
Melhore suas perspectivas de carreira: ParisTech abre inscrições para processo seletivo de programas Master 
dos melhores centros franceses de pósgraduação em engenharia direcionados a estudantes de ciências e 
tecnologia com excelentes resultados escolares, interessados em uma carreira internacional.

Requisitos de admissão
u Para a admissão no programa de master de dois anos na Agro 
ParisTech, Chimie ParisTech, ENSAE ParisTech, ENSTA ParisTech, 
ESPCI ParisTech, Institut d’Optique Graduate School, MINES 

ParisTech ou Telecom ParisTech, são exigidos pelo menos 7 

semestres de estudos de graduação em ciência ou engenharia 

concluidos com êxito na universidade brasileira até setembro de 
2016.
 

Bolsas de estudo

Alunos admitidos serão dispensados dos custos de matrícula (até 
€ 18.000 por ano) durante a estadia no centro de pós-graduação em 
engenharia de ParisTech.
Bolsas de estudo e passagens aéreas (até 15.000 Euros por ano) 
podem ser concedidas a estudantes pelas autoridades francesas ou 
brasileiras, pelos patrocinadores industriais ou pelas fundações dos 
centros de pós-graduação de ParisTech.

PRocesso e calendáRio
u Para informações gerais sobre o programa de admissão e o pro-
cesso seletivo, consultar: 
studywithus.paristech.fr/brazil-admission-programme 

u Para participar do processo de pre-seleção, contactar a Coordena-
ção Internacional da sua Universidade
u Submeter on-line a candidatura para ParisTech: 
http://admissions.paristech.fr/BRA

u Todas as candidaturas devem ser recebidas até a data indicada na 
página web. As submissões após o prazo serão rejeitadas.

u Os candidatos elegíveis serão convocados para uma prova escrita e 
e entrevistas em outubro de 2016 por representantes de ParisTech 

(consultar a página web para mais detalhes). 

u As decisões definitivas de admissão serão anunciadas no início 

de dezembro de 2016.
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áReas de conhecimento

matemática aplicada - ciência da computação - estatística 
- Finanças - Física - ciências óticas - ciências econômicas e 
sociais - executive engineering - engenharia de produção e 
industrial - ciência e engenharia dos materiais - engenharia 
mecânica - engenharia offshore - arquitetura naval - engenharia 
civil - Planejamento urbano e rural - engenharia e sistemas de 
transporte - engenharia elétrica, eletrônica e fotônica - tecnologia 
da informação e telecomunicações - Robótica - automação - 
engenharia de energia e nuclear - química - engenharia química 
- ciências da terra - engenharia do meio ambiente - ciências da 
vida - engenharia florestal - engenharia agrícola - engenharia de 
alimentos - Biologia computacional - Bioengenharia e biofísica 
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