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INTRODUÇÃO 
 
O programa de Duplo- Diploma entre as Écoles Centrales e as universidades brasileiras é uma parceria que se 
iniciou há 15 anos e que tem trazido benefícios para às instituições francesas e brasileiras envolvidas. 
 
Tendo em vista a importância do programa e visando o fortalecimento da relação entre as instituições, a 
associação de brasileiros da École Centrale Nantes, Brazucas 2015-2016, resolveu criar esse guia informativo 
sobre o sistema de ensino na Centrale Nantes e o funcionamento do programa DD, nas suas diversas etapas. 
 
A elaboração desse guia foi motivada pela constatação de falta de acesso à informação sobre o duplo diploma. 
Com o guia objetiva-se minimizar a insegurança em relação ao o funcionamento do intercâmbio, além de 
reduzir os problemas de incompatibilidade de percurso acadêmico, profissional e pessoal. 
 
Nesse intuito, procurou-se reunir o máximo de informações que, enquanto alunos em duplo-diploma, 
julgamos úteis a uma boa estadia na França. Tais informações foram agrupadas de acordo com as necessidades 
em cada etapa do processo: 
 

1. Antes da seleção para o DD 
2. Antes da seleção para a bolsa de estudos 
3. Antes de chegar na França 
4. Cheguei em Vichy. E agora? 
5. Antes de chegar em Nantes 
6. Cheguei em Nantes. E agora? 
7. Antes de sair da residência 
8. Segundo ano na École 
9. Preciso de um estágio, dicas? 
10. Voltando para o Brasil 
11. Contatos dos veteranos 

 
Por fim, incluímos nossos contatos. Em caso de dúvida não deixe de falar com a gente. 
 
É importante ressaltar que esse guia foi montado levando em conta as particularidades da École Centrale de 
Nantes. Apesar de a estrutura e funcionamento das Écoles serem muito parecidas, alguns aspectos 
importantes podem variar. 
 
Caso você queira mais informações sobre a vida em Nantes, o Accents, associação da école que se ocupa dos 
alunos em intercâmbio, tem um site na internet que pode ser muito útil também! 
 
Link para o site do Accents: http://accents.campus-ecn.fr/wiki/Guide_d'accueil_%C3%A0_Centrale 
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1. Antes da seleção para o DD  
1.1. O programa 

 
O Duplo- Diploma é uma parceria entre as Écoles Centrales e universidades brasileiras (USP, Unicamp, UFC, 
UFRJ, UFRGS et PUC-Rio). Tal programa promove a dupla formação de alunos na área de engenharia. Os alunos 
interessados devem passar por um processo seletivo, normalmente realizado durante o quarto semestre de 
universidade. Tendo sido selecionado, ao concluir o quinto semestre o aluno deve realizar dois anos de estudo 
em uma École Centrale na França. Após esse período, que pode ser prolongado por mais seis meses de estágio, 
o aluno deve retornar à universidade de origem e concluir a formação prevista. Só então receberá a dupla 
graduação. O aproveitamento de disciplinas fica à critério de cada universidade, algumas delas validando 
automaticamente o sexto e sétimo semestres. Outras universidades fazem o aproveitamento de disciplinas 
sobre critério de ementa curricular e carga horária. Vamos discutir melhor esse ponto mais tarde! 
 
Para informações sobre o processo seletivo procure o documento disponibilizado pela universidade.  

1.2. As Grandes Écoles 
 
Antes de saber como funciona uma École Centrale é preciso entender alguns conceitos sobre o sistema de 
ensino francês. Ao terminar o Ensino Médio, chamado Lycée, e fazer o baccalauréat (ou bac), exame que valida 
os conhecimentos adquiridos no Lycée, os franceses podem seguir diferentes percursos acadêmicos. A maioria 
dos alunos que almejam uma formação de nível superior ingressa numa université, que conta com três anos 
de formação.  Para os alunos que visam engenharia ou administração, além das universités, existem as 
chamadas Grandes Écoles (d’Ingénierie ou de Commerce).  Tais intituições de ensino superior têm grande 
prestígio e representam garantia de bom emprego na França. No entanto, para ingressar em uma dalas o 
aluno francês deve cursar dois anos de cours préparatoire (ou prépas). No caso das Écoles d’Ingénierie esse 
curso compreende, de maneira simplificada, uma formação exaustiva em matemática e física. Só após o 
prépas e os exames de seleção o aluno pode ingressar na École (embora haja exceção de alunos que passam 
no exame direto depois do Lycée, mas é raro, bem raro!). Em geral as Écoles contam com 3 anos de formação. 
No nosso programa de Duplo-Diploma os dois anos cursados na França são os dois primeiros anos de École. 
 
Dentre as Écoles d’Ingénierie existe um grupo de cinco Écoles chamadas de Écoles Centrales. Com boa 
reputação entre as Écoles em geral, as Centrales têm como diferencial uma formação generalista, ou seja, uma 
formação de engenharia no sentido amplo, o que permitiria ao futuro profissional atuar nos diversos domínios 
da engenharia e estar no centro decisório das empresas. As Écoles Centrales estão presente em cinco cidades 
francesas: Paris, Lyon, Nantes, Marseille e Lille. Apesar do laço que as liga como grupo e da organização geral 
similar, cada uma das Centrales tem uma administração independente e possui suas particularidades, 
podendo haver enfoques diferentes na formação. 
 
O número de alunos que ingressa por ano nas Centrales é reduzido (aproximadamente 400/école) se 
comparado ao número de alunos nas universidades brasileiras. Isso permite uma grande integração entre os 
alunos. Paralelamente, existe um grande número de associações de alunos, tais como o Brazucas, a associação 
de brasileiros da Centrale Nantes. Você encontrará nas Centrales associações dos mais diversos esportes, 
grupos de teatro, música, trabalho humanitário, empresas júnior e o que mais você imaginar. Acima das 
associações existem três Bureaux também organizados pelos alunos: o Bureau des Arts (BDA), o Bureau des 
Sports (BDS) et o Bureau des Elèves (BDE). Esses bureaux funcionam de maneira análoga à, respectivamente, 
uma ‘atlética’ de modalidades artísticas e culturais, uma atlética de modalidades esportivas e um grêmio, ou 
centro acadêmico. Assim, durante o ano acontecem inúmeros eventos organizados pelos alunos e a vida no 
campus é bem animada. 
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1.3. Bolsas 
 
A princípio o programa de Duplo-Diploma não possui bolsa de estudos própria. No entanto, você pode buscar 
financiamentos externos, seja do governo brasileiro ou francês. As duas principais formas de financiamento 
do intercambio são a bolsa fornecida pela Capes no quadro do programa Brafitec e a bolsa oferecida pelo 
governo francês para estudantes estrangeiros, a Bourse d’Excellence Eiffel. O processo seletivo para ambas as 
bolsas começa depois de confirmada a seleção para o DD. 
 
A Bolsa Eiffel compreende um montante mensal suficiente para um bom nível de qualidade de vida na França, 
além das passagens aéreas de ida e volta e alguns benefícios. Para mais informações consulte o site da Campus 
France (orgão responsável). 
 
O Brafitec é, na realidade, um outro programa de intercâmbio cujo financiamento pode ser requerido pelos 
alunos selecionados para o Duplo-Diploma. Apesar de um pouco menor que a Eiffel, a bolsa Brafitec 
compreende um valor suficiente para se viver bem na França, além de diversos auxílios. No entanto, essa bolsa 
tem duração de apenas um ano, existindo a possibilidade (não garantida) de prolongá-la por mais seis meses. 
 
Além dessas duas bolsas mais famosas, ainda existem outras possibilidades, como as bolsas da Fundação 
Estudar, uma bolsa da própria escola francesa e bolsas de excelência das universidades brasileiras. 

1.4. As diferentes fases do intercâmbio 
 
Dependendo da bolsa você pode ou não ter um curso obrigatório de Francês na cidade de Vichy. O curso de 
Francês do CAVILAM possui um bom nível de ensino e é uma ótima oportunidade para aperfeiçoar o francês 
antes de chegar na École, além de fazer muitos amigos. No CAVILAM estarão alunos, vindos de vários países, 
selecionados para o duplo-diploma, ou outros programas. 

 
Se você for beneficiário da Bolsa Eiffel você deverá fazer dois meses de curso em Vichy (julho e agosto). Em 
2015 o curso de Francês no CAVILAM passou a ficar a cargo do aluno, que recebe, desde a sua estadia em 
Vichy, a bolsa no valor corrente mensal. Mas não se preocupe, a secretária do CAVILAM é compreensiva e 
deixou os alunos que quiseram parcelar o pagamento. O parcelamento é importante pois embora a bolsa seja 
boa, os gastos nos 3 primeiros meses são elevados. 
 
Se você for beneficiário da Bolsa Brafitec, sua nota no teste de proficiência em Francês determina se você terá 
direito ao curso no CAVILAM. Normalmente, alunos que conseguem acima do nível B2 não tem direito ao 
curso. Com as mudanças desse ano na BRAFITEC, você vai precisar pagar a moradia e o curso de francês, porém 
receberá a bolsa para te ajudar. Em 2015 a Capes ofereceu apenas um mês de curso (julho). Vale lembrar que 
o ano de bolsa (para a bolsa Brafitec) é contado, nesse caso, a partir do primeiro mês de recebimento. Caso 
você não consiga o curso, você pode tentar antecipar a bolsa, para fazer, por conta própria, um mês de curso 
antes de chegar em Nantes. 
 
Independentemente de ter feito um, dois ou nenhum mês de curso de francês, as aulas em Nantes começam 
em setembro, período normal de início do ano letivo na França. Durante o primeiro ano você terá aulas 
generalistas e todos os alunos cursarão as mesmas disciplinas. Na França, além das férias de verão (em julho 
e agosto) existem várias férias curtas (de uma ou duas semanas) distribuídas pelo ano. É uma ótima 
oportunidade para viajar ou matar as saudades do Brasil. Mas atenção, tirando as verias de verão, geralmente 
não existe mudança período antes e depois das férias. Pelo contrário, muitos professores marcam provas e 
entregas de trabalho para o retorno das férias. 
 
