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1 O que é o Campus France? 

É uma agência oficial do governo francês responsável pela promoção do ensino 
superior no exterior. 
- Escritórios em São Paulo, no Rio, BSB, Recife e BH. 

Para estudar na França em qualquer curso que seja, você vai precisar passar pelo 
CampusFrance para obter seu visto de estudante. 

2 Vantagens de estudar na França  

✔ Mergulhar na cultura francesa 
✔ Ter um diferencial no seu currículo 
✔ Viver o francês 100% do seu dia 
✔ Abrir portas para novas oportunidades acadêmicas, de trabalho, de vida 
✔ Conhecer novas pessoas 
✔ Abrir a mente… 
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3 Pré-requisitos necessários para estudar na França 

- Preciso falar francês para estudar na França? 

A grande maioria dos cursos superiores exige que você fale francês, tanto na 
graduação, como na pós-graduação.  

⚠  Ou seja: você deve sim falar francês.  

Se você ainda fala bem francês, algumas poucas formações são em inglês. De toda 
forma, caso você escolha fazer um curso em inglês, é muito importante você aprender 
francês pra conseguir aproveitar 100% a experiência na França, se integrar no país e 
imergir na cultura francesa.   

Em resumo: para a maioria dos casos, o francês é requisito OBRIGATÓRIO para se 
candidatar. Para os poucos casos de cursos em inglês, o francês é fortemente 
RECOMENDADO para que você tenha uma experiência mais autônoma e autêntica na 
França.  
 

- Tem limite de idade para fazer universidade na França?  

Não. Para se candidatar a algumas bolsas de estudo, há limite de idade, mas isso não te 
impede de estudar na França sem bolsa ou de ir atrás de uma bolsa que não tenha esse 
limite. 
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#  Se você quer acelerar seu aprendizado de francês, 
abrimos uma vez ou algumas vezes por ano as inscrições 
para o Curso de Francês Método Afrancesados. 

Para ser avisado em primeira mão quando novas vagas 
forem liberadas, basta clicar nesse link e entrar na lista 
de espera. 

https://afrancesados.com/inscricoes
https://afrancesados.com/inscricoes
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4  Como fazer minha candidatura? (passo a passo) 

⚠  Se você realmente tem interesse em estudar na França, fique sempre atento(a), pois 
as candidaturas para começar a estudar em setembro acontecem geralmente no final 
do ano anterior!  
Para saber os prazos de candidatura, basta clicar aqui. 

Antes de vermos cada passo, é importante saber que o processo é quase todo online, 
ou seja, é muito prático. 

PASSO 1.  Escolha os cursos universitários de sua preferência 
No site do CampusFrance, você vai encontrar um catálogo completo dos cursos 
disponíveis aos quais você pode se candidatar.  

Você pode escolher por nível de estudos e por área de interesse.  

Lembrando que na França a gradução tem duração de 3 anos, ou seja:  
Licence 1 ou L1 = 1º ano de graduação  
Licence 2 ou L2 = 2º ano de graduação 
Licence 3 ou L3 =  3º ano de graduação  

A pós graduação é feita em dois anos, que são:  
Master 1 ou M1 = 1º ano de pós-graduação 
Master 2 ou M2 = 2º ano de pós-graduação 

 A candidatura para a maior parte dos cursos que você encontrar no catálogo devem 
ser feitos via Campus France, com os passos que veremos a seguir.  

⚠  Anote suas escolhas, porque você vai precisar delas mais tarde. 

Para ir ao catálogo e escolher seu curso de graduação (L1, L2 ou L3), clique aqui. 
Para ir ao catálogo e escolher um curso de pós-graduação (M1 ou M2), clique aqui. 
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https://www.bresil.campusfrance.org/candidatura-via-campus-france
http://cataloguelm.campusfrance.org/licence/#/catalog?lang=en?lang=pt-br&siteroot=https://www.bresil.campusfrance.org/
http://cataloguelm.campusfrance.org/master/#/catalog?lang=fr
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PASSO 2. Cadastre-se na plataforma do Campus France 
Você entra no site, cria um dossiê online, é como se fosse uma conta online onde você 
coloca seus dados pessoais. 

Clique aqui para começar a fazer seu cadastro na plataforma do CampusFrance, a 
Études en France. 

PASSO 3. Prepare sua candidatura na plataforma do CampusFrance 
Você deve ir na área: “Meu percurso e meus diplomas”.  

Nesta área, você deve colocar tudo o que for pertinente dentro da sua trajetória 
universitária. Por exemplo:  
✔ Currículo (CV) 
✔ Carta de recomendação de professor universitário 
✔ Carta de recomendação de empregador 
✔ Histórico de notas da universidade 

É também nessa etapa que você precisa provar nível de proficiência em francês, com 
seu diploma do DELF, DALF ou TCF - que são exames oficiais.  
Para cada curso universitário, a universidade tem autonomia pra pedir o nível mínimo 
de proficiência em francês. Geralmente o nível solicitado é o B2, mas alguns cursos 
pedem o C1.  
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#  Se você ainda não tem um bom nível e quer acelerar 
seu aprendizado de francês, abrimos uma vez ou 
algumas vezes por ano as inscrições para o Curso de 
Francês Método Afrancesados. 

