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EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE BOLSAS DE EXCELÊNCIA EIFFEL 

(PROGRAMME DE BOURSES D'EXCELLENCE EIFFEL –2021-2022) 

 

OBJETIVO DO PROGRAMA/BOLSA 
 

Permitir que alunos com alto rendimento acadêmico possam obter a dupla diplomação 

(diploma francês e brasileiro) com dois anos de estudos na França. 

Universidade de destino:ÉcoleSupérieure du Bois em Nantes (França) 

Público alvo: Acadêmicos dos cursos de Engenharia Industrial Madeireira e Engenharia 

Florestal da UFPR 

 

BENEFÍCIOS 
 

- Bolsa de 12 meses (nível M2) ou 24 meses (nível M1) para estudos e estágio na França 

(€ 1.181 mensais). 

- Transporte dopaís de origem ao país de destino (ida e volta). 

- Transporte nacional até o Campus France (chegada na França e retorno ao Brasil) 

- Reembolso de transporte local na chegada  

- Seguro social 

- Opção de 2 meses de formação linguística inclusos no tempo total da bolsa. 

- Auxilio complementar saúde 

- Atividades culturais 

- OBS: A Eiffel não paga taxas escolares 

 

REQUISITOS 
 

- Não ter nacionalidade francesa 

- Ter idade de até25 anos (Nascido/a após março de 1995) 

- Possuir excelente desempenho e estar entre os melhores alunos na instituição de 

origem (IRA mínimo: 0,80) 

- Enviar a documentação abaixo relacionada para a Profa Rosilani Trianoski, por meio do 

emailrosillani@gmail.com 

 - Histórico escolar 

 - Currículo vitae (com comprovantes) 

 - Carta de motivação 

 - Proficiência em idioma 

- Francês: B1ou superior (TCF, DELF, DALF do Celin ou Aliança Francesa). 

- Inglês: conhecimento em inglês, com comprovação do nível por meio de 

proficiência (TOEIC, TOEFL) ou histórico acadêmico.Nível de inglês desejável: B1. 

- Entrevista  
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PRAZOS 
 

- Enviar documentação impreterivelmente atéo dia13/11/2020por email 

(rosillani@gmail.com) 

- Entrevistas: Entre 16 e 20 denovembro de 2020 (via Teams). 

- Após o envio de toda a documentação, da análise pela banca examinadora e entrevista, 

se o aluno apresentar os requisitos para prosseguir no processo seletivo, o mesmo 

receberá o formulário do programa de bolsas Eiffel 2021. 

- Publicação dos resultadospelo Campus Francês: Semana de 22 demarço de 2021. 

- Aplicação dos estudos: segundo semestre de 2021. 

 

Dúvidas referentes ao processo de inscrição e seleção: Os alunos interessadose com 

dúvidas deverão consultar a ProfªRosilani Trianoskipelo e-mail rosillani@gmail.com 

 

 

Profª Rosilani Trianoski– Coordenadorada Cooperação Internacional UFPR/ESB 

Prof. Alan Sulato de Andrade - Coordenador do Curso Engenharia Industrial Madeireira 

Prof. Nelson Nakajima – Coordenador do Curso Engenharia Florestal 
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