No fim do primeiro ano, durante os dois meses de férias de verão (julho e agosto) você deverá fazer 
obrigatoriamente um estágio de pelo menos um mês. É o Stage CME, Connaissance du Monde de l’Entreprise, 
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também conhecido como stage ouvrier. Esse estágio exige menor nível acadêmico e não obrigatoriamente 
tem relação com a engenharia. Você pode trabalhar como empacotador ou como auxiliar de padeiro. Ele pode 
ser remunerado, mas muitas vezes não é. Existe a possibilidade de o estágio CME ser transferido para o mês 
de janeiro, mas isso ainda está sendo estudado. 
 
No segundo ano, na Centrale Nantes, você deverá escolher uma opção disciplinar (ou domínio da engenharia) 
a seguir, como Engenharia Civil, Mecânica, Oceano, etc. As suas disciplinas do segundo ano serão assim 
vinculadas à sua opção. 
 
As aulas no segundo ano vão até março. A partir de abril você deverá fazer outro estágio, dessa vez mais longo 
e remunerado. É o Stage Ingénieur, com duração mínima de 20 semanas. Esse estágio deve estar relacionado 
com a sua opção disciplinar no segundo ano. 
 
Finalmente, após o estágio Ingenieur, você pode voltar para o Brasil ou procurar um novo estágio para os seis 
meses seguintes, quando enfim você deve retornar para dar continuidade ao seus estudos na universidade 
brasileira. 

1.5. Moradia 
 
Durante sua estadia em Vichy (se for esse o caso) você irá morar com uma família francesa, selecionada pelo 
CAVILAM. A estadia chamada famille d’accueil não está inclusa no valor do curso de francês e gira em torno 
de 25,50 euros por dia. 
 
Em Nantes, durante o primeiro ano você estará na residência universitária Max Schimitt ligada diretamente 
ao Campus da École e onde a maioria dos alunos (franceses e estrangeiros) do primeiro ano estará morando. 
 
Durante o segundo ano você deve procurar por conta própria uma moradia, pois a residência Max Schimit é 
reservada para os alunos do primeiro ano. Você pode morar em uma outra residência, ou ficar em uma 
república (colocation ou coloc) com outros amigos. 
 
Se o seu estágio CME e sobretudo o seu estágio do segundo ano não for em Nantes, você deverá igualmente 
procurar uma moradia por conta própria.  
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2. Antes da seleção para a bolsa de estudos  

2.1. Como funcionam as seleções 
 

O departamento de Relações internacionais da ECN é o responsável pela inscrição e envio de documentos ao 

comitê da Bolsa Eiffel, portanto, todos os documentos devem ser enviados diretamente para seu 

correspondente na ECN, e não ao Campus France. 

 

Imediatamente após a sua aceitação na ECN, algum representante da escola entrará em contato com você 

para solicitar todos os documentos necessários para sua postulação à bolsa Eiffel. Os documentos que você já 

terá prontos, pois já foram solicitados na seleção para as Centrales, são: cópia de passaporte, CV e histórico 

escolar com notas e ranking. 

 

Outros documentos necessários e muito importantes são: projeto profissional, carta de motivação e cartas de 

recomendação. O projeto profissional deverá ser escrito segundo instruções gerais de seu correspondente na 

ECN que, se gentil, poderá revisá-lo e sugerir modificações. Lembre-se de ser específico, descrevendo seu 

futuro emprego com um mínimo de detalhes: área, possíveis empresas, etc. As cartas de recomendação são 

também importantes, sobretudo se de um chefe de trabalho, mesmo se de algum emprego muito antigo ou 

de iniciações científicas e monitorias. Alguma ou algumas cartas de professores também são válidas, mas 

cartas de superiores profissionais são mais eloquentes. Todos os documentos devem ser escritos em inglês ou 

francês, a menos que acompanhados de tradução juramentada. 

 

A seleção dos candidatos é feita segundo três critérios: excelência do candidato (isto é, análise de toda a 

documentação do candidato, percurso universitário, projeto profissional); política internacional e excelência 

do estabelecimento que solicita a bolsa (ECN); e a política de cooperação e parceria da diplomacia francesa 

com seu país de origem. O que cabe a você é, portanto, fazer o melhor dossiê possível para compensar os 

outros critérios que são um tanto quanto mais vagos e incertos. 

 

A seleção para a bolsa Brafitec é feita segundo critérios de sua universidade de origem e devem ser 

consultados com seu coordenador da parceria com as Centrales. No geral, é importante ter feito algum teste 

de proficiência em francês, não ter pendências com o governo federal (recomendação que sugerimos seguir 

mesmo se não solicite esta bolsa) e fazer um plano de estudos traçando as equivalências das matérias no Brasil 

e na França. 
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3. Antes de chegar à França  

3.1. Documentos para levar  
 

Você provavelmente vai receber um email da ECN detalhando todos os documentos que você precisa trazer. 

Mas é sempre bom relembrar: 

 

 Passaporte com visto! Se você tiver dupla-cidadania traga os dois passaportes e saiba com qual você 

entrou na Europa para não dar confusão. 

 No mínimo 4 cópias da primeira página do passaporte e do visto. “Nossa mas 4 é muito!, acredite, 

você vai precisar. Pode até trazer mais! 10 cópias é uma boa. 

 Uma cópia miniatura do seu passaporte com visto, ou mesmo uma cópia normal, que deverá ficar o 

tempo inteiro na sua carteira colada em você.  

 Certidão de nascimento original e 2 cópias dela. 

 Certidão de nascimento traduzida por um tradutor juramentado (aconselho 1 cópia). 

 Caso você tenha bolsa, é muito importante trazer um atestado disso em que conste quanto você 

receberá e por quanto tempo (aconselho 4 cópias). 

 Lettre d’acceptation da école (aconselho 3 cópias). 

 Atestado de inscrição no curso do Cavilam e, caso você já tenha pago, comprovante de pagamento (2 

cópias do atestado de inscrição está bom). 

 Histórico escolar brasileiro traduzido para o inglês (aconselho 2 cópias). 

 Histórico escolar brasileiro oficial em português. Oficial é oficial mesmo, desses com papel timbrado. 

Aqui vale uma remarca, embora a école peça o oficial, sabe-se que eles aceitam também a versão 

impressa em casa (normalmente disponível no site da sua faculdade). 

 Certificado de escolaridade do ano escolar anterior à sua vinda para o intercâmbio. 

 Carteira de vacinação!  

 Atestado médico para você poder fazer as aulas de educação física da école. 

 Muitas fotos 3x4! Faça logo um pacotinho com umas 10, você vai precisar. Mas não se preocupem 

que tem cabines em muitos lugares na Franca onde você pode tirar fotos 3x4. 

 
Nós sabemos que olhando assim parece muita coisa. Mas é sempre bom prevenir quando falamos de 

documentos. Trazer tudo arrumadinho do Brasil pode te facilitar a vida ao chegar em Nantes! 

3.2. O que pôr na mala  
 

Depois de selecionar todos os seus documentos, está na hora de fazer a mala! Não vamos falar de coisas óbvias 

(camiseta, calça, pijama, etc), não se preocupe! Vai aqui uma listinha de coisas não tão óbvias e que não podem 

faltar: 

 

 Toalha!  

 Roupa de cama! Veja só, você pode comprar lençóis e toalhas aqui na França também. Porém 

aconselhamos fortemente trazer pelo menos 1 de cada, porque no dia em que você chegar em Nantes, 

muito provavelmente, não haverá tempo de ir correr atrás dessas coisas.  

 Travesseiro, só se você tiver espaço sobrando na mala e um apreço muito grande pelo seu travesseiro 

brasileiro! Caso contrário, você consegue viver uma noite sem e ir comprar um no dia seguinte! Vale 

uma remarca: os travesseiros na IKEA, onde normalmente compramos coisas de casa, são quadrados 

(60x60 cm). 
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 Pano de chão e pano de prato. Pode parecer estranho, muito estranho até, mas se você quiser se 

antecipar para não ter que comprar muita coisa aqui de cara, eles podem ser bons itens para pôr na 

mala. Mas não é nada urgente, dá para comprar baratinho na IKEA. 

 Comida! Pode parecer estranho, mas nós todos podemos te garantir que chega um momento em que 

tudo que você mais quer é comer algo verdadeiramente brasileiro. Não é para trazer um estoque 

infinito também. A ideia é você ter algo para ajudar a balancear as saudades de casa. 

 Sabonete e coisas de higiene básica. Parece óbvio, mas não se esqueça!  

 Remédio. Se você toma pílula, remédios de uso contínuo, remédios apenas vendidos sob prescrição 

médica ou se tem uma enxaqueca que só cura com o remédio XYZ, não se esqueça de trazer uma 

reserva deles e um atestado médico também é uma boa ideia! Remédios na França não são tão 

acessíveis quanto no Brasil, uma boa parte deles precisa de um atestado de um médico francês. Em 

particular, há pílulas que usamos no Brasil que não são vendidas aqui, vale a pena ficar de olho nisso.  

 Você usa óculos? Então traga um reserva! Pode ser até aquele feio que você não usa faz 10 anos, ainda 

é melhor do que ficar sem enxergar. 

 Roupas de esporte. Você está vindo para a école mais louca e obcecada por esportes de todas. Venha 

preparado(a). Uma outra opção é comprar as roupas por aqui, a Decathlon, por exemplo, é bem 

barata. Mas mesmo assim aconselhamos trazer chuteira ou tênis específico de algum esporte que 

você queira continuar praticando.  

 Chinelo! Como bons brasileiros e brasileiras que somos, não podemos esquecer nossos chinelos. 

 Lembrancinhas para sua famille d’accueil. É uma prática muito normal e as famílias ficam muito felizes 

quando trazemos presentes típicos do Brasil! 

 Guarda-chuva. Sim, garoa muito em Nantes!  

 Adaptador de tomada! As tomadas aqui são de dois furinhos redondos e um cilindrinho que sai para 

fora. Tomadas brasileiras que tem duas saídas (as de três não) encaixam sem problema!  

 
Claro que há muito mais coisa! Mas esses itens que citamos aqui tem um destaque importante, porque são 

fáceis de esquecer. E se você quiser uma dica para fazer tudo caber dentro das malas, eu aconselho fortemente 

o uso de sacos de vácuo. É incrível como as suas roupas diminuem de volume! Caso você não tenha o aparelho 

correto, sacos de plásticos bem amarrados e um aspirador de pó podem ajudar muito também! Porém lembre-

se que se você tirar as roupas do vácuo em Vichy, você vai precisar refazer o vácuo na hora de se mudar para 

Nantes. Uma ideia é passar no vácuo só as roupas de inverno, que você não vai usar no verão. Mas deixe 

alguns casaquinhos separados só por garantia! 