Para ser avisado em primeira mão quando novas vagas 
forem liberadas, basta clicar nesse link e entrar na lista 
de espera. 

https://afrancesados.com/inscricoes
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/etudiant/ET_CPT/creerCompteChoisirCef.html;jsessionid=277C916E4094997AB9B0AB728EDEA9A9.jvm01g155-3?sctxid=1-64495e07a0&_csrf=44ac0a58-8856-42a8-9d34-ef61d777c53e
https://afrancesados.com/inscricoes
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É ainda nesta etapa 3 que você precisa provar seu nível de estudos… 

Ou seja, se candidatar para qualquer curso de graduação (L1, L2 ou L3), você precisa 
provar que completou no Brasil o ano universitário anterior ao nível desejado. 
Exemplo: se você quer estudar Direito a partir do segundo ano de graduação (L2), 
precisa comprovar que concluiu um ano de estudos universitários em direito no Brasil.  

Já para a os cursos de pós-graduação (M1 e M2), você precisa ter um diploma 
universitário.  

Todos os docs oficiais (emitidos por uma instituição) precisam de tradução juramentada 
- diplomas, por exemplo. Os Docs não oficiais, ex. CV, carta recomendação, que você 
mesmo escreve, podem ser escritos direto de francês. 

PASSO 4. Escolha os cursos. 
Lembra os cursos que você  escolheu no Passo 1?  

Agora é hora de buscar e selecionar cada um deles dentro dentro da plataforma 
CampusFrance.  

Você pode se candidatar a até 7 cursos diferentes. Basta selecionar seus 7 cursos 
preferidos dentro da plataforma. 

Pra cada um, você pode (e deve) escrever uma motivação diferente (até 1.500 
caracteres), dentro do próprio dossier.  
Essa motivação deve ser direto ao ponto e não precisa de formalidades (como as 
fórmulas para iniciar e finalizar uma carta - esqueça isso!).  

Nessa motivação, você vai simplesmente explicar porque você quer fazer o curso nessa 
universidade - em francês, claro. 

Um ponto importante é você entender como é o curso, a faculdade e para isso é 
recomendado você entrar nos sites da universidade e buscar o máximo de informações 
possíveis. Assim, você vai conseguir fazer a motivação boa, convincente e pertinente e 
aumenta suas chances de ser aceito(a) nos cursos que escolheu. 

Para você aprender como fazer uma motivação, clique aqui. 
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https://youtu.be/86Sk8ghJKpE
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PASSO 5. Submeta seu dossiê ao CampusFrance  
Tudo pronto? 
Agora é a hora de submeter seu dossier de candidatura ao CampusFrance!  

Há uma taxa a ser paga ao CampusFrance para submeter seu dossiê.  

E isso porque eles tratam o dossier, corrigem o dossier, caso necessário, e 
disponibilizam funcionários para responder todas as suas dúvidas e te ajudar no 
processo. 

PASSO 6. Faça a entrevista com o CampusFrance  
Se tudo estiver ok com seu dossiê, você será convocado(a) pelo CampusFrance para 
fazer uma entrevista. 

A entrevista é presencial e há possibilidade de ser marcada em praticamente em 
todas as capitais do Brasil. 

⚠  Se sua candidatura for para cursos em francês, a entrevista é em francês. Se for 
para cursos em inglês, a entrevista será em português. 

Lembrando que a entrevista não é eliminatória, mas serve pra verificar documentação e 
verificar seu nível de francês.  Ou seja, você deve levar todos os documentos originais 
do seu dossiê para a entrevista e chegar lá com o francês afiado.  

Na entrevista, você deve explicar seu projeto de estudos - ou seja, basicamente o que 
você preparou para escrever sua motivação. Por isso, você tem que preparar bem a 
motivação em francês para conseguir se sair bem na entrevista. 

PASSO 7. Escolha definitiva. 
Depois da entrevista, os dossiês são finalizados pelo CampusFrance e enviados para as 
faculdades decidirem se aceitarão sua candidatura ou não. #estamosnatorcida 

Você pode receber até 7 aceites. Você vai ver cada uma dessas aceitações das 
universidades diretamente no seu perfil na plataforma do CampusFrance.  

Depois disso, você precisa fazer uma escolha definitiva de qual curso que te aceitou 
você vai querer fazer na França. 
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BOLSAS DE ESTUDOS 
⚠  Atualmente (em 2020), é preciso pagar pelos estudos na França, mas o que é legal 
é que quando você faz a candidatura pelo campus france, você já concorre 
automaticamente a uma exoneração: a Bolsa Bienvenue en France, oferecida pela 
Embaixada da França no Brasil. 
Massa, né? 

O critério de seleção desse bolsa é a excelência acadêmica do candidato. 

Além dessa bolsa, há várias outras bolsas de estudos às quais você pode se 
candidatar por fora do CampusFrance. No site do Campus France tem um catálogo 
completo para você ver as bolsas disponíveis e escolher a quais delas você quer 
concorrer.  

Para acessar o catálogo de bolsas de estudos, clique aqui. 

VOILÀ ! 
Pronto, agora basta tirar seu visto de estudante num consulado francês e ir à França :) 
#partiuFrança #somosafrancesados #campusfrancebrasil 

BON VOYAGE et BONNES ÉTUDES ! 

À bientôt, 
Roberta & Emil 
afrancesados.com 

Obs. Se você ainda tiver dúvidas sobre os estudos na França, basta mandar uma 
mensagem para o CampusFrance dentro da plataforma ou, se ainda não tiver feito 

criado seu dossiê, enviar um e-mail para o CampusFrance da sua região :) 

Região Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo: saopaulo@campusfrancebrasil.com.br 
Região Nordeste: recife@campusfrancebrasil.com.br 

Rio de Janeiro e Espírito Santo: riodejaneiro@campusfrancebrasil.com.br 
Minas Gerais: belohorizonte@campusfrancebrasil.com.br 

Região Norte e Centro-Oeste: brasilia@campusfrancebrasil.com.br 

Para mais informações sobre estudos na França, visite o site do CampusFrance: 
 https://www.bresil.campusfrance.org 
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