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admissões - Brasil

 2017 - 2018
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ESCOLAS DE PARISTECH
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UNIVERSIDADES PARCEIRAS

 UFRJ

 PUC Rio
 USP

 Unicamp
 UNESP
 UFRGS
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AS POSSIBILIDADES

 Para alunos em curso de engenharia ou bacharelado científico
nas universidades brasileiras parceiras:
 Intercâmbio simples: 1 ou 2 semestres
–Estudos ou estágio

 Intercâmbio diplomante (inclusive duplo-diploma): 2 a 3 anos
–Estudos e estágio
–Diploma de Engenheiro de uma escola de pós-graduação de

ParisTech (Master em Ciência e Engenharia)
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ÁREAS DE ESTUDOS

 Matemática aplicada - Ciência da Computação - Estatística Finanças - Física - Ciências óticas - Ciências econômicas e
sociais - Executive engineering – Engenharia de produção e
industrial - Ciência e engenharia dos materiais – Engenharia
mecânica - Engenharia offshore - Arquitetura naval - Engenharia
civil - Planejamento urbano e rural - Engenharia e sistemas de
transporte - Engenharia elétrica, eletrônica e fotônica Tecnologia da informação e telecomunicações - Robótica Automação - Engenharia de energia e nuclear - Química Engenharia química - Ciências da Terra - Engenharia do meio
ambiente – Biologia – Engenharia florestal - Engenharia agrícola
– Engenharia de alimentos - Biologia computacional Bioengenharia e biofísica
4

PERCURSO DE ESTUDOS DO ESTUDANTE
BRASILEIRO
EM INTERCÂMBIO (DD) EM PARISTECH
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Todas as Escolas de ParisTech

PUC-Rio, UFRGS, UFRJ, UNICAMP, USP

S1

 > 400 alunos brasileiros admitidos para Duplo Diploma desde 2005
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CALENDÁRIO
 Maio-Junho de 2017 : Missão de promoção / Apresentação do













Programa
1o de Junho de 2017: abertura da página web de inscrição
Julho-Setembro de 2017: preseleção pela universidade brasileira
20 de Setembro de 2017: encerramento das inscrições / site ParisTech
20-26 de Setembro de 2017: declaração de eligibilidade e convocação
para a prova escrita / a entrevista
2 - 6 de Outubro de 2017: administração da prova escrita e entrevistas
nas Universidades parceiras
20 de Outubro de 2017: comunicação dos resultados de
admissibilidade
Até 3 de Novembro de 2017: declaração de uma ordem de preferência
das escolas
Até 25 de Novembro de 2017: provas específicas de seleção
29 de Novembro de 2017: comunicação dos resultados de admissão
06 de Dezembro de 2017: limite de aceitação da decisão de admissão
Dezembro de 2017 – Janeiro de 2018: emissão das cartas de aceitação
Datas indicativas: sujeitas à modificação
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CALENDÁRIO DAS PROVAS DE ADMISSÃO

 Segunda feira 02/10/2017: seleção na UNICAMP
 Terça feira 03/10: seleção na UNESP
 Quarta feira 04/10: seleção na USP
 Quinta feira 05/10: seleção na UFRGS
 Sexta feira 06/10: seleção na UFRJ
Datas indicativas: sujeitas à modificação
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PÁGINAS WEB DE INSCRIÇÃO
https://admissions.paristech.fr/BRA/
Código ParisTech da candidatura
Acesso às páginas
Documentação

Contato: brazil-admission@paristech.fr
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PÁGINAS WEB DE INSCRIÇÃO
Informações e documentos
 Estudos
 Classificações, GPA, …

 Documentos obrigatórios
 Uma foto de identidade
 Histórico escolar em inglês ou francês
 Uma carta descrevendo o projeto de estudos e projeto profissional
 Uma cópia da cédula de identidade ou do passaporte

 Atestado de classificação (se disponível)

 Outros documentos

 Atestados de prêmios (Olimpiadas de matemática, …)
 Atestado de proficiência en Francês/Inglês

 Dados de referentes

 Nome, sobrenome e endereço e-mail de duas pessoas (professores, profissionais, …)
para cartas de recomendações

9

PROVA ESCRITA

 A prova escrita é requerida para a admissão em certas escolas e
facultativa para outras (em função dos convênios assinados com
as universidades)

 Questionário de múltipla escolha
 Em Francês ou em Inglês

 Parte 1 (1h30):
– Matemática (30Q) - incl. computação

 Parte 2 (1h30):
– Física (30) - incl. Mecánica, Eletricidade e ciências da informação
– Química e Ciências da vida (25Q)

Dados indicativos: sujeitos à modificação
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INTERESSE DAS ESCOLAS NA PROVA ESCRITA
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MAIS INFORMAÇÕES

 Informações gerais sobre o processo de admissão
 http://studywithus.paristech.fr/brazil-admission-programme

 Páginas de candidatura
 http://admissions.paristech.fr/BRA/

 Contato
 brazil-admission@paristech.fr
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