
Primeiro grupo francês de grandes escolas de 
engenharia e de administração

INSTITUT MINES-TELECOM
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POR QUE ESTUDAR NA FRANÇA 

► Escolas de engenharia são reconhecidas internacionalmente

► Presença de empresas francesas no Brasil: 800 empresas e 500.000 
postos de trabalho (relatório CCFB) 

►França é um dos maiores investidores no Brasil 

► Nível tecnológico

► Outros métodos de trabalho e ensino

►Ter contato com novas culturas 
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IMT – INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO

►Um estabelecimento público sob a tutela do Ministère de l’Économie, de 
l’Industrie et du Numérique formado por 7 escolas de engenharia e 1 de 
administração, 2 filiais e 3 associadas.

►Forte conexão com a indústria
Membro fundador da Alliance Industrie du Futur. 
Fundador do « German-French academy for the industry for the future »
Institut Carnot – pesquisa para inovação das empresas

►Campus multiculturais com 30% de estudantes internacionais de mais de 60 
países
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QUAL É A MISSÃO DO IMT?

►Educação superior : formar estudantes do melhor nível nas áreas de 
engenharia, tecnologia da informação e administração

►Pesquisa : desenvolver pesquisa científica e tecnológica a nível
mundial com interesses sociais e econômicos e em parceria com a
indústria

►Inovação : contribuir com o desenvolvimento econômico com
transferência de tecnologia, suporte na inovação das empresas e
criação de start-ups
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NÚMEROS IMPORTANTES DO IMT:  #1 NA FRANÇA

►25% do orçamento anual para projetos de pesquisa são do IMT (considerando 
o orçamento destinado às 205 escolas de engenharia na França)

►Pesquisas corporativas

►Programas Europeus H2020 (mais de 93 projetos, 24 milhões de euros)

►Institut Carnot – M.I.N.E.S / Télécom & Société numérique

►de engenheiros graduados / ano
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NÚMEROS IMPORTANTES DO IMT

►13 000 estudantes em todo o IMT
■ graduandos em engenharia e  administração
■ 4200 formandos/ano
■ 1500 doutorandos
■ 30%  de estudantes internacionais
■ Primeiro emprego durante o estágio final de curso
■ 90% dos formandos estão empregados em, no máximo, 6 meses após a formatura

►Taxa de 1 professor para cada 9 estudantes

►400 milhões euros / ano de orçamento para pesquisa
■ 2080 publicações de nível A
■ 60 sistemas de patentes por ano

►9 070 empresas parceiras 
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ALGUNS PARCEIROS EMPRESARIAIS 9



VIDA DO ESTUDANTE NO IMT

►Infraestruturas modernas

►Alojamentos e restaurantes nos campus 
das escolas

►Integração internacional

►Programa de boas-vindas - Apoio na chegada
à França e em todo o processo administrativo

►Cursos de línguas

►estágio remunerado de 4 meses no 2º ano (M1) 
estágio remunerado de 6 meses no 3o ano (M2)

►Atividades esportivas e culturais
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ATIVIDADES SOCIAIS E ESPORTIVAS 11



ALOJAMENTOS NOS CAMPUS 12



AS ESCOLAS DO IMT



LOCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO IMT

7 Escolas de engenharia
IMT Mines Albi-Carmaux
IMT Mines Alès
IMT Atlantique
IMT Nord Europe (Lille-Douai)
Mines Nancy (escola associada)
Mines Saint-Etienne
Télécom SudParis

1 Escola de administração
IMT Business School
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ÁREAS DE ENGENHARIA POR ESCOLA

Áreas de engenharia 
por escola

Engenharia 
Civil eletrônica energia Engenharia 

ambiental saúde produção
tecnologia da 
informação e 
comunição

materiais mecanica nuclear matemática 
aplicada

IMT Atlantique x x x x x x x x

IMT Lille Douai x x x x x x x

IMT Mines Albi x x x x x x

IMT Mines Alès x x x x x x

Mines Saint-Etienne x x x x x x x x x

Mines Nancy x x x x x x x

Télécom SudParis x x x
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IMT ATLANTIQUE (CAMPUS NANTES) 16



IMT ATLANTIQUE (CAMPUS BRETAGNE) 17

https://www.imt-atlantique.fr/en



IMT MINES ALBI 
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Albi
Ø cidade medieval localizada no sudoeste da França
Ø patrimônio da Humanidade – UNESCO
Ø Muitas instituições de nível superior- presença de estudantes (12% da 

população são estudantes de nível superior)

Mines Albi
Ø 1024 alunos – 23% alunos estrangeiros
Ø https://www.imt-mines-albi.fr/actus/eduardo-grossmann

IMT MINES ALBI
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Ø https://www.imt-mines-albi.fr/en



IMT MINES ALÈS 20



Alès
Ø Cidade 40.000 hab. – 22% jovens entre 18 e 24 anos
Ø Alès-Paris – 4h

Mines Alès
Ø 177 anos
Ø Intensa mobilidade de estudantes entre Mines Alès e Brasil nos últimos

12 anos:
Sentido Brasil - Alès – aprox. 140 estudantes
Sentido Alès - Brasil- aprox. 70 estudantes

Ø Cooperação científica com o Brasil:
Meio Ambiente : laboratório comum com UFES e UFSC
Materiais : parceria com a UFRGS

Ø https://www.mines-ales.fr/international
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IMT NORD EUROPE (LILLE-DOUAI - CAMPUS DOUAI) 22



