
  

 

Programa de Intercâmbio Internacional ESALQ – Instituições Francesas (2016-2017) 

(Intercâmbio Semestral e Duplo-Diploma) 
 

Edital 5/2016 
  

O Serviço de Atividades Internacionais e a Comissão de Relações Internacionais da ESALQ informa 

que estão abertas as inscrições para o Programa de Intercâmbio Internacional da Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ) e as instituições parceiras na França, para estudantes de 

graduação, com início de estudos no segundo semestre de 2017, de acordo com as regras abaixo:  

 

MODALIDADE: intercâmbio semestral ou duplo-diploma 

 

NÚMERO DE VAGAS: 15 (quinze) 

 

RECURSOS ENVOLVIDOS: não há recursos envolvidos no presente processo seletivo, exceto isenção 

de taxas acadêmicas na instituição de destino. No entanto, os alunos selecionados tornam-se 

elegíveis pela ESALQ para obtenção junto à CAPES (Programa BRAFAGRI), Bolsa USP de Mérito 

Acadêmico ou outros programas, no Brasil ou no exterior, que podem oferecer recursos para 

realização de intercâmbio. 

 

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS:  

- AgroParisTech 

- École d`Ingénieurs de Purpan-Toulouse (EI Purpan-Toulouse),  

- École Supérieure d´Agriculture-Angers (ESA-Angers),  

- Institut Supérieur d`Agriculture de Lille (ISA-Lille),  

- Institut Supérieur d´Agriculture et d´Agroalimentaire Rhône-Alpes-Lyon (ISARA-Lyon) 

- Institut Polytechnique La Salle de Beauvais 

- Centre Internacional d'Études Supérieures en Sciences Agronomiques de Montpellier (Montpellier 

SupAgro) 

- École Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de L'Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS) 

- Institut National Supérieur des Sciences Agronomiques, de L'Alimentation et de L'Environnement 

(AgroSup Dijon) 

- École Nationale Superieure Des Sciences Agronomiques de Bordeaux Aquitaine - Bordeaux Sciences 

Agro 

- Institut National Polytechnique de Toulouse (INP-ENSAT) 

- École Nationale du Génie de l´Eau et de l´Environment de Strasbourg (ENGEES) 

- Institut Supérieur des Sciences Agronomiques, Agroalimentaires, Horticoles et du Paysage 

(AgroCampusOuest) 

 



  

 

PERÍODO DE INTERCÂMBIO: A duração do intercâmbio será de no mínimo um semestre letivo, de 

acordo com o calendário da universidade parceira, e no máximo dois anos para os estudos de duplo-

diploma.  

 

Dupla diplomação é exclusiva para AgroParis Tech, EI-Purpan, ESA-Angers, ISA-Lille, ISARA-Lyon e 

LaSalle Beauvais para Engenharia Agronômica e ONIRIS para Ciências dos Alimentos. 

 

REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DO INTERCÂMBIO:  

- para intercâmbio semestral: ser aluno regularmente matriculado no 2º semestre de 2016 em 

qualquer um dos cursos de graduação da ESALQ  

- para duplo-diploma: ser aluno regularmente matriculado dos cursos de Engenharia Agronômica ou 

Ciência dos Alimentos 

- ter completado no mínimo 40% 

- ter proficiência na língua francesa, comprovada com exame DELF - Diplôme d'Etudes en Langue 

Française ou Test d'Évaluation Linguistique destinado a CAPES/CNPq, aplicado pela “Aliança 

Francesa”, com nota igual ou superior a “B2” (ver cronograma do processo seletivo). Para os alunos 

de duplo-diploma, a instituição parceira no exterior poderá exigir também a proficiência em língua 

inglesa como requisito para realização de disciplinas ou estágio obrigatório no final do curso; 

- Possuir média “suja” igual ou superior à média ponderada do curso. 

- Estar ciente das regras do presente Edital, ter sido aprovado no processo seletivo e cumprir os 

procedimentos da ESALQ, das instituições parceiras e dos órgãos envolvidos na eventual concessão 

de bolsa de estudos, quando necessário.  

- Possuir o visto adequado para realização de estudos na França. 

 

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 

1. Carta de Apresentação / Intenção em Francês; 

2. Curriculum Vitae, atualizado em Francês; 

3. Cópia das páginas do passaporte contendo sua data de expiração, número e os dados pessoais do 

estudante; ou protocolo do pedido de emissão de passaporte emitido pela Polícia Federal. 

