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Sparq: 008149/2015 

Ofício Circular nº. 06/2015 - CAE/CGPR/DRI/CAPES 

Brasília, 11 de fevereiro de 2015. 

Assunto: Procedimento para inscrição de bolsistas selecionados vinculados a projetos do Programa 

BRAFITEC e outras informações 

 

Senhor (a) Coordenador (a), 

 

1. Informamos que a inscrição de “bolsistas selecionados” vinculados à parceria 

universitária do Programa BRAFITEC para entradas em julho/agosto, deverá ser realizada via Internet, 

durante o período de 6 de abril de 2014 a 03 de maio de 2015 por meio do formulário online, disponível 

no endereço: http://cooperacaointernacional.capes.gov.br/candidaturas. O link ficará aberto até a data 

limite informada, não havendo reabertura do período de inscrição. 

2. Lembramos ainda que os bolsistas que realizarem a inscrição deverão, 

obrigatoriamente, ter feito o ENEM a partir de 2009 com nota mínima de 600 pontos. O sistema de 

inscrição já recebe esta informação do INEP, não possibilitando a continuação da inscrição caso o 

bolsista não o tenha feito ou atingido a nota mínima.  

3. Os estudantes selecionados deverão preencher o formulário online e anexar, 

eletronicamente, a documentação complementar requisitada: 

 Histórico escolar; 

 Plano de atividades; 

 Carta da instituição de ensino no exterior; 

 Carta do coordenador do programa (modelo em: http://www.capes.gov.br/cooperacao-

internacional/franca/brafitec, subtítulo “Projetos”);  

 Teste de proficiência na língua francesa. 

4. A fim de auxiliar a formação linguística desses alunos, o bolsista poderá realizar 1 (um) 

ou 2 (dois) meses de curso de línguas, antes do início do semestre letivo ou concomitantemente com a 

aula da Universidade. O Teste de Proficiência será enviado para o Campus France para que se possa 

avaliar a escola de línguas, bem como o período. A CAPES efetuará o pagamento do curso de línguas 
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exclusivamente para o Campus France e o bolsista receberá mensalidade durante os meses de curso de 

francês. 

5. É importante observar as orientações para inscrição disponíveis na página do Programa 

BRAFITEC, no sítio da CAPES. Para acessar a página, basta selecionar, no Menu Capes, a opção 

Cooperação Internacional, clicando em França e, em seguida, no nome do programa. Os modelos de 

documentos que deverão ser anexados à inscrição também estão disponíveis na página para download.   

6. Enfatizamos a importância de os coordenadores divulgarem o link do formulário online 

apenas aos coordenadores associados e bolsistas previamente selecionados para realizar missão de 

estudos pelo projeto. Lembramos que é responsabilidade dos coordenadores principais e associados, 

juntamente com a IES de origem, a realização do processo seletivo para concessão das bolsas do 

Programa BRAFITEC, bem como auxiliar seus bolsistas no decorrer da inscrição online. Esclarecemos, 

ainda, que a CAPES reconhece e apoia a iniciativa das IES (secretarias de relações internacionais) de 

estabelecer processo seletivo institucional, com a participação direta dos coordenadores de projeto na 

banca de avaliação. 

 

 

                                    Atenciosamente, 

 

                                                                  

AMANDA OLÍMPIO DE MENEZES 

Coordenadora Geral de Programas 

CAPES/DRI/CGP 

 

 