IMT NORD EUROPE (LILLE-DOUAI – CAMPUS LILLE) 23

https://imt-nord-europe.fr/en/

• Paris  1h
• Brussels  35 mn 
• London 1h30

• Amsterdam  2h30 

https://imt-nord-europe.fr/en/


MINES SAINT-ETIENNE 24

https://www.mines-stetienne.fr/en/



Top International Quality Awards and Rankings

Times Higher Education Ranking: 2019

Ø 2019 top 250 World Universities for Engineering

Ø 5th Best School of Engineering in France

European Consortium for Accreditation: 2018
CeQuInt Label Awarded – Certificate for Quality in Internationalisation
Ø Recognition for Quality of International Education 
Ø Quality of International Learning Environment
Ø & Quality of Services to Students

Campus France Quality Label: 2019
Ø Bienvenue en France Label awarded with 2 stars for Quality of 

Services to International Students

MINES SAINT-ÉTIENNE



MINES NANCY 26

https://mines-nancy.univ-lorraine.fr



TÉLÉCOM SUD PARIS 27

https://www.telecom-sudparis.eu/en/



DUPLO DIPLOMA OU INTERCÂMBIO
INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA 

O ESTUDANTE BRASILEIRO



PERCURSO PARA O DUPLO DIPLOMA
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SENTIDO BRASIL ® FRANÇA 

Cursos semestrais – todos os cursos oferecidos pelo INSTITUT MINES-TÉLÉCOM  

Ao final do 7° semestre dos cursos semestrais da PUC-Rio, os estudantes de engenharia 

integram o curso de engenharia em uma das escolas do INSTITUT MINES-TÉLÉCOM para 

seguir os dois últimos anos do curso de engenharia. O semestre 10 no Institut Mines- 

Télécom é formado por um estágio em tempo integral ( trabalho de final de curso). No final 

destes dois anos, os estudantes retornarão ao Brasil para  fazer o último semestre de 

formação na PUC-Rio e validar os créditos restantes ( necessidade de validar  pelo menos 80 

créditos no currículo da PUC Rio). 

Os cursos que serão feitos variam dependendo da formação específica para a qual o 

estudante foi aceito. A lista de cursos obrigatórios de formação de cada área será informada 

aos estudantes e à PUC-Rio, no momento da admissão. 

 

  

SENTIDO BRASIL® FRANÇA 
Cursos semestrais 
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    Institut Mines-Télécom 

 
 

  

Para substituir os semestres 8 e 9, os alunos 
da PUC Rio deverão fazer 4 semestres no 

Institut Mines-Télécom (semestres 7, 8, 9 e 10) 
e depois um último semestre na PUC Rio 

 

  

BRASIL
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PROCEDIMENTOS PARA A SELEÇÃO DO INTERCÂMBIO OU 
DUPLO DIPLOMA 

►Edital da universidade brasileira

►Pré-seleção dos candidatos  feita pela universidade brasileira

►Envio dos documentos ao IMT :
CV
Carta de motivação
Histórico escolar do curso
Certificado ou diploma de francês

►Entrevista com o IMT
Sendo aceito, o estudante deverá entregar documentos adicionais.
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Ø Palestra IMT : 28/10/2021

Ø Inscrição : até 05/11/2021

Ø Seleção UFRJ : até 10/11/2021

Ø Entrega da documentação dos alunos selecionados ao IMT: 11/11/2021

Ø Entrevistas IMT : 16/11/2021

DATAS DO EDITAL UFRJ PARA DUPLO DIPLOMA - set 2022 



Custo total
por 2 anos
3.950€

Estágio remunerado por 3 
meses (ou 4 meses)
1.500€  

Estágio remunerado por 6 
meses
6.000€  

Auxilio do governo francês para 
alojamento por mês (23 meses)
160€  x 23 = 3.680€

CUSTOS DO DUPLO DIPLOMA

Alojamento, alimentação, 
transportes e outros custos por 
mês (23 meses)
650€  x 23 = 14.950€

Seguro por ano (complemento
seguro social)
90€ x 2 = 180€

Total despesas por 2 anos
15.130€  

Total benefícios por 2 anos
11.180€

Esses valores do quadro são aproximados. Os estudantes 
das universidades brasileiras parceiras do IMT não pagam 
taxas acadêmicas.



BOLSA  EIFFEL

►Bolsa EIFFEL – um programa de excelência do governo francês
1180€/mês + passagens + seguro

►Documentos exigidos :
CV
ranking 
Projeto profissional
Tradução juramentada do histórico escolar dos últimos 3 anos
Cópia do passporte
Certificado ou diploma de francês

O prazo para a entrega dos documentos às escolas é 30 de novembro
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LIST OF DOCUMENTS REQUIRED FOR EIFFEL GRANT APPLICATION

►Resume (CV) in French or English, with clear indication of permanent family address, 
precise date (year, month, day) and place of birth, personal e-mail and detailed 
information on academic performances: ranking (precise among how many students), 
degree obtained with dates, specialization, final marks, honors

►Professional project preferably in French, if not in English, presenting detailed 
professional objectives and the connection with the studies already done in your home 
country and your project to study in France (The professional project is very carefully 
analyzed by the commission)

►Official English translations of transcripts of the three last years of higher education with 
clear indication of marks obtained and rankings among the promotion

►Copy of passport (identity page)

►Official French language level certification or diploma
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CONTATOS PARA MAIS INFORMAÇÕES

Link do IMT

Ø www.imt.fr

Ø https://www.facebook.com/IMTBrasil/

Vídeos

Ø https://www.youtube.com/watch?v=dMq5qlojF2I

Ø https://www.youtube.com/watch?v=t7hOU-d-
Ge8&list=PLg7V5bsl8UPXShNlZ17hmrho7i8vX9x6P&index=4&t=1446s

Contato
Ø IMT Brasil : m.claudiavillela@gmail.com
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