4. Carta de Recomendação de docente da ESALQ; 

5. Plano de Estudos avaliado por um docente da ESALQ (ver cronograma do processo seletivo) 

6. Ficha de Inscrição preenchida com as informações do candidato e assinada (anexo I). 

 

PRAZO PARA INSCRIÇÃO:  

Os interessados devem enviar os documentos para inscrição exclusivamente para o e-mail 

international.esalq@usp.br com o título “Inscrição para Intercâmbio França 2017” até 23:59 horas 

do dia 18 de setembro de 2016, impreterivelmente. 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

É de inteira responsabilidade do candidato a apresentação do certificado de proficiência exigido pela 

instituição de ensino estrangeira. As datas de realização dos testes, assim como a divulgação de seus 

resultados, estão disponíveis no site da Aliança Francesa. A apresentação do certificado é obrigatória, 

dentro do prazo estabelecido no cronograma do presente Edital.  

O descumprimento desse requisito poderá ocasionar a desclassificação do estudante, mesmo após a 

divulgação do resultado final pela ESALQ. 

 

A obtenção do visto de estudante, bem como a contratação de seguro saúde de acordo com as regras 

do país de destino, é de responsabilidade do próprio estudante e obrigatórios para a realização do 

intercâmbio. O Serviço de Atividades Internacionais realizará a indicação dos candidatos selecionais 

para as instituições parceiras e a emissão das respectivas cartas de aceite seguirá os prazos dessas 

instituições. 

 

O Serviço de Atividades Internacionais fornecerá suporte para os estudantes que eventualmente 

solicitem recursos junto às agências de fomento à educação superior (CAPES, CNPq, FAPESP etc), 

bem como à Universidade de São Paulo, de acordo com as regras dessas instituições. 

 

A concessão de eventuais bolsas de estudos concedidas no âmbito do Programa BRAFAGRI 

obedecerá à classificação final do presente processo seletivo, bem como o oferecimento de recursos 

da Universidade de São Paulo para realização de intercâmbio internacional administrados pela 

ESALQ, no que couber. 

 

A Comissão de Relações Internacionais da ESALQ será responsável, em última instância, por dirimir 

os eventuais conflitos relativos ao presente Edital. 

 

As dúvidas referentes ao presente Edital poderão ser enviadas para o Serviço de Atividades 

Internacionais por meio do endereço de e-mail international.esalq@usp.br. 

 

CRONOGRAMA: 

 

16 de setembro de 2016, 23:59 horas Prazo Final para Inscrições (por e-mail) 

20 de setembro de 2016 Divulgação das inscrições deferidas 

Data a definir Apresentação das Instituições 

Data a definir Entrevista AgroParisTech* 

11 de novembro de 2016 Data Final para apresentação dos Planos de Estudos 

30 de janeiro de 2017 Data Final para apresentação do resultado DELF 

6 de março de 2017 Resultado Final 
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PROGRAMA DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO INTERNACIONAL 

UNIVERSIDADES FRANCESAS – 2017 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nome completo: ______________________________________________________________ 

Nº USP: ______________      Nacionalidade: _______________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________ CEP: ____________ 

Telefone Residencial: (   )_______________________ Celular (   )_______________________ 

E-mail(s):  __________________________________________________________________ 

Nº Passaporte:____________________________       Validade: ___/___/____ 

 

Exame de Proficiência ou Certificado de Conhecimento do Idioma Francês (se já possui): 

 

Nível: ____________________    Data do certificado: ___/___/____ 

Instituição: __________________________________________________________________ 

 

 

Termo de Compromisso 

 

Eu, _________________________________________________________________________, 

declaro estar ciente e de acordo com as normas que dispõem sobre a seleção de alunos da ESALQ-

USP para intercâmbio acadêmico com as instituições parceiras francesas, conforme disposto no Edital 

5/2016, bem como de minhas responsabilidades enquanto participante do programa. 

 

Declaro também ser o responsável pelos documentos necessários para a efetivação do intercâmbio, 

da viagem e para a emissão do visto. Estou ciente também que o ESALQ-USP não se responsabiliza 

por problemas operacionais e pessoais que possam ser gerados pela não apresentação em tempo 

hábil dos documentos de viagem. 

 

Data: ____/_____/_____ 

 

 

Assinatura: ___________________________________________________  


