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Sobre o Duplo Diploma

OBJETIVOS

• Possibilitar aos estudantes dos cursos de Engenharia 
participantes do programa, de realizar parte de seus estudos 
no Institut National des Sciences Appliquées – INSA, campus 
de Lyon, França, obtendo ao final do trajeto previsto, o 
diploma das duas instituições.

• Possibilitar aos estudantes dos cursos de Engenharia do 
Institut National des Sciences Appliquées – INSA, campus de 
Lyon, de fazer um ano e meio de intercambio na UTFPR ou 
participar do programa para obter o diploma das duas 
instituições.
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Engenharias Atendidas

INSA LYON Correspondente UTFPR

1 Biosciences Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia 
(campus PG, DV, TD)

2 Génie Civil et Urbanisme Engenharia Civil (campus CT, PB, TD)

3 Génie Electrique Engenharia Elétrica (campus CP, CT, MD, PB) e 
Engenharia Eletrônica (campus CM, CP, CT, PG, 
TD)

4 Génie Industriel Engenharia de Produção (campus LD, MD, PG)

5 Génie Mécanique Engenharia Mecânica (campus CP, CT, GP, LD, PB, 
PG)

6 Informatique Engenharia da Computação (campus CP, CT, PB, 
TD)

7 Science et Génie des Matériaux Engenharia de Materiais (campus LD)

8 Télécommunications Services et 
Usage

Engenharia Elétrica (campus CP, CT, MD, PB)
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Como Funciona

Trajetórias de estudo para os estudantes ingressantes no início de ano

Stage / Estágio
Semestre 9 o 10

Total: 5,5 anos.
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Como Funciona

Trajetórias de estudo para os estudantes ingressantes no segundo semestre

Stage / Estágio
Semestre 9 o 10

Total: 5,5 anos.
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COMO É O INSA-LYON?
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 É um Campus Universitário muito grande, com uma excelente 

infraestrutura e tem alunos de muitos países. 

 Ele oferece dormitórios, que na realidade são flats, onde são 

alojados dois alunos por flat. No caso dos brasileiros os colegas de 

dormitório são franceses. Isso facilita o aprendizado da língua e a 

integração entre eles.

 Oferece refeitórios com café da manhã, almoço e jantar de 

segunda a sexta e apenas almoço no final de semana. 

 Oferece uma infraestrutura completa começando com a saúde, 

laboratórios modernos para o curso de engenharia e convênio com 

empresas para se fazer estágio. Os alunos já fazem um estágio de 

dois meses no final do primeiro ano.

COMO É O INSA-LYON?
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Alunos Brasileiros no INSA

O que os alunos dizem ?

1- No INSA aprendi a estudar para

aprender e não para tirar nota na prova 

2- No INSA descobri que eu não sabia a 

estudar.

4- No INSA descobri o valor da nossa 

profissão que eles escolheram. 

5 – Tenho orgulho do intercâmbio que 

estou fazendo. Isso mudou minha 

maneira de ver o mundo.

3- No INSA descobri a importância de 

estudar a teoria. O conceito teórico, a 

gente não esquece.
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6 - Hoje eu sou outra 

pessoas. Não tenho 

mais timidez nem medo 

de ir para qualquer 

lugar.

7- Eu aprendi a 

conviver com outra 

cultura e ver o que ela 

tem de  bom.

8- Aprendi a valorizar as 

coisas que temos e a 

ser um cidadão do 

mundo.

Alunos Brasileiros no INSA
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9- Eu estou muito feliz 

com a escolha que fiz 

para minha carreira 

10- Aprendi a ser uma 

pessoa melhor, mais 

compreensiva e mais 

culta.

Alunos Brasileiros no INSA
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Perfil do Aluno

Qual é o perfil de um 

aluno para ir para o 

INSA?
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 Tem que ser um excelente aluno, do tipo que não 

tira nota menor que 8,0 especialmente em 

matemática já que a mesma é ministrada de 

maneira extremamente rigorosa na França.

 Disciplinado para estudar por várias horas

 Ciente das dificuldades que ele vai ter que superar 

em termos de estudos e processo de adaptação.

 Disposto a enfrentar isso porque vale a pena e 

porque ela vai realizar o sonho da vida dele

Perfil do Aluno
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Preparação e Seleção

 Para os inscritos, é oferecido  um curso especial de 
Matemática com carga horária de 45 horas no início do 
semestre. 

 Este curso tem a finalidade de preparar os alunos para 
o processo seletivo.

 Serão realizadas duas avaliações: uma avaliação no 
final do mês  de abril (UTFPR) e  outra avaliação no 
início de junho (UTFPR e INSA).

 A Média dos alunos é calculada pela média ponderada 
(M) das duas provas P1 e P2, com pesos de 40% e 60% 
respectivamente.

M = 0.4P1 + 0.6P2
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 Para ser selecionado o estudante deve obter média
maior ou igual a sete.

 Os estudantes selecionados deverão demonstrar
conhecimento da língua francesa no nível mínimo A2.
Não haverá, neste primeiro momento, um curso de
francês para os estudantes.

Preparação e Seleção
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Curso Preparatório
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Curso Preparatório

Tópico 1: ALGUMAS NOÇÕES FUNDAMENTAIS
Tópico 2: TEORIA DOS CONJUNTOS  
Tópico 3: A LÓGICA MATEMÁTICA  
Tópico 4: A DEMONSTRAÇÃO EM MATEMÁTICA
Tópico 5: FUNÇÃO, APLICAÇÃO, BIJEÇÃO 
Tópico 6: COMPLEMENTOS DE TRIGONOMETRIA
Tópico 7: COMPLEMENTOS SOBRE OS REAIS 
Tópico 8: FUNÇÃO DE UMA VARIÁVEL REAL
Tópico 9: FUNÇÕES ELEMENTARES
Tópico 10: COMPARAÇÃO DE FUNÇÕES
Tópico 11: CÁLCULO DIFERENCIAL 
Tópico 12: DESENVOLVIMENTO DE LIMITES E CONTINUIDADE
Tópico 13: SEQUÊNCIAS DE REAIS.

Tópicos
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Ênfase do Curso

• A ênfase do INSA é diferente dos cursos brasileiro no que se refere à 
matemática que é ministrada para as engenharias.

• A matemática ministrada no INSA é essencialmente teórica, sendo focada 
nas definições matemáticas e demonstração de teoremas. 

• As aplicações dos resultados matemáticos é apresentada apenas nos 
cursos específicos que utilizarão as ferramentas.

• Os alunos precisam entender de onde surgiu toda matemática que eles 
estão estudando e não somente aplicar regras para resolvê-la.

• É preciso preