
 

 

Edital – International Scholarships Program - TOTAL 

Dispõe sobre o programa de Bolsas 
Internacionais nível Mestrado da empresa 
TOTAL para candidatos diplomados pela UERJ 
com início em setembro/outubro de 2018 

 

 
A Diretoria de Cooperação Internacional da UERJ anuncia a abertura de Edital referente ao 
programa de bolsas internacionais da empresa TOTAL para candidatos diplomados pela UERJ. 
As inscrições estarão abertas até dia 26 de março de 2018. 
 
OBJETIVO 

Possibilitar aos alunos formados na UERJ, a oportunidade de cursar Mestrado Internacional na 
França. 
O programa de intercâmbio será financiado pela TOTAL e terá início em setembro/outubro de 
2018.  
 
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO ALUNO 

1. Ter sido aluno de graduação da UERJ nos seguintes cursos: Engenharia de Petróleo, demais 
Engenharias, Geologia, Química, Economia, Administração e Direito; 
2. Ter no máximo 30 anos de idade; 
3. Ter concluído o curso com CR maior ou igual a 8,0; 
4. Proficiência no idioma estrangeiro:  
Para cursos em Inglês: possuir nota TOIEC 785 (ou B2); 
Para cursos em Francês: possuir nota DELF B1 
 
 
PROCEDIMENTOS PARA A CANDIDATURA 

As candidaturas deverão ser apresentadas à DCI – Diretoria de Cooperação Internacional, no 
campus Maracanã, Pavilhão João Lyra Filho – R. São Francisco Xavier, 524 – sala T030/F, 
Maracanã - de segunda à sexta, no horário de 09 às 15 horas.  
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:  
 
•Curriculum Vitae; 
•Carta de Intenção do candidato explicando porque pretende estudar na França, além de seus 
planos profissionais; 
• Diploma do curso de graduação ou declaração de colação de grau; 
• Certidão de Nascimento; 
• Resultados recentes de Proficiência em Inglês e/ou Francês. 
• Histórico escolar do curso concluído emitido pelo DAA ou boletim acadêmico emitido pela 
Unidade Acadêmica; 
 
PRÉ-SELEÇÃO NA UERJ:  
Todas as candidaturas serão submetidas à aprovação de um comitê composto pelo Conselho 
Consultivo da DCI. 

 



 

 

Serão avaliados para classificação: Histórico Escolar (CR, disciplinas reprovadas, disciplinas 
canceladas), proficiência na língua estrangeira, e qualquer outro critério que o Comitê de 
Avaliação julgar necessário para a seleção. 

Serão pré-selecionados 04 candidatos pela UERJ atendendo os critérios acima estabelecidos. 

A TOTAL Brasil e o Departamento de Programas Internacionais da TOTAL na França irão 
selecionar os melhores candidatos para entrevista no escritório da TOTAL ou na Universidade 
ou por vídeo-conferência. 

 

CRONOGRAMA: 

20 /03 a 26/03/2018: Período de inscrição, até às 15h 

27 /03/2018: Avaliação das candidaturas pelo Conselho Consultivo da DCI  

28 /03/2018: Divulgação na página da DCI do Resultado da avaliação 

Início das atividades acadêmicas: setembro/outubro de 2018 

 
OBRIGAÇÕES E DIREITOS DOS CANDIDATOS CONTEMPLADOS: 
 
• O candidato  selecionado receberá bolsa concedida pela empresa TOTAL para o custeio de 
acomodação, refeições e despesas pessoais. 
 
• As passagens aéreas (ida e volta) do candidato selecionado serão emitidas pela empresa 
TOTAL Brasil. 
 
• Caberá ao candidato selecionado apresentar sua admissão para a instituição francesa de sua 
escolha com base na informação fornecida pela empresa Total, com o auxílio da DCI/UERJ. 
 
• O departamento de programas internacionais da Total pode aconselhar o candidato na 
escolha da instituição francesa, mas em nenhum caso irá realizar a aplicação do candidato. 
 
• Assumir o compromisso de manter comportamento condizente com a ética e a moralidade 
acadêmicas, observando as regras de convivência praticadas na instituição anfitriã e zelar pelo 
nome da UERJ perante as demais instituições. 
 
• O candidato selecionado deverá validar seu diploma do curso de graduação junto ao 
Itamaraty. 
 
• Atender a todos os itens deste Edital. 
 

Os resultados e as etapas de todo o processo de seleção devem ser acompanhados pelo site da 

DCI: http://www.dci.uerj.br 

Rio de Janeiro, 20 de março de 2018. 

 

Rua São Francisco Xavier, 524 – sala T030/F – Maracanã - 20550-900 – Rio de Janeiro – RJ 

Tel.: 2334-0797 - E-mail: intercambio@dci.uerj.br 
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