3.3. Chegada e ida para Vichy 
 

Se você for bolsista Eiffel, o Campus France deve ter enviado para você junto, com a passagem de avião, um 

bilhete de trem para Vichy. Ao chegar no aeroporto da França, haverá alguém te esperando para te dar o 

equivalente ao primeiro mês de bolsa (o valor é proporcional à quantidade de dias do mês que você ficará na 

França) e te levar para a Gare. Caso não seja, você mesmo deverá comprar sua passagem de trem e 

providenciar uma maneira de chegar na Gare. Para comprar a passagem entre no site da SNCF, companhia 

que faz a maior parte dos transportes ferroviários de passageiros na França. 

 

Alguns dias antes da sua chegada na França, informe sua família em Vichy que horas você chegará na Gare em 

Vichy, assim quando você chegar sua família estará te esperando juntamente com um funcionário do Cavilam. 
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4. Cheguei em Vichy. E agora? 

4.1. Vida financeira em Vichy  
 

Antes de mais nada: abra uma conta no banco! Vá até o BNP Paribas (ou outro banco que você quiser) e abra 

a sua conta bancária. Isso é muito importante para você poder receber a sua bolsa! Eles te darão a sua carte 

bleue, que nada mais é do que um cartão de débito, e você não pode esquecer de pedir um talão de cheques. 

Pode parecer estranho, mas esse talão vai salvar sua conta bancária quando você chegar em Nantes e tiver 

que dar o cheque caução de 380 euros. Isso porque eles demoram para depositar o cheque, normalmente cai 

em outubro só. 

 

Outro ponto importante é o seu celular. Há várias operadoras, mas a maioria do pessoal usa a Free. O objetivo 

não é fazer propaganda, mas por 19,90 mensais você terá ligações e mensagens ilimitadas para a França e 

mais (pasmem!) 50 Go de internet 4G! Vale à pena! Para se inscrever você vai precisar da conta bancária e de 

de um cartão de crédito (pode não ser o do banco francês). Eles podem te enviar o chip por correio (não 

esqueça de por CHEZ “Nome da família” no endereço, se não o correio não te acha) ou ir buscar numa estação 

da Free em Clermont Ferrand (uma cidade perto de Vichy). 

 

As coisas em Vichy não são caras, porém a famille d’accueil é uma leve facada. Como dissemos, a diária em 

casa de família é de 25,50 euros. Mas existe um porém! Dentro desses 26 estão inclusos o preço do café da 

manhã (2 euros), da janta (6,50 euros) e da mobilização do quarto (17,00 euros). Como suas coisas estarão no 

quarto e a família não tem o direito de sublocá-lo se você passar uma noite fora, os 17 euros não estão em 

discussão. Porém, caso você não jante ou não tome café da manhã na casa, você não precisa pagar por eles. 

Até 2014 essa lógica de pagamento andava muito bem e os estudantes podiam decidir pagar diretamente para 

a família ou dar o dinheiro para o Cavilam. Porém, em 2015 o Cavilam tentou fazer com que os 25,50 fossem 

pagos para a escola e independentemente de você ter jantado e/ou tomado café da manhã. A administração 

adotou essa medida para facilitar o controle do fluxo de dinheiro, uma vez que começou a haver a 

possibilidade de financiar o pagamento da sua estadia. Após conversar com a escola, chegamos em um acordo 

de que seria possível desconsiderar as refeições dos dias em que não comemos na casa, nem café nem janta. 

Aconselhamos fortemente que vocês conversem com a administração do Cavilam para ver como será feito o 

pagamento nesse ano, a fim de evitar mal-entendidos. 

 

Na escola você poderá também recarregar o seu cartão para comer no restaurante universitário pela bagatela 

de 3,25 euros para bolsistas do governo e 3,50 para os outros (pode ser que tenham atualizado esses valores, 

mas não será nada muito diferente disso). Não é o melhor restaurante do mundo, mas a comida é boa e você 

vai gostar de almoçar com todo mundo! 

4.2. Vida em Vichy  
 

Falando um pouco de lazer, você vai encontrar as cervejas mais baratas da França em Vichy! Aconselhamos 

um mercadinho árabe perto da Gare! A cidade não tem muita vida noturna, mas o Fou du Roi, uma balada 

local, e o Gaullois, um karaokê, fazem a alegria! A bebida é mais cara nesses lugares, mas nada que um 

esquenta no árabe não resolva. 

 

Finalmente, você pode viajar nos finais de semana (e durante a semana)! Pode e deve! Por incrível que pareça, 

tem muita coisa linda perto de Vichy! O próprio Cavilam organiza algumas excursões, mas vale a pena sempre 

analisar o preço com carinho antes de sair comprando. Tem viagens de todos os gostos, desde ir para Moulins 

gastando uns 12 euros, até ir para ver a Fête du Lac de Annecy e dar uma escapadinha para Genebra e 
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Lausanne. Uma coisa legal é que você pode fazer a Carte Jeune, uma carta de descontos da SNCF, empresa 

ferroviária francesa. A carta custa 50 euros, mas dura por um ano e te dá descontos muito bons em uma boa 

parte dos trens! Vale bastante! 

4.3. Curso de francês 
 

O curso de francês segunda é só uma aula à tarde e de terça à sexta é dividido em duas partes, de manhã é a 

aula normal, como em qualquer curso de língua, e à tarde tem os ateliers, que são cursos mais específicos e 

dependem da sua escolha. Dentre as opções de atelier tem produção oral, produção escrita, gastronomia e 

muitas outras. À partir do segundo mês, tem a opção de um curso com objetivo de preparar os alunos para a 

universidade na França. Esse curso não é obrigatório e muita gente faz, mas apesar da proposta ser válida, em 

geral, ninguém achou muito útil. 

 

 

 
                                                                                       Cavilam 

 

 

 

 
Gare de Vichy 
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5. Antes de chegar em Nantes 

5.1. Ida para Nantes 
 
Para facilitar vamos separar em três casos: 

 Caso você venha do Brasil diretamente para Nantes, você tem duas opções: comprar um bilhete de 

avião diretamente para Nantes ou chegar de avião em Paris e pegar um trem para Nantes (consulte o 

site da SNCF para comprar o seu bilhete). 

 Caso você venha de Vichy para Nantes e seja bolsista Eiffel, não precisa fazer nada, a Eiffel vai comprar 

sua passagem de trem e te enviar por email o número de localizador da passagem. Basta ir na Gare, 

procurar uma das máquinas amarelas de autoatendimento e imprimir seu bilhete utilizando o número 

que eles te deram e o seu nome. 

 Caso você venha de Vichy para Nantes e não seja Eiffel, você deve comprar sua passagem você mesmo, 

basta ir no site da SNCF ou comprar pessoalmente na Gare. A école provavelmente vai recomendar 

que você compre algum horário específico de trem, aconselhamos seguir essa instrução, pois o pessoal 

da école se organiza para ir buscar os estudantes que chegam nesses trens. Pense em usar a Carte 

Jeune, vai deixar sua passagem bem mais barata. 

 

Algumas semanas antes da rentrée (primeira semana de aula), o ACCENTS (associação de alunos da École que 

trabalha para os alunos estrangeiros) vai mandar email pedindo informações da sua chegada (meio de 

transporte, data, hora). Eles são os responsáveis por buscar os alunos que estão chegando e levá-los até a 

residência. 

 

Assim, haverá provavelmente alguém da école te esperando, quer você chegue na Gare ou no aeroporto. Mas 

caso isso não aconteça, há como chegar de transporte público do aeroporto e da Gare até a Commerce, centro 

da cidade, e então ir para a residência estudantil, a famosa rez. No primeiro caso, você deve pegar o ônibus 

que liga o aeroporto até a Commerce, pagando 8 euros. Uma outra opção, caso você queira economizar, é ir 

de ônibus até Neustrie (um terminal de ônibus e tram) e de lá pegar um tram até Commerce, o trajeto todo 

vai sair pelo preço de um bilhete de tram, 1,40 euros. No segundo caso, você deve pegar um tram, que passa 

na frente da Gare, no sentido François Miterrand ou Jamet, e descer na Commerce. Uma vez na Commerce, 

você deve pegar a linha 2 do tram no sentido Orvault-Grand Val e descer na estação École Centrale – Audencia. 

O tram para do lado do muro da escola, continue andando, no mesmo sentido que o tram, e você vai chegar 

até a rez (logo quando acabar o muro da école). 

5.2. Conta no BNP 
 
Existem duas opções na hora de fazer a conta no BNP, a primeira é abrir a conta na agencia de Vichy e depois 

pedir transferência para Nantes. Esse processo é mais simples e rápido na minha opinião (Ricardo). Eu fiz a 

segunda opção, que é fazer a conta direto na agencia de Nantes por email, achando que seria mais simples, e 

no fim das contas demorei quase um mês para receber o cartão do banco (carte bleue).  

 

Se você optou por abrir sua conta no BNP em Vichy, é recomendável transferi-la para uma agencia BNP em 

Nantes, assim fica mais fácil fazer transferências, modificar seguro, etc. O processo é super simples, basta ir à 

agencia, apresentar o novo endereço e, voila, está feito. Não se assuste com o aplicativo, todo seu dinheiro 

será retirado e depositado no mesmo dia, estranho, porém é a França, nada faz sentido. 
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Então, para fazer a conta você vai precisar de documentos simples, tipo passaporte, carta de admissão da 

école e comprovante de residência (estando em Vichy só e preciso pedir para a famille d’accueil que eles vão 

te dar um documento atestando que você está morando com eles). 

 

Como já foi dito antes, não esqueçam de pedir um talão de cheques, é de extrema importância. A França meio 

que parou no tempo em relação a isso e eles pedem cheques para muitas coisas tipo: calção da residência, 

pagar o WEI (Fim de semana de Integracao na Ecole), BDE e BDS, pagar TFI (teste de francês que farão no ano 

que vem), entre outros. 

 

Caso você venha diretamente para Nantes, você pode tentar abrir a conta por email conversando com alguém 

da agência do BNP Paribas (ou outro banco) em Nantes (a escola vai te enviar os dados de com quem você 

deve falar). Uma segunda opção é tentar explicar para a école que você abrirá a conta assim que chegar em 

Nantes. 

