EDITAL Nº030/2022

PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS DO CURSO DE ENGENHARIA DE
COMPUTAÇÃO DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
PARA INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE DUPLA DIPLOMAÇÃO JUNTO À
UNIVERSIDADE ESIEE PARIS, DA FRANÇA.

Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC Minas), faço saber aos interessados, de ordem
do Magnífico Reitor, que, nos termos de proposta apresentada pelo Instituto de
Ciências Exatas e Informática da PUC Minas (ICEI), por meio de sua Diretoria e da
Coordenação do curso de Engenharia de Computação, estarão abertas, no período
de 31 de março de 2022 a 13 de abril de 2022, no local e horário indicados neste
Edital, as inscrições no processo de seleção de alunos do mencionado curso para
participação no Programa de Dupla Diplomação, que é objeto do Acordo de Dupla
Diplomação firmado entre a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e a
Universidade ESIEE Paris, da França, e se fundamenta no disposto no item 1.6 das
Normas Acadêmicas do Ensino de Graduação e de Pós-Graduação Stricto Sensu da
PUC Minas e no Título III da respectiva Regulamentação, aprovadas,
respectivamente, pela Resolução CEPE N.º 02/2016 e pela Resolução CEPE N.º
03/2016, ambas de 1.º de julho de 2016.
1. Características do Programa
O Programa de Dupla Diplomação envolve a graduação em Engenharia de
Computação na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC
Minas) e a Universidade ESIEE Paris, na França. Os estudantes
participantes de ambas as instituições terão a oportunidade de estudar de
três a quatro semestres em uma delas e receber um diploma de cada uma,
observadas as condições de avaliação e aprovação no programa. As
atividades de ensino, durante os semestres, relacionadas ao Programa de
Dupla Diplomação, serão realizadas em inglês na ESIEE Paris e em
português na PUC Minas. Este Edital visa a tornar pública a seleção de
alunos da PUC Minas para realização do programa de dupla titulação na
ESIEE Paris, entre o início do 2 º semestre de 2022 e o final do 1º semestre
de 2024 (2 anos de duração).
2. São condições para a participação no processo de seleção para inscrição
no programa:
a. estar atualmente matriculado, em uma das ofertas do curso de
Engenharia de Computação na PUC Minas (Coração
Eucarístico/São Gabriel), do 5º ao 9º período;
b. ter o aluno completado, até o final de 2021, pelo menos, 40%
(quarenta por cento) da carga-horária em disciplinas existentes na
grade do curso de Engenharia de Computação;

c. ter alcançado a média geral igual ou superior a setenta por cento
(70%) de aproveitamento;
d. comprovar proficiência na língua inglesa equivalente ao nível B1 ou
pontuação no teste TOEIC de, pelo menos, 720 pontos. Também são
aceitos os testes TOELF, IELTS e Duolingo English Test. Caso o
candidato opte por cursos/disciplinas em francês, ele deverá
comprovar proficiência na língua francesa equivalente ao nível B1.
Outros exames podem ser aceitos mediante consulta ao colegiado
de Engenharia de Computação e autorização da ESIEE Paris.

3. Vagas
São oferecidas 04 (quatro) vagas no programa de dupla titulação.
4. Critérios de seleção
O processo seletivo constará de duas etapas eliminatórias:
a. análise de documentos, incluindo histórico escolar e documento de
proficiência na língua estrangeira;
b. entrevista.
4.1.

Critérios de desempate

Caso o número de estudantes selecionados para inscrição no programa
ultrapasse o número de vagas, serão tomados como critérios de desempate,
na seguinte ordem:
1º a carga horária cursada até o segundo semestre de 2021;
2º a média geral e real, considerada a média de todos os semestres
cursados até o segundo semestre de 2021.
4.2 .

Desistência
Na hipótese de desistência de estudante selecionado para inscrição no
programa, e havendo tempo hábil, de acordo com calendário da
Universidade ESIEE Paris, o candidato excedente será convocado, por
ordem de classificação, para a vaga remanescente.

5. Do aluno da PUC Minas
5.1.

Programas disponíveis
Cada discente deverá se engajar em um dos programas/cursos de
formação para estudantes estrangeiros disponíveis na Universidade
ESIEE Paris. A definição do programa e disciplinas a serem cursadas
será decidida, após a aprovação do candidato, em plano de ensino a
ser estabelecido pela ESIEE Paris e PUC Minas (Learning Agreement).

O aluno aprovado poderá ser convidado a opinar sobre sua preferência
de programa/curso de formação, no entanto, em função do número de
vagas e outras questões pedagógicas e administrativas, a decisão final
do plano de estudos do aluno ficará a cargo da ESIEE Paris e PUC
Minas.
Atualmente estão disponíveis os seguintes programas de 02 (dois)
anos, integralmente em língua inglesa (provavelmente representam
escolhas ideais para alunos não fluentes em francês):
a. Artificial Intelligence and Cybersecurity (AIC);
b. Connected Objects, Devices and Systems (CODS); e
c. Management of Technology - Information Systems (MOTIS).
Existem alguns programas/cursos na Universidade ESIEE Paris em que
um semestre é integralmente em língua inglesa (mínimo de 20%) e o
restante em francês:
a.
b.
c.
d.

