Associação dos Professores de Francês do Estado de São Paulo

Intercâmbio Universitário APFESP
França – Brasil / 2018
Promovido pela Associação dos Professores de Francês do Estado de São Paulo

As inscrições para o programa de Intercâmbio estarão abertas a partir de 25 de setembro até 10 de
novembro de 2017.
Seguem as principais informações:

O que é?
Trata-se de uma estada de aproximadamente um mês na França, uma semana em Paris e as
restantes em Rouen, cidade da Normandia. O participante terá oportunidade de fazer uma imersão
no cotidiano francês e de conhecer o ambiente universitário.

Quando?
Durante as férias de verão do Brasil (correspondente ao inverno francês). Duração: por volta de 30
dias, iniciando-se em janeiro de 2018.

O intercâmbio inclui:
 Alojamento gratuito em residências de estudantes universitários franceses ou em casas de famílias.
 Possibilidade de participação nos cursos regulares da Universidade como ouvinte.
OBSERVAÇÕES:
• Caso o(a) correspondente ou a família tenham programado alguma atividade, é necessário que o
estudante brasileiro se disponha a participar de tal atividade.
• Em nenhum momento, o estudante deverá ausentar-se da cidade sem o conhecimento do(a)
correspondente.
• Se o professor encarregado do Intercâmbio na França organizar alguma atividade ou algum estágio
de Língua e Cultura Francesa, a sua presença será obrigatória.
• Outras informações mais detalhadas serão fornecidas nas reuniões organizadas pela Associação
com os candidatos ao Intercâmbio.

O candidato selecionado deverá arcar com as seguintes despesas:
• Passagem aérea São Paulo – Paris – São Paulo traslado aeroporto/alojamento e alojamento/
estação ferroviária;
• Alojamento em Paris, estabelecido pela APFESP; no FIAP (foyer international d’accueil parisien)
• Despesas com refeições, em Rouen (possibilidade de restaurante universitário), deslocamentos na
França (trens, metrô, ônibus, taxi, etc.), além de eventuais passeios e atividades culturais.

O interessado deverá pagar R$ 100,00 (cem reais) como pré-inscrição.
No caso de ser selecionado, haverá uma taxa de R$600,00 (seiscentos reais), referente a despesas
de organização.

Requisitos:

Estudantes universitários, bacharéis ou licenciados, com até 35 anos de idade, de qualquer área de
conhecimento, com noções razoáveis da língua francesa.

Como participar?

• Enviar pelo correio a ficha de inscrição (disponível no site), três fotos 3x4 (escaneadas). O
pagamento da taxa de pré-inscrição pode ser feito diretamente na sede da APFESP ou enviado
pelo correio em espécie ou cheque nominal. Caso prefira, você também pode efetuar um depósito
bancário (entre em contato conosco e solicite os dados bancários da APFESP).
• Fornecer comprovante de que é universitário: declaração da secretaria da faculdade, atestando
ser aluno regular da mesma ou xerox do diploma de conclusão de curso. Não é aceito o documento
de matrícula.
• Comparecer a uma entrevista pessoal com o coordenador do Programa em data a ser previamente
agendada.
Caso seja selecionado, o candidato deverá comparecer à reunião preparatória da viagem que será
agendada posteriormente.

MAIORES INFORMAÇÕES NA APFESP
Tel/Fax: 3284-5551
www.apfesp.org.br apfesp@apfesp.org.br

APFESP – Av. Paulista, 1499 – Cj. 702 – 7º andar
São Paulo – SP – CEP: 01311-200
Telefone: 55 11 3284-5551
e-mail: apfesp@apfesp.org.br

interc_univ_2017-2018

De segunda a sexta-feira, das 13h às 17 horas.