5.3. Dinheiro para chegar  
 

Como já comentamos um pouco, ao chegar em Nantes você vai ter gastos significativos. Para facilitar a 

visualização, colocamos os gastos mais importantes em uma tabela: 

 

Motivo Gasto Comentários 

Caução 380€ Será descontado no final de setembro ou início de outubro. 

Ikea (cama, 
mesa e banho) 

100€ Valor estimado. 

Vale 
transporte 
anual 

267€ Pode ser desnecessário, visto que no primeiro ano você não vai 
precisar ficar pegando muito tram, uma vez que vai morar do lado 
da école. Além disso, esse valor pode ser pagado em parcelas, o que 
é MUITO mais vantajoso para quem está chegando e tem gastos 
mais importantes! Um terceiro ponto é que você pegar outro forfait, 
como o sur mesure, em que você paga por viagem com um teto 
mensal.  

Frais de 
scolarité 

5€ para bolsista Eiffel 
215€ para o resto 

Essa taxa corresponde a um seguro universitário obrigatório para 
todos os estudantes da école. 

Seguro saúde 
(SMEBA) 

o mais barato é 20€  
intermediário 140€ 
mais completo >200€ 

Existem vários planos dependendo das suas necessidades e os 
valores podem ser parcelados. Há um item no manual só para a 
SMEBA.  

Aluguel 260€ Depende do tipo do seu apartamento e será descontado somente 
no mês seguinte à sua chegada na Rez. 

Adesão BDE e 
BDA 

50€ Essa adesão dura os 2 anos que você cursará na école. Caso você 
queira praticar algum esporte (fora das aulas de educação física) é 
necessário aderir ao BDS também, são 70 euros e dura um ano. 

Compras 
mercado 

120€/mês Esse valor varia muito, mas normalmente você gasta entre 100 e 150 
euros por mês com mercado.  
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Muitos dos valores aqui colocados estão arredondados para cima ou não serão depositados da sua conta 

imediatamente. Por exemplo, o cheque caução deve demorar cerca de 1 mês para cair e nós pagamos o 

aluguel sempre com um mês de atraso, ou seja, você pagará o aluguel de agosto em setembro. 

5.4. Papéis para a residência  
 

Demos um tópico especial os papeis para a residência porque além de alguns dos documentos que já 

descrevemos anteriormente (passaporte, visto, atestação de bolsa) você precisará de um em particular: 

assurance logement. A assurance logement é um seguro que você faz com o seu banco e que cobre os riscos 

de possíveis acidentes no seu apartamento ou nas áreas compartilhadas da residência. É muito importante 

saber que sem esse documento em mãos você não terá as chaves do seu apartamento. Entretanto, há alguns 

detalhes que devem ser observados na hora de correr atrás disso. Primeiramente, caso você vá dividir o 

apartamento com alguém (tipos: T1bis, T2 ou T3) você e seus futuros colocataires devem fazer um único 

documento em que apareça o nome de todos. Assim, caso demorem para te falar com quem você vai morar, 

não pense duas vezes em perguntar! No pior dos casos você pode entrar em contato diretamente com a SAMO 

(organismo que se ocupa da administração da residência). O segundo ponto é o pagamento da assurance 

logement. Em 2015 havia um acordo com o BNP Paribas para que nós pagássemos apenas 1 euro pelo seguro. 

A ideia é que eles tirariam o dinheiro da nossa conta e nos reembolsariam depois. Fique de olho nesse 

reembolso, como o processo é lento às vezes o banco e nós nos esquecemos desse dinheiro. 

 

 

 

  
Arcos de l’Île de Nantes 

  

 

 

 
Place Royale 

 

 

 

 

Elefante, Machines de l’Île 
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6. Cheguei em Nantes. E agora? 

6.1. Semana de recepção 
 

A semana de recepção é composta por atividades de introdução à escola e ao ambiente nantês. No dia da 

chegada de Vichy (ou do Brasil), o grupo Accents irá recebê-los na estação de Nantes (ou no aeroporto) e levá-

los à rez. Lá então, haverá uma equipe encarregada da verificação de documentos, assinatura de contrato, 

entrega de chaves e vistoria. O Accents entregará um kit de sobrevivência, contendo pequenos lanches, 

talheres de plástico, papel higiênico, entre outras miudezas. À noite, eles fazem um apéro (comida, bebida e 

conversa) para os estrangeiros. 

 

No dia seguinte, há uma recepção da DRI e um café da manhã com o Accents e o BDE. A inscrição na scolarité 

é feita em seguida. À tarde, uma ida à IKEA e à Decathlon são muito úteis principalmente para comprar itens 

mais volumosos, pois a Accents providencia uma vã para levar tudo à rez.  

 

Nos próximos dias, apresentação do BDE, do próprio grupo Accents e da médiathèque. Outras saídas pela 

cidade são propostas pelo Accents durante toda esta semana, além de um torneio esportivo no final de 

semana e uma visita a alguma cidade próxima (possivelmente Pornic, no litoral). 

 

Após o fim de semana, mais algumas reuniões com os responsáveis pelos estrangeiros e um curso de francês. 

Haverá também um rali proposto pelo departamento de línguas da escola, pelo qual corremos através de todo 

o centro de Nantes buscando prédios, pistas e símbolos da cidade.  

 

É feita também uma aula de revisão de matemática visando dar as bases que os franceses já terão por terem 

completado o prépas. Outras burocracias como tirar fotos para o registro escolar e, finalmente, a rentrée com 

os estudantes franceses começa com algumas palestras no anfiteatro e uma longa visita a todos os prédios e 

departamentos da escola. Todos são divididos em pequenos grupos que vão sendo guiados pela escola e um 

almoço é também oferecido na rentrée no Hall L. A divisão definitiva dos grupos de TD é feita segundo um 

teste de inglês, que é aplicado alguns dias após a rentrée. Há ainda uma atividade de educação física que te 

ajuda a conhecer a escola e seus arredores. Mas não se preocupe, essa atividade não vale nada e é feita só 

para quebrar o gelo. Haverá ainda nos primeiros dias, uma aula de educação física num velódromo próximo à 

école. Nessa aula os professores te farão correr para poder ver seu desempenho físico e te classificar em um 

dos grupos de educação física. 

6.2. A residência e seu funcionamento 
 

A rez fica ao lado da ECN e é composta por dois prédios: um que fica logo à esquerda do portão de entrada 

(rez 1) e um segundo que fica um pouco mais à frente, após uma descida (rez 2). É bem cômoda a proximidade 

da moradia com a escola, sendo possível em menos de cinco minutos sair da rez e chegar a virtualmente 

qualquer sala. 

 

Em geral, os estrangeiros ficam na rez 1, que é composta por apartamentos para 1, 2 ou 3 pessoas 

(respectivamente, T1, T1bis ou T2, T3). A rez 2 tem somente quartos individuais. A atribuição dos quartos é 

feita pelo BDE em parceria com o Accents, que tendem a colocar estrangeiros junto com franceses. A rez 1 

está sendo reformada neste momento, então imaginamos que vocês vão encontrar um prédio muito melhor 

do que o que nós encontramos! Abaixo colocamos uma explicação dos tipos de apartamento:  

 

 T1: studio normal, com banheiro e cozinha, a qual fica na mesma peça que o quarto. 
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 T1bis: apartamento com dois quartos, uma cozinha e um banheiro. 

 T2: apartamento com dois studios. A diferença desse para o T2 é que em vez dos estúdios terem um 

banheiro completo, eles têm apenas o chuveiro e uma pia, a privada é compartilhada e fica entre os 

dois quartos. 

 T3: apartamento com três quartos, cada um com um banheiro com chuveiro e pia, uma cozinha e uma 

privada.  

 

Estão à disposição máquinas de lavar e secar. A secadora é gratuita e a lavadora deve ser ativada com jétons 

comprados por 3,50 com o zelador da residência (cuja sala fica na entrada da rez 2). Qualquer problema 

referente à moradia deve ser tratado com ele. Há dois portões que dão direto para a escola. Para abri-los, usa-

se um cartão magnético recebido nos primeiros dias. Os horários de entrada e saída da escola com estes 

cartões devem ser observados com atenção, a menos que você não se importe em ter que pular o portão 

eventualmente. 

6.3. Comer, fazer compras, lavar roupa… 
 

Você chegou na rez e provavelmente para se instalar melhor vai precisar fazer compras em um supermercado. 

Existem duas opções perto da rez: o Super U, um mercado de tamanho pequeno/médio a duas paradas de 

tram (parada Bourgionnière) ou 10 minutos à pé da école e também o Leclerc Orvault, esse último um 

hipermercado bem grande e com preços bem mais atraentes, o único inconveniente é que ele fica no final da 

linha 2 do tram direção Orvault (isto é, umas 8 paradas da école = 15 minutos).  

 

A rez é equipada com maquinas de lavar roupa, para poder utilizá-las é preciso comprar junto ao guardião da 

rez (Titi, ele está sempre na rez 2 em horário comercial) fichas (jétons em francês). Essas fichas custam 3,50 

euros e te dão direito a uma lavagem, importante avisar que você não pode abrir a porta da máquina depois 

que a operação de lavagem começou (por exemplo você botou pra lavar e esqueceu de botar uma camiseta e 

decide abrir para colocá-la) pois a máquina vai cancelar a operação e você vai ter que colocar outro jéton para 

que ela funcione de novo (3,50 no lixo). Outra dica é: para não ter que ficar se preocupando em colocar sabão 

em pó e amaciante, existem no mercado umas cápsulas líquidas que você coloca dentro da máquina e 

simplifica bastante sua vida. Quando o assunto é secar as roupas, a máquina é gratuita.  

 

Outra opção, se alguém não se sentir muito confortável em lavar roupa na rez, é ir na Bourgeonnière (do lado 

do super U) e lavar as roupas em uma lavanderia que tem lá. O preço para lavagem é o mesmo da rez, mas 

para secar tem que pagar também. 

E por último, alimentação. Se você ainda não sabe, a França é o país do kebab e Nantes não poderia ser 

diferente. Perto da rez existem duas opções, mas a nossa preferida é o Happy Kebab, fica também do lado do 

Super U, e tem como um plus a simpatia do atendente.  