Computer science;
Data Science and Artificial Intelligence;
Embedded systems; e
Smart Electronic Systems.

Ainda, existem os seguintes programas/cursos completamente em
língua francesa:
a. Cybersecurity and Information systems;
b. Industrial engineering; e
c. Biotechnologies / e-Health.
Maiores informações sobre os programas/cursos da Universidade
ESIEE Paris em língua inglesa podem ser encontradas em
http://www.esiee.fr/en/international/exchange-students. Já em relação
aos programas/cursos da Universidade ESIEE Paris ministrados em
francês, ver em https://www.esiee.fr/fr/formations/ingenieur/filieres.
5.2.

Plano de estudos por aluno
Para cada discente envolvido no programa será elaborado, pelos
responsáveis pelo convênio em ambas as instituições, um plano de
estudos individual (Learning Agreement) que deverá conter as
especificações de disciplinas a serem cursadas e prazo de
integralização.

5.3.

Para que possa receber o diploma emitido pela ESIEE Paris o aluno
deverá cumprir os seguintes requisitos:
a) cumprir as regras do programa escolhido pelo aluno no item 5. Essas
regras são definidas pela ESIEE Paris e incluem, mas não se limitam
aos seguintes requisitos: cursar, durante 03 (três) semestres,
disciplinas oferecidas para Universidade ESIEE Paris e ser aprovado

em atividades naquela instituição que correspondam a, pelo menos,
120 créditos acadêmicos ECTS (European Credit Transfer and
Accumulation System) incluindo 30 ECTS relativos a estágio na área
de engenharia e 15 ECTS relativos a trabalho de conclusão de curso,
sendo um (1) ECTS na Universidade ESIEE Paris equivalente a 15
horas-aula na PUC Minas;
b) cumprir, com aprovação, no tempo previsto, ou seja, em três (03) a
quatro (04) semestres, todas as atividades definidas previamente no
plano aditivo específico do aluno;
c) cumprir todas as disciplinas previstas em seu currículo do curso de
Engenharia de Computação da PUC Minas, descontadas aquelas
dispensadas por equivalência segundo critérios do colegiado,
cursadas junto a Universidade ESIEE Paris;
d) cumprir as atividades de estágio, de trabalho de conclusão de curso
e demais atividades complementares na Universidade ESIEE Paris
ou na PUC Minas ou mesmo fora de seus campi.

6. Custos
O participante selecionado para o programa de dupla titulação estará
isento de mensalidades na PUC Minas e na ESIEE Paris durante o
período que estiver vinculado à ESIEE Paris.
Por outro lado, torna-se obrigação do aluno participante:
a) arcar com todos os gastos com viagem internacional e nacional;
b) arcar com as despesas diárias de alimentação e transporte, incluindo
a acomodação, que poderá ser intermediada pela instituição
parceira;
c) arcar com custos relativos à aquisição de livros e material didático,
incluindo os referentes a impressões e cópias, além de gastos
adicionais; e
d) arcar com custos relativos à seguro saúde, obtenção de visto e
passaporte, e demais taxas/despesas.

7. Processo de inscrição e seleção:
- Inscrição deverá ser realizada por meio do preenchimento de formulário
disponível em http://icei.pucminas.br/engcomp/duplatitulacao e entregue
IMPRESSO e assinado no local e período a seguir, juntamente com cópia
do histórico escolar e documento de proficiência em língua estrangeira (*):
- Local: Secretaria Acadêmica do Instituto de Ciência Exatas e Informática
(ICEI) - Coração Eucarístico - Prédio 34 - 2ºAndar.
- Período: até 13/04/2022 às 21h.
- Horário: das 8h às 21 horas.

(*) Exame de proficiência: a comprovação da proficiência em língua
estrangeira, conforme estabelecido no item 2.d., poderá ser entregue até o
dia 25/04/2022 às 21h junto a Secretaria do ICEI.
- Entrevista: as entrevistas ocorrerão no período de 18/04/2022 a
25/04/2022, sendo informados por e-mail, a cada aluno, a data e o horário
em que serão realizadas.
- Divulgação do resultado final: 27/04/2022.
7. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado dos curso
de Engenharia de Computação, observados os termos do Acordo de Dupla
Diplomação firmado entre a PUC Minas e a Universidade ESIEE Paris.

Belo Horizonte, 31 de março de 2022.

PROFESSOR RONALDO RAJÃO SANTIAGO
SECRETÁRIO GERAL

