atestado(s) de cursos de línguas particular 
(CFI-Poli, Poliglota, etc.). O(s) Certificado(s) Atestado(s) de proficiência apresentado(s) 
deve(m) atestar o nível de conhecimento linguístico do candidato. 

3. Caso, após pesquisa no site, a IES conveniada exigir o certificado de proficiência oficial, o 
candidato, após a pré-seleção, deverá aperfeiçoar o seu conhecimento linguístico e 
providenciar o agendamento do respectivo teste. 

 

SOBRE BOLSAS DE ESTUDOS 
 
1. Não existe oferecimento automático de Bolsas de Estudos. Passagens e manutenção 

no exterior são de responsabilidade do aluno. Para informações sobre Bolsas consulte: 

 Bolsa Eiffel: http://www.campusfrance.org/en/eiffel  

 BRAFITEC: http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/franca/brafitec.  

 Bolsa USP de Mérito Acadêmico: https://uspdigital.usp.br/mundus/ 
2. A indicação para a Bolsa Eiffel é de responsabilidade das IES francesas, o que significa que 

são as IES francesas que escolhem os alunos que concorrerão à Bolsa Eiffel. 
3. A indicação do aluno para a Bolsa BRAFITEC é de responsabilidade dos Professores da 

EPUSP Coordenadores de Projetos CAPES/BRAFITEC. A indicação do aluno para a Bolsa 
BRAFITEC respeitará as datas e prazos estipulados pela CAPES para o ano de 2018. 

4. Para ser elegível à Bolsa BRAFITEC, o aluno deve ter realizado o Exame Nacional de 
Ensino Médio – ENEM. 

                                                 
1
 Quando a especialidade cursada na IES conveniada é diferente daquela cursada na POLI. 

http://www.campusfrance.org/en/eiffel
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/franca/brafitec
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5. Alunos que já foram anteriormente beneficiados com a Bolsa do Programa Ciência sem 

Fronteiras não poderão ser indicados para a Bolsa BRAFITEC. 

6. Para a obtenção da Bolsa BRAFITEC a CAPES exige que o aluno possua o Certificado de 
Proficiência Linguística oficial atestando o nível de proficiência por ela estipulado. Portanto, 
fiquem atentos às datas e prazos para agendamento do teste! 

 
======================================================================== 

CRONOGRAMA DO PROCESSO 
ETAPA da POLI 
 

Inscrições via Intranet 28 de Julho a 14 de Agosto/2017 

Resultado 1ª Etapa 23 de Agosto/2017 

Entrevistas 31de Agosto a 01 de setembro/2017 

Resultado 2ª Etapa 06 de Setembro/2017 

 

ETAPA das IES CONVENIADAS - FRANÇA 
 

Entrevistas + Prova - Ecoles Centrales 02 e 03 de Outubro/2017 

Exame Oral - Polytechnique 23 de Outubro a 1º de novembro/2017 

Prova Escrita - Polytechnique 27 de Outubro/2017 

 
O local e o horário das entrevistas e provas serão informados aos alunos pré-selecionados, 
através de mensagem enviada ao e-mail institucional. 
 
===================================================================== 
 

LISTA DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CONVENIADAS 

 

# Instituição de Ensino Superior 

1 Ecole Centrale de Lille 

2 Ecole Centrale de Lyon 

3 Ecole Centrale de Marseille 

4 Ecole Centrale de Nantes 

5 CentraleSupélec  

6 Ecole Polytechnique 

 