 

Infelizmente não dá para viver só de kebab e existem outras opções para o dia a dia. Existe um restaurante 

universitário do lado da école (parada Facultés, é uma estação da école indo no sentido Gare de Pont-

Rousseau), ele custa 3,25 por refeição mas só abre ao meio dia. Além disso existem outras poucas opções na 

frente da école como um restaurante, uma lancheria e algum foodtruck que sempre estaciona em frente à 

rotatória da école. Para as demais refeições, o centro de Nantes (à uns 15 min de tram da école) é cheio de 

opções, inclusive tem um rodizio de pizza brasileiro. 
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6.4. Ser um EI1 (vida estudantil) 
 

6.4.1. Tipos de aula 
 

As aulas na Ecole são divididas em três tipos: CM ou Amphi (Cours Magistraux), Travaux Dirigés (TDs), e Travaux 

Pratiques (TPs).  

 Amphis:  
 

Aulas onde o assunto a ser estudado será exposto. Equivalente a uma aula teórica no Brasil, mas em relação 

à França, pode-se notar que os assuntos são dados com uma velocidade muito mais alta. Ocorrem em 

Anfiteatros e têm, teoricamente, cerca de 180 alunos. A presença é, em teoria, obrigatória, mas digamos que 

não são todos os alunos que costumam ir. Os professores sempre disponibilizam os slides no hippocampus, 

site da école. 

 TDs: 
 

Aulas destinadas à resolução de exercícios. Em algumas o professor irá resolver junto com os alunos, dando 

tempo para você tentar achar a solução antes de colocá-la na lousa, já em outras o professor irá apenas 

resolver os exercícios no quadro. Dependerá muito do professor que lecionará a aula. Essas aulas irão ocorrer 

em pequenas salas de 30 pessoas, que são os componentes do grupo de TD, que é dado na primeira semana 

após a chegada em Nantes. A presença é obrigatória e você tem direito a uma só falta, depois disso cada falta 

representa uma perda proporcional ao número de horas total do curso. Embora haja matérias em que seu 

amigo pode assinar por você, sem grandes problemas, caso você não possa ir, é bom tomar cuidado.  

 TPs: 
 

Aulas de laboratório, os quais terão, em sua grande maioria, um relatório, que, dependendo da disciplina, terá 

um prazo de alguns dias para entregar. Mas há disciplinas que a entrega deve ser feita logo após o fim da aula. 

É aconselhado que essas aulas sejam levadas mais a sério, dado que no fim elas representam, normalmente, 

um terço da nota final na disciplina (varia dependendo da matéria) e podem pesar bastante caso a média 

atingida nos DS não seja 10/20. As faltas nos TPs também não são muito aconselhadas. Uma falta sem 

justificativa pode significar um zero em todos os relatórios de TP. 

6.4.2. Matérias 
 

Quanto às matérias, vale dizer que o primeiro ano da école é dividido em duas promoções, A e B. Todo mundo 

vai fazer as mesmas matérias, porém em ordem inversa. As matérias que a proma A faz no primeiro semestre, 

a promo B faz no segundo e vice-versa. Há cinco tipos de disciplinas: cursos longos, que duram todo o semestre 

letivo, cursos mais curtos, que duram metade ou menos do semestre, cursos de línguas, educação física e 

cursos de ciências humanas.    

 Cursos longos: 
 

No primeiro semestre a promo A faz: 

 

 CODEP (De l'architecture aux produits manufacturés : conception et fabrication intégrée): você vai 

estudar desenho gráfico, modelagem em Solidworks, processos de construção e fazer TPs em 

laboratórios de fabricação (desde torno mecânico até soldagem!). Vale dizer que a avaliação de 
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CODEP é diferenciada: não há DS (prova) propriamente dita, mas dois trabalhos (um desenho e um 

solidworks) que você deve fazer em aula para entregar, porém pode preparar antes! 

 MEMCO (Modélisation et mécanique des milieux continus): essa matéria é bem teórica, algo 

parecido com mecânica dos sólidos. 

 

Já a promo B faz: 

 

 CCUBE (Capteurs, contrôle, commande): eles vão tentar te fazer virar especialista em engenharia 

elétrica! Os TPs costumam ser legais, porque você realmente vê a teoria na prática. Há um TP em que 

você fica fazendo um carrinho entrar e sair da garagem! Mas fique esperto, CCUBE é o pesadelo de 

muita gente! Uma dica é ir nos amphis, o professor faz muitos exercícios que não tem nos slides. 

 MATH (Mathématiques pour l’ingénieur): não é cálculo! Longe disso! MATH começa parecendo 

cálculo numérico e depois vai para probabilidade e estatística. É tudo muito teórico! Você não conhece 

o que é teoria matemática antes de vir para a França! 

 

De maneira geral, esses cursos serão avaliados em duas provas parciais e notas de relatórios de TPs. Essas 

avaliações vão ser colocadas em média ponderada segundo os pesos que poderão ser vistos no AGAP (Página 

do servidor da Ecole).  

 Cursos curtos: 
 

Há cursos curtos que são obrigatórios, como Physique et Dynamique des Fluides e Algorithmique et 

Programmation e cursos curtos escolhidos, você deve escolher 2 cursos dentre as 4 opções que existem: 

Matériaux; Energétique; Electronique, actionneurs électriques, systèmes embarques (Selec) e Système 

d’information). Na primeira metade do primeiro semestre, a promo A faz Fluides e a promo B faz Algo. Uma 

vez esses cursos terminados, você começa o curso de sua opção. No segundo semestre inverte-se promo A 

com promo B, assim como para os cursos longos. 

 

São cursos que duram meio semestre e cuja média final será somada com o outro curso curto feito no 

semestre, formando um bloco de duas disciplinas. Ao final dos dois cursos será feita a média entre as duas 

notas finais obtidas e essa nota será a nota final do bloco, a qual decidirá se será necessária ou não a realização 

da recuperação. 

 

A média a ser obtida ao fim do curso é 10/20. Lembrando que para alunos franceses uma média abaixo de 8 

já implica em recuperação, entretanto isso não é considerado para alunos estrangeiros. Exemplificando: num 

bloco de duas disciplinas como Matériaux e Fluides, caso a média final de Matériaux seja 7 e a média final de 

Fluidos seja 13, a média 7 será compensada, garantindo a validação do bloco com média 10.  

 Cursos de línguas: 
 

Além do curso de francês, que explicaremos mais para baixo, você deverá fazer um curso de inglês obrigatório. 

Com a ajuda de um teste no estilo TOEIC aplicado na primeira semana de aula, os alunos são separados 

segundo seu nível de inglês. Normalmente, duas turmas de TD que tem aula de inglês no mesmo horário são 

divididas em três níveis, então as turmas de inglês são relativamente pequenas. As aulas são no estilo das 

escolas de inglês no Brasil, costuma ser bem tranquilo! Vale lembrar que os franceses precisam ter mais de 

850 pontos no TOEIC para conseguirem o diploma, então é bem possível que no segundo semestre você acabe 

fazendo preparação para esse teste. 
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Caso você seja bilíngue ou tenha algum certificado que prove que você tem um nível muito bom de inglês, 

você pode conseguir escapar das aulas. Quer dizer, em vez de fazer a aula, você deverá realizar algum projeto 

que envolva o domínio inglês. Um exemplo é uma mexicana que está dando aula de inglês individual para 

pessoas no Brasil via Skype, mas há outros projetos! 

 

Finalmente, além do inglês, os franceses devem escolher uma terceira língua. Normalmente esse escolha é só 

para os franceses, mas isso é negociável desde que haja espaço no seu emplois du temps e de que você consiga 

acompanhar o nível da turma em que te colocarem. Você provavelmente fará a aula como ouvinte, mas isso 

não muda em nada, quer dizer apenas que essa nota não entrará no seu histórico. 

 Educação física: 
 

A educação física é obrigatória na ECN e consiste em 2h de aula toda semana. Como já dissemos, na primeira 

semana haverá uma espécie de teste físico em que eles vão te botar para correr o seu máximo afim de terminar 

em qual grupo você vai estar. Caso você não goste muito de esportes ou de gente pegando no seu pé, um 

migué é não ir bem nesse teste físico, ai você fica no grupo das pessoas não-atléticas e os professores não 

serão exigentes com você. Mas caso você goste, pode ser chato para você cair nesse grupo. 

 

Uma vez os grupos definidos, começam as aulas. Na primeira metade do semestre nós fazemos apenas corrida, 

sendo que na metade para o fim do semestre (meados de novembro) haverá uma prova, que nada mais é do 

que uma corrida de 6,2 km (há discussões sobre a verdadeira extensão desse trajeto). O tempo com o qual 

você deve realizar a prova é determinado de acordo com o grupo em que você está. Quando o inverno começa 

a aparecer, nós trocamos a corrida por escalada, ginástica e hockey (sem patins e sem gelo, porém hockey). 

Todos os alunos fazem essas três atividades, num sistema de rodízio que inverte a cada 1h. Começa então o 

segundo semestre, e trocamos essas atividades por outras três no mesmo esquema de rodízio: badminton, 

boxe e musculação. Finalmente, quando começa a esquentar, ou seja, metade do segundo semestre, os 

esportes passam a ser corrida, canoagem e zarabatana. 

 

Além das aulas de educação física, há ainda os Atelier Leader, 3 durante o ano. São espécies de gincanas de 

2h em que você e mais um grupo pequeno de pessoas da sua sala, como 10 pessoas, devem achar uma solução 

para algum problema inventado pelo professor. Normalmente as atividades são bem lúdicas, como, por 

exemplo, imaginar que você está em alto mar e dispões de tábuas e pneus para resgatar barris de arroz 

espalhados em três ilhotas e levá-los até a sua base. O objetivo é desenvolver liderança e espírito de equipe, 

os franceses tendem a levar a sério, vocês vão ver! 

 Ciências humanas: 
 

Na primeira parte do primeiro semestre, todos os alunos, independentemente da promo em que estão, farão 

cursos de Comunicação e de PPP (Projeto Pessoal e Profissional). Esses cursos terminados, você poderá 

escolher uma dentre as seis opções a seguir para fazer na segunda metade do semestre: Histoire de 

l’egyptologie; Sciences et Exploration du Temps dans les Fictions Modernes et Contemporaines; Religion & 

Social Change in Contemporary Europe and North America; Sociologie des Entreprises; Shakespeare in 

Shackles ou Histoire des Sciences et des techniques. Todos esses cursos são de 2h por semana. 

