
                                                                      

 

CHAMADA DE INSCRIÇÃO 2020 

OBJETIVO ESTUDAR NA FRANÇA 

 

Esta chamada de inscrição é direcionada a estudantes de nacionalidade brasileira que 

estudarão e estarão inscritos em um estabelecimento de ensino superior francês a partir de 

setembro de 2020. 

Este programa 100% online consiste em um mês de aperfeiçoamento em língua francesa, 

com carga horária de duas horas diárias, de segunda-feira a sexta-feira, pelo período de 

13/07/20 à 14/08/20, ministrado por nível do idioma. O objetivo do aperfeiçoamento é 

preparar os estudantes brasileiros para o início do ano acadêmico francês 2020-2021. 

Serão oferecidas 120 vagas pela Embaixada da França no Brasil, em parceria com a Aliança 

Francesa no Brasil. 

Data de encerramento das inscrições: domingo, 28 de junho de 2020 - 23h59 (horário de 

Brasília) 

 Inscrição :  https://forms.gle/7WV14xbARtj4V9P77 

 

1. Objetivo do projeto 

Por meio desse novo programa, a rede de Alianças francesas no Brasil, o Campus France Brasil 

e a Embaixada da França no Brasil se mobilizam para preparar os estudantes brasileiros para 

iniciar seu ensino superior em uma instituição francesa no ano letivo de 2020/2021. 

O aperfeiçoamento linguístico possui três objetivos principais: 

● Adquirir ou fortalecer um nível de francês para o início das atividades acadêmicas em 

setembro de 2020; 

● Preparar-se linguisticamente para o início de uma formação francesa de nível superior 

(na França ou a distância); 

● Conhecer a organização do sistema de ensino superior francês. 

O programa, destinado a estudantes de nacionalidade brasileira, oferece a possibilidade de 

fortalecer o nível de francês por cinco semanas. A carga horária compreende em 10 horas de 

aulas semanais, sendo duas horas por dia. O programa 100% on-line é desenvolvido para vários 

níveis, de A2 a B2 CEFR.  

 

https://forms.gle/7WV14xbARtj4V9P77


2. Calendário da chamada de inscrição 

- Publicação da chamada de inscrição: semana do 15 de junho de 2020; 

- Encerramento das inscrições: domingo, 28 de junho de 2020 - 23h59 (horário 

de Brasília); 

- Divulgação dos resultados: semana do 06 de julho de 2020; 

- Período do curso online: de 13 de julho à 14 de agosto de 2020.  

 

3. Benefícios do estudante selecionado ao programa ‘Objetivo ESTUDAR NA 

FRANÇA’ 

O programa do aperfeiçoamento será realizado 100% online, pelo período de cinco semanas, 

com carga horária 50 horas/aulas online + 10 horas de estudo independente. 

O estudante selecionado poderá se beneficiar gratuitamente de duas horas de francês por dia, 

durante cinco semanas, em sala virtual, com uma turma de até quinze alunos de mesmo nível. 

Este curso propõe consolidar o nível dos estudantes, desenvolvendo as quatro habilidades em 

língua francesa - compreensão oral e escrita, produção oral e escrita - e trabalhando nos 

principais pontos gramaticais do nível. Os documentos e recursos oferecidos aos estudantes 

estarão ligados ao mundo e às particularidades da vida estudantil na França. O objetivo é, 

portanto, melhorar o nível de francês, oferecendo preparação linguística e cultural para a 

vida na França. 

No final deste curso de 50 horas, os estudantes terão: 

● Consolidado seu nível de francês nas quatro habilidades (compreensão oral, 

compreensão escrita, produção oral e produção escrita); 

● Descoberto o ambiente e as particularidades da vida estudantil na França; 

● Compreendido o conteúdo linguístico (gramática e léxico) mais solicitado no contexto 

francês do ensino superior; 

● Criado vínculos com outros estudantes brasileiros com o mesmo projeto pessoal. 

Para se beneficiar desse programa 100% gratuito e online, os estudantes devem admissão 

em uma instituição de ensino superior francesa a partir do primeiro semestre do ano 

acadêmico 2020-2021 e comprovar nível de francês que varia de A2 ao de B2. 

 

4. Modalidade de candidatura  

Esta chamada de inscrição é direcionada para todos os estudantes de nacionalidade brasileira, 

admitidos em uma instituição de ensino superior francesa (universidades, grandes escolas, 

escolas privadas) para o ano acadêmico 2020-2021, com início das atividades a partir de 

setembro de 2020.  A admissão na instituição francesa poderá ser para formações com diploma, 

duplo-diploma, cotutela ou intercâmbio universitário. São excluídas as admissões para 

formações de aprendizado do idioma francês. 

Todos os níveis de estudo estão relacionados: graduação, mestrado, especialização ou 

doutorado. 

As inscrições devem ser realizadas a partir do formulário online abaixo até a data de domingo, 

28 de junho de 2020, às 23:59 (horário de Brasília). 

https://forms.gle/cHBmG4GziXV5HmXAA 

https://forms.gle/cHBmG4GziXV5HmXAA


Todas as informações solicitadas devem ser preenchidas, sob pena de inelegibilidade. 

Para qualquer informação relativa aos termos e condições, entre em contato com o seguinte 

endereço: brasil@campusfrance.org 

  

5. Critérios de seleção 

As inscrições serão avaliadas por um comitê de membros escolhido pelo Serviço de Cooperação 

e Ação Cultural da Embaixada da França no Brasil, Campus France Brasil e a rede de Alianças 

Francesas no Brasil. 

A escolha do comitê de seleção será soberana, respeitando as leis e regulamentos franceses 

em vigor. 

Os critérios serão: 

● a motivação do estudante para participar deste programa; 

● a excelência acadêmica do estudante; 

● a formação acadêmica a ser realizada na França. 

Esta chamada de inscrição está aberta a todas as áreas de estudo e todos os níveis 

(graduação mestrado, especialização, doutorado etc.) para estudantes com um nível de 

idioma francês de A2 a B2. 

Observação: este programa não é oferecido a pessoas que foram admitidas em uma formação 

para aprendizado do idioma francês na França.  

 

 