No segundo semestre, todos os alunos farão cursos de Economia (amphis no início do semestre), Finanças (1 

amphi e muitos TDs) e Marketing (2 ou 3 amphis). A avaliação é uma única prova para essas três matérias. 

Nesse semestre não há curso de humanas para escolher. 
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6.5. Ser um EI1 (vida associativa, listas e vida normal) 
 

A vida associativa na école, principalmente nos primeiros meses, é extremamente agitada. Os alunos que 

chegam, franceses e não franceses, passam juntos por uma integração, que oficialmente dura 2 semanas, mas 

que na verdade vai até o primeiro grande período de Vacances (Toussaints). Nesse período, conhecemos os 

veteranos, temos uma quantidade absurdamente grande de soirées na própria école e na rez. Dentre as 

soirées, teremos soirée parraignage, na qual lhe será atribuído um parrain (padrinho) “aleatoriamente” 

(sabemos que não é aleatório, na verdade, o apadrinhamento se baseia em um questionário que você, EI1, e 

os EI2 respondem) e você terá que o descobrir em um jogo. Há também a soirée des clubs, em que todas as 

associações da école (acredite, não são poucas!) se apresentam e depois ficam num stand tirando dúvidas e 

pegando o contato dos interessados em participar. É legal se inscrever em tudo que te interessar, porque 

assim os veteranos te chamarão para as reuniões! Caso você acabe não gostando, é só parar de ir depois. 

 

Durante os primeiros meses ocorre também a integração com os veteranos brasileiros, com a organização do 

primeiro churrasco. Sempre fazemos grandes churrascos entre brasileiros. Os churrascos de Nantes se 

tornaram tradição e já fazem fama mesmo entre os brasileiros das outras Centrales. Além disso, fazemos, 

claro, inúmeras saídas ao Vestiaire (Bar com cerveja mais barata e que sempre é ponto de reunião). 

 

Durante o período de integração também teremos a WEI (opinião de um veterano que curte muito festa: “bom 

pra caralho, mas na moral, PAAA CARALEOOO” e opinião de um veterano que não curte: “Não fui e não me 

arrependo, muita gente bêbada e pelada pelo que me falaram”), que é o fim de semana de integração dos EI1 

com os outros alunos veteranos da école, a appartathlon, onde vocês conhecerão as colocs centraliennes 

(apartamentos onde vivem veteranos) e a reztathlon, que tem conceito parecido, mas na rez. 

 

Durante o período, conhecerão a Tonus, feste organizada pelos próprios alunos em alguma boate a cada mês, 

e em geral, é sempre bom para descarregar do estresse da centrale. 

 

Em novembro a centrale para o período de loucura de festa todo dia, até início de janeiro, quando começam 

as campanhas, que são as eleições para decidir os novos BDE, BDS e BDA(BDX). Nesse período você trabalha 

para veteranos, num claro esquema de compra de votos, que no fim tem como objetivo integrar todos 

também. Cada liste deve organizar soirées, fazer venda de comida na école, realizar uma Tonus (para listas 

BDE) e fazer os famosos allos, que consiste em ficar de madrugada com o pessoal da sua lista atendendo 

chamadas telefônicas pedindo que você leve comida e vá lá conversar e beber com eles. Há quem diga que 

participar de uma lista é a maneira mais fácil de se integrar com os próprios franceses, mas não é porque você 

não está numa lista que você não terá amigos! Há entre os veteranos gente que não listou e que mora com 

franceses também. 

Quanto às férias, temos 4 vacances por ano, 2 de 2 semanas, Noel e Printemps (duas primeiras semanas de 

abril), e 2 de uma semana, elas sao Toussaints (final de outubro) e Hiver (meio de fevereiro). Esses são os 

períodos mais fáceis para viajar pois já está tudo marcado no calendário e dá para se planejar.  

No fim, a vida associativa da école não se resume a isso, aproveitem pra sempre utilizar seus WE com idas a 

bares e restaurantes (você vai ver que alguns veteranos têm um amor e dedicação incondicional ao Vestiaire) 

e visitas aos seus veteranos brasileiros. 

 

PS: Não se esqueçam de trazer a cerveja ;) 
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6.6. Curso de francês e TFI  
 

O curso de francês é obrigatório na école. E por obrigatório dizemos verdadeiramente obrigatório. Mesmo se 

você tiver o DALF C1 é bem provável que eles não te deixem escapar dessas aulas.  

 

Os alunos que foram para Vichy devem fazer um teste de francês antes de ir para Nantes, o resultado dessa 

prova dirá em qual grupo você estará. Em 2015 tivemos 7 grupos de níveis diferentes. Já os alunos que não 

passarem por Vichy farão o exame na própria ECN. 

 

O curso de francês para o primeiro ano é dividido em ateliers de temáticas diferentes (cinema, iconografia, 

interculturalidade, escrita criativa, gramática, fonética e teatro). Você não fará todos os ateliers, cada grupo 

deve fazer 4 e eles duram cerca de 5 semanas de aula. Terminados os 4 ateliers, você deverá fazer um trabalho 

de francês sobre Nantes. Mas não se assuste, não é nada de impossível nem de trabalhoso. Na verdade, de 

maneira geral as aulas de francês são bem tranquilas. Mas vale dizer que isso aparecerá no seu histórico 

escolar e que é possível (mas muito improvável) reprovar. 

 

Embora o curso de francês e o TFI não estejam diretamente relacionados, todos os alunos de duplo-diploma 

devem fazer o TFI (Test de Français International) mais ou menos em final de março/início de abril. Para obter 

o diploma da ECN você deve ter uma nota maior ou igual a 750 pontos nesse exame. Mas não se assuste, a 

prova é chata mas não é difícil e você pode fazê-la quantas vezes for preciso. São 180 questões: 

 

 Compréhension orale (90 questões em 42 minutos) 

o Première section : questions/réponses  

o Deuxième section : dialogues  

o Troisième section : exposés  

 Compréhension écrite (90 questões em 68 minutos) 

o Quatrième section : identification de l’erreur  

o Cinquième section : phrases incomplètes  

o Sixième section : lecture 

6.7. Oficializando que você está na França: OFFI  
 

Como vocês já devem saber, quando vocês chegarem na Franca vocês vão ter que oficializar a estadia de vocês. 

Basicamente, o visto serve como uma permissão de entrada e vocês vão ter até 3 meses para irem ao OFFI e 

regularizarem a situação de vocês. A école se ocupa de recolher os documentos dos alunos estrangeiros 

(comprovante de residência, visto e um formulário) e mandar para o OFFI.  

  

Depois de feito isso, vocês vão receber uma convocação para uma consulta médica (essa convocação pode 

demorar a sair, teve gente que só recebeu em janeiro). Vocês vão ter que levar para a consulta medica um 

timbre no valor de 56€ (comprado facilmente em qualquer revistaria/tabacaria ou pela internet). Após a 

consulta, vocês vão ganhar um selo do OFFI carimbado e estarão legalizados até a metade do próximo ano, 

depois o processo recomeça. 

6.8. Auxílio Moradia: Caf 
 
A Caf, ou Caisse d’allocations familiales, é um órgão do sistema de seguridade social francês que provê, dentre 

outros benefícios, um auxílio moradia, que até este momento pode ser obtido por estudantes estrangeiros na 

França. 
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Todos os trâmites administrativos para a obtenção deste auxílio são realizados a partir de um formulário que 

a SAMO lhe dará na chegada à residência e do primeiro aluguel pago (cujo comprovante você receberá por 

correio um mês após a assinatura do contrato de aluguel). Assim, você pode preencher o formulário no site 

da CAF solicitando o benefício. Vários documentos são necessários, incluindo certidão de nascimento 

traduzida, cópia do visto, atestação de bolsa, etc. Muito provavelmente será necessário ir em algum momento 

à unidade da Caf de Nantes para resolver alguma pendência, entregar algum documento (pode ser enviado 

por correio igualmente), etc. Ela se localiza próxima ao ponto Longchamp da linha 1-azul do tram. 

 

É possível também a qualquer momento simular o montante que você receberá mensalmente no site da Caf, 

o que de toda forma não é muito preciso. A depender do valor de seu aluguel, o auxílio pode variar de 80 a 

180 euros na Rez. Fora dela, o auxílio pode ser maior. Em 2013 a média de aide au logement nacional era de 

237 euros. 

 

As prestações começam a ser recebidas alguns meses após a solicitação (normalmente por volta de dezembro) 

e são retroativas. Isto é, o valor não recebido nos primeiros meses é descontado dos meses seguintes, com a 

condição de que a solicitação do auxílio seja realizada até três meses após o início do contrato de locação. Se 

este valor atrasado excede um mês de aluguel, você não paga o aluguel no primeiro mês e, no seguinte, 

descontam o que faltava e assim por diante. As prestações são todas descontadas diretamente do valor do 

seu aluguel, sendo este debitado automaticamente de sua conta bancária. 

 

Vale dizer que quando você se mudar da rez no segundo ano, precisará fazer uma nova demanda de aide au 

logement. 

6.9. Saúde: SMEBA, sistema universitário e enfermaria  
 

Logo na primeira semana de aula vocês terão um encontro com representantes da SMEBA (pricipal empresa 

de seguro de saúde obrigatório) e de outros seguros de saúde na escola. Há vários tipos de pacotes para você 

escolher. Todos os estudantes devem ter minimamente a Assurance Universitaire, que custa 12 euros. Além 

disso, você pode optar por fazer uma Mutuelle, o que nós recomendamos fortemente. A Mutuelle te permite 

ser reembolsado por suas consultas medicais, não pagar remédios receitados pelo médico, fazer exames sem 

custos extras e até trocar a armação dos óculos na faixa! Quanto ao custo, em 2015 a maioria das pessoas 

optou pela opção SMEBA2 que custa 240 euros, porém o conselho regional do Pays de la Loire paga 100 euros 

da taxa para você, então sai por 140 euros. Para quem tem a Eiffel vale ressaltar que os 140+12 euros gastos 

são totalmente reembolsados, basta enviar o comprovante para o Campus France. Como já falamos antes na 

parte de gastos iniciais, há várias outras opções de planos mais ou menos caros de mutuelle, lembrando que, 

para todos eles, é válido o desconto de 100 euros do conselho regional, basta entrar no site e preencher um 

formulário para obtê-lo. Você pode ter informações sobre todas as opções de plano no site da SMEBA. 

 

Uma vez feita a sua Mutuelle você receberá a sua Carte Vitale, que é o equivalente à carteirinha do convênio 

no Brasil. Mas não se preocupe se ela demorar para chegar, você pode pedir um atestado comprovando que 

você tem a Mutuelle no escritório da sua agência (a SMEBA fica bem no centro de Nantes) e aproveitar dos 

benefícios dela normalmente. 

 

Falando em benefícios, a ECN tem uma parceria com o SUMPPS (Centre de Santé de l’Université de Nantes), 

que fica a duas paradas de trem da école, bem pertinho. Você pode ir lá quando estiver mal e haverá médicos 

generalistas disponíveis para te atender e te encaminhar para um especialista se necessário. Há também 
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ginecologistas, psicólogos, nutricionistas e vacinação. Aconselhamos ligar antes para marcar um horário ou 

ver se há disponibilidade antes de ir. Com a mutuelle você não paga nada por esse serviço. 

 

Além do SUMPPS, você pode recorrer ao CHU, que é o hospital de Nantes (porém normalmente as filas são 

grandes) ou usar aplicativos e sites como o MonDocteur para achar um médico e marcar um horário. Uma 

outra opção é ir à enfermaria da escola e ver se há algum médico dando plantão no momento. 

 

Falando mais sobre a enfermaria, todos os alunos da école devem passar por duas visitas medicais 

obrigatórias. A primeira é com a enfermeira, que vai te perguntar um monte de coisa para saber se você está 

bem e pedir um exame de urina (vulgo fazer xixi num potinho). Não se preocupe se ela for desagradável, ela 

não tem um histórico muito bom com os estrangeiros. E não acredite se ela te falar que a visita medical tem 

alguma influência nas suas notas ou na avaliação do juri do final de semestre, é mentira dela! A segunda visita 

é com um médico, esse normalmente se passa sem nenhum problema. 

6.10. Transporte em Nantes: Tan e Bicloo  
 

Se locomover em Nantes é super simples e prático! No primeiro ano, você vai utilizar principalmente o TRAM 

(bonde) e, eventualmente, o Bicloo e os ônibus. 

 

A companhia responsável pelo transporte em TRAM e ônibus é a Tan. Logo que chegar em Nantes, será 

necessário comprar alguns tickets para poder fazer os seus deslocamentos nos primeiros dias. Para comprá-

los é simples: basta escolher a opção de ‘ticket unitário’ nos terminais que há em cada arrêt (parada) e efetuar 

o pagamento (normalmente você pode escolher pagar com pièces, moeda, ou carte bleu). O bilhete unitário 

custava (em 2015) 1,60€, válido por uma hora após compostagem (explicado mais adiante). Existe também a 

opção de comprar um ticket diário, que é válido durante 24 horas consecutivas contando a partir do momento 

da compostagem. Caso você esteja com amigos, o ticket para 4 pessoas custa 8 euros e dura 24h, sendo a 

melhor opção. 

 

Compostagem: No transporte público da França em geral, dificilmente você vai encontrar catracas. A 

verificação dos tickets de transporte é feita durante as viagens, ou seja, é possível entrar no 

ônibus/tram/metrô/trem/etc sem ter comprado o bilhete correspondente. No entanto, durante o trajeto, 

eventualmente passarão os temidos “controleurs”, que verificam se você possui o ticket e, principalmente, se 

ele foi compostado corretamente. A compostagem é feita dentro do tram, logo que você entra, e é ela que 

definirá o início da contagem do tempo limite que você poderá utilizar o transporte. Na prática, compostar é 

colocar o seu ticket na máquina que carimba o horário de compostagem. 

 

Atenção: Se o controleur passar e você não tiver compostado ou comprado o bilhete, ele te aplicará uma 

multa salgada! Cuidado para não esquecer de compostar o ticket e, caso precise pegar o tram mas não tiver 

um tostão furado, é de sua conta e risco fugir dos controleurs quando eles subirem no tram xD. 

 

Abonnements Tan: Existem vários tipos de abonnement aos quais podemos nos inscrever. O mais utilizado 

pelos brasileiros é a ‘Formule Illimitée’, que permite desfrutar livremente dos ônibus da Tan e dos trams 

durante um ano, por um preço anual de 267€ (em 2015/2016)  para menores de 26 anos (para mais infos, 

visite https://www.tan.fr/fr/menu/titres-tarifs/tan/formule-illimitee/). Fique atento: se você utilizar o tram 

mais de 2 vezes por semana, esse abonnement já valerá à pena! 
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Horários: Para consultar os horários do tram, basta acessar o site ou aplicativo da companhia. O mais 

importante é saber que durante a semana (e domingo) o último tram passa por volta de 0h30, enquanto que 

aos sábados em torno de 2h30. 

 

Outro meio de transporte muito útil é a bicicleta Bicloo. Em diversos locais da cidade você encontrará estações 

para aluguel de bicicleta que salvarão sua vida em dias e horários em que o tram não funciona. O 

funcionamento é simples: basta ir em qualquer uma das estações e comprar um bilhete por 1€, que é válido 

durante 24h. Durante esse período, você poderá usar a bicicleta gratuitamente por um tempo máximo de 

30min. Para continuar a pedalar, será necessário devolver a bicicleta em qualquer estação da cidade e 

proceder novamente num novo aluguel. Caso a devolução não seja feita após esse tempo, será cobrada uma 

nova tarifa de acordo com a quantidade de horas ultrapassadas.  

 

Vale ressaltar que Nantes e a cidade das bicicletas. A maioria das ruas tem ciclofaixa e é clara a prioridade que 

é dada à bicicleta em relação aos automóveis. Então, se você gosta de bicicletas uma ótima ideia é comprar a 

sua própria bike, afinal, você vai passar dois anos aqui, e depois você poderá vendê-la antes de voltar. Senão, 

uma outra opção e alugar uma bike pelos dois anos. Existem alguns grupos que propõem alugueis desse tipo. 

 

 
Rede de tram em Nantes (linhas vermelha, verde, azul e amarela) 
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7. Antes de sair da residência (rez) 

7.1. Período de saída da rez e como proceder  
 

A rez pode ser um choque no começo, mas você começa a gostar dela com o passar do tempo. Mas uma hora 

você vai ter que sair, e esse momento chega mais rápido do que você imagina! 

 

A maioria do pessoal sai da rez em abril ou maio, porque é o período em que os alunos do segundo ano estão 

saindo para estagiar e deixando os seus apartamentos, colocations e residências disponíveis. Você pode sair 

depois também, mas aconselhamos fortemente evitar deixar para a última hora, porque em julho o pessoal 

da Universidade e da Audencia (escola de comércio) começam a procurar lugar para morar também! As 

possibilidades são muitas, mas podemos resumi-las a:  

 

 Colocation: achar uma casa ou um apartamento para dividir com seus amigos. Caso não haja franceses 

com você é necessário correr atrás de garrant (fiador), que pode ser uma associação que faz esse 

serviço, e/ou de uma carte de resiliation. 

 Studio: você pode querer morar sozinho em um apartamento. 

 Residência estudantil: há sempre a possibilidade de ir para outra residência. A grande diferença de 

uma residência para o studio é o ambiente (no studio você estará em um prédio normal, onde moram 

não-universitários) e o preço, que varia muito de um lugar para o outro. 

 

Independentemente de qual for a sua opção, você pode encontrar boas oportunidades no CAC Annonces, um 

grupo de alunos da école em que as pessoas fazem os mais diversos tipos de anúncio (caronas, doação e venda 

de imóveis, apartamentos, objetos perdidos, festas, etc), e no Le Bon Coin (leboncoin.fr), um site de anúncios 

muito utilizado aqui. Há outros sites menos conhecidos e sempre existe o método tradicional de ir nas agências 

imobiliárias, porém ao passar por uma agência você pagará uma taxa a mais pelos serviços da mesma. 

 

Vale dizer que é muito comum os alunos de segundo ano passarem os seus apartamentos/casas para os do 

primeiro ano. É um sistema que funciona por indicação, o atual locatário indica o seu nome para o proprietário 

para que você tenha preferência para alugar o imóvel. O grande objetivo desse sistema é que os imóveis 

fiquem nas mãos de alunos centraliens. Assim, caso você goste da casa de algum veterano(a) não tenha medo 

de mostrar interesse em dar shotgun (shotgun = ato de chegar primeiro e ter preferência). 

7.2. Garrant (fiador) e lettre de resiliation 
  

Para a mudança da Rez é necessário envio de uma carta para a SAMO, cujo modelo já está pronto. É necessário 

enviá-la um mês antes da data prevista da mudança. Além disso, é necessário marcar uma entrevista de Etat 

des lieux com o Titi (zelador da rez), para que ele confira que você não danificou seu apartamento. Lembrando 

que qualquer dano será descontado do seu cheque calção. 

 

Ao se mudar para colocações será necessário encontrar um fiador, mas há outras alternativas como a Lokaviz, 

à qual basta apenas enviar alguns documentos online e após isso o documento de comprovação do seguro 

será recebido, restando apenas assiná-lo. 
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8. Segundo ano na école 

8.1. Prolongamento do titre de sejour e récépissé 
 

Antes de mais nada, é válido lembrar que o titre de sejour e o OFII são coisas diferentes. No seu primeiro ano 

na França como estudante você deve fazer o OFII, mas não tem direito ao titre de séjour. É apenas no segundo 

ano, quando acaba a validade do seu visto, que você deve fazê-lo. 

 

A école nos ajuda e nos indica o que fazer. É necessário marcar um primeiro RDV lá por julho, numa plataforma 

online do governo. Depois disso, é chato, pois terá que ir na prefeitura. Eles abrem às 8 ou às 9, tem que 

verificar, e o ideal é chegar ao menos uma hora antes, porque tem MUITA gente… a cada 10 minutos de fila 

que se forma, serão 30 lá dentro que voce vai esperar, e tem um número limitado de pessoas que eles atendem 

por dia. Sem falar que o pessoal é super mal educado e uma vez que as portas abrem, a fila é um pouco 

desrespeitada - todo mundo sai correndo pra formar a fila dentro da prefeitura. Então fique atento e seja 

rápido para fazer a fila novamente lá dentro. De qualquer forma, preveja perder o turno inteiro (eles abrem 

de manhã e de tarde. Tudo o que foi dito aqui é também válido para o período da tarde, então chegue uma 

hora antes da abertura. Isso é para a encomenda do titre de sejour. Depois você terá que voltar lá para buscá-

lo, e a regra de uma hora antes é também válida aqui. Você ficara possivelmente menos tempo lá dentro, mas 

pode ser também demorado. 

 

Você pode fazer a renovação por um ou dois anos e o custo é de 40€/80€, algo assim. 

 
Você pode ficar até um mês na França depois de o seu visto ter perdido a validade. Entretanto, caso você vá 

se ausentar na França no período em que o seu visto vence, é necessário fazer um récépissé. Basta ir à 

prefeitura (a école indica fazer isso uma semana antes de viajar) com seu passaporte e pedir uma extensão do 

seu visto, o récépissé. Eles provavelmente te darão o documento na hora, você só precisa levar seu passaporte, 

uma cópia do passaporte, do OFII e do visto, certificado de inscrição na ECN para o ano acadêmico em vigor, 

comprovante de moradia e 2 fotos 3x4. 

8.2. Ser um EI2  
 

A vida no segundo ano muda muito. Para começar, você não vai mais morar na rez. Você estará muito mais 

habituado à école, à Nantes, à França, à língua e à cultura francesa. Com sorte, terá um monte de amigos 

franceses e de um monte de outros países. Terá conhecido metade da Europa. Aproveite tudo isso para 

expandir sua rede para fora da école. Faca amigos, participe de grupos fora da Centrale. 

 

Na école você estará na sua opção de segundo ano (ver o tópico seguinte). Geralmente o segundo ano se torna 

bem mais tranquilo. Lembre-se que ele vai só até março, pois em abril você deve começar o Stage Ingénieur, 

que dura de 4 a 6 meses. 

 

É nesse momento de segundo ano também que você ganha a responsabilidade e o privilégio de tomar a frente 

do BRAZUCAS. Se enquanto EI1 você já é membro e participa normalmente das nossas atividades, na posição 

de EI2 você será o BRAZUCAS dos brasileiros que estarão chegando. Cabe a vocês recebê-los e auxiliá-los. Cabe 

a vocês manter as tradições, o churrasNanes, a soirée Caipirinha, etc, e inventar novas! Será você o 

responsável por difundir a cultura brasileira na école, entre os franceses. Contamos com vocês! 
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8.3. Opções disciplinares 
 

No segundo ano, assim como no primeiro, você terá algumas disciplinas comuns a todas os grupos, como 

esporte, línguas, economia, direito e responsabilidade social, mas, a partir do segundo ano, a maioria das 

disciplinas serão condicionadas à chamada opção disciplinar. Na prática, é como escolher uma especialização 

para a sua formação de segundo ano. Os alunos do terceiro ano na école também escolhem uma opção. Assim, 

alunos do segundo e do terceiro ano estudam juntos, de acordo com as opções escolhidas. A escolha da opção 

e feita por volta do mês de maio. Em 2016, as opções eram: 

 

 Aéronautique 

 Génie Civil 

 Génie industriel 

 Informatique 

 Ingénierie de Produits 

 Intégration de techniques numériques en Sciences et calcul intensif 

 Management de l’Economie Numérique et des Technologies de l’Information 

 Matériaux et procédés 

 Mathématiques et applications 

 Modélisation et simulation mécanique 

 Océan 

 Production et gestion d'Energie 

 Propulsion et transports 

 Réalité Virtuelle 

 Robotique 

 Sciences de l’Ingénieur pour l’Habitat et L’Environnement Urbain 

 Sciences du numérique pour les sciences de la vie et de la santé 

 Signaux, Images et Applications Biomédicales et Audio 

 Systèmes Embarqués et Réseaux Electriques 

 URBANISTIC : Société Numérique et Enjeux Urbains Contemporains 

 

Em geral a as disciplinas de opção  poderiam ser comparadas às de um curso de engenharia no Brasil 

(excetuando-se o ciclo básico). Isso quer dizer que a formação que normalmente você teria no Brasil em 3 

anos, você terá na école em apenas um ano. Isso depende bastante da opçao que você escolhe e do curso que 

você faz no Brasil. Não existe na école uma opção Energia Mecânica ou Elétrica, por exemplo, mas existem 

diversas opções que fazem parte do domínio dessas Engenharias. Nesse caso, o aluno acaba se especializando 

em uma das áreas da sua engenharia durante o segundo ano de Centrale. Como geralmente escolhe-se uma 

opção similar ao curso no Brasil, o segundo ano costuma ser mais interessante.  

 

Caso você queira saber mais sobre a ementa de cada opção dê uma olhada no site da école: http://www.ec-

nantes.fr/version-francaise/formations/diplomes-d-ingenieur/les-options/ 

 

Outra informação relevante é que no fim do seu período na école, quer dizer, antes do Stage Ingénieur, você 

deverá apresentar o Projet d’Option. Algo como um TCC em grupo, boa sorte! 
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9. Preciso de um estágio 

9.1. Dicas 
 

Seja no fim do primeiro ou do segundo ano, precisamos fazer um estágio. 

 

De praxe, para postular (candidatar-se) para vaga de estagio você terá de fazer uma carta de motivação, além 

do seu CV. Muitas vezes é necessário também passar por uma entrevista (às vezes entrevistas telefônicas ou 

por Skype, caso o estágio seja em outra cidade). 

 

É consenso que uma das coisas mais trabalhosas nesse intercambio e conseguir um estágio. Isso por vários 

motivos. Para começar, muitos de nós não temos uma experiência real como profissional de engenharia. No 

entanto, o grande empecilho vem do fato de sermos estrangeiros. Obviamente não falamos francês como um 

nativo e não temos a rede de contatos que um estudante francês pode ter. Tudo isso torna a procura do 

estágio bem difícil, mas no fim todos temos estágio.  

 

A école propõem vários mecanismos para nos ajudar na nossa procura de estagio, principalmente para nós 

estrangeiros. Eles não procuram o estágio por nós, nem nos oferecem vagas diretamente, mas tentam nos 

capacitar na produção de cartas de motivação e do CV. No entanto, a maioria desses mecanismos acabam não 

ajudando em quase nada.  

 

A dica é postular para o máximo de vagas. Procure escrever uma carta de motivação para cada candidatura e 

seja autêntico, procure ressaltar o que poderia ligar a sua formação e a sua experiência àquela vaga específica. 

E não deixe de pedir ajuda. Peça a amigos franceses e aos seus veteranos para ver suas cartas. Peça ajuda aos 

professores de francês. 

9.2. Onde e quando procurar vagas 
 

Comecem a se preocupar com o estágio bem cedo e procure ofertas em todos os lugares possíveis, uma opção 

é o Fórum Atlantique (feira de recrutamento organizada em novembro por alunos da école). A école 

disponibiliza um espaço on-line de ofertas de estagio por área, o JobTeaser, o que pode ser um instrumento 

bem interessante, mas não se limite a ele. Procure no site de empresas que te interessam; fale com 

professores (no segundo ano alguns professores divulgam ofertas por email). Existem alguns cadernos de 

ofertas disponibilizados por algumas empresas. Não hesite em mandar candidaturas diretamente para o email 

de recrutadores. N’ayez pas peur!! 

 

Nunca é a melhor opção, mas se no fim das contas você não achar nada, geralmente a école arranja um estágio 

em algum laboratório da école mesmo. Não existe uma garantia formal, mas geralmente eles salvam. Vale 

lembrar que os estágios na école geralmente não são remunerados.  

9.3. Validando o estágio 
 

Assim que você encontrar o estágio, comece o processo administrativo junto à Scolarite (coordenação). Você 

deverá preencher um formulário no site da école, assinar uns papeis e trocar uns e-mails com o seu 

contratante. É meio chato, mas não deixe para a última hora, pois nessa época a Scolarité fica sobrecarregada 

e seu processo pode acabar levando muito tempo. 
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Existe uma perspectiva de mudança nos critérios de validação do estágio, mas até 2015 o estágio CME (fim do 

primeiro ano) deveria contar com quatro semanas. Esse estágio possui menos restrições e pode ser validado 

com um Stage Humanitaire (viagem ao Senegal, Vietnam, ou mesmo Brasil dentro de um projeto humanitário 

bem definido) ou uma formação na China. Na volta às aulas deve-se fazer um relatório sobre o estágio. 

 

O estágio Ingénieur (fim do segundo ano), por outro lado, deve contar com 20 semanas e o assunto do estágio 

deve ser validado pelo coordenador da opção (geralmente a aprovação não gera problemas). Ao fim do 

estágio, com um prazo de alguns meses, deve-se entregar um relatório de estagio e deve -se apresentar uma 

defesa de estágio (soutenance de stage). Caso você deseje, você pode reduzir de uma ou duas semanas o 

período de estagio para poder voltar a tempo para o início do semestre letivo no Brasil. No entanto, você 

deverá fazer uma fiche de derrogation e ela deverá ser aprovada. Nesse caso, a soutenance de stage poderá 

ser feita do Brasil via Skype. No entanto, a maioria dos brasileiros prefere voltar ao Brasil somente no semestre 

seguinte, fazendo inclusive um segundo estágio Ingénieur.  
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10. Contatos dos veteranos 
 

Nome (Facebook) Email 
Engenharia - 
Universidade BR 

Opção de segundo ano 

Ályson Estácio alysonbrayner@gmail.com Civil - UFC Génie Civile 

Beatriz Lucca beatriz.dalle.lucca@gmail.com Química – POLI USP  

Breno Leví Corrêa brenolevi@ymail.com Elétrica – UNICAMP  

Carlos Gouvêa Teixeira carlosjgtex@poli.ufrj.br Naval - UFRJ  

Guilherme Konzen da Silva guilhermek.s@hotmail.com Civil - UFRGS Phycité 

Ian Guerreiro emaildoiang@gmail.com Química - UFC  

Jardiel Ducks Junior jardieljunior@poli.ufrj.br Civil – UFRJ  

Maria Eugênia Silva mariaelsms@gmail.com Química – PUC-Rio  

Mateus Thex Coimbra Gus mcoimbragus@gmail.com Mecânica - UFRGS Prod et gest d’energie 

Pedro Antônio pedroademarco@gmail.com Produção - UNICAMP  

Ricardo Sasso ricardoadam_@hotmail.com Civil - UFRGS  

Tiago Nagy tiago.knagy@gmail.com Elétrica – POLI USP  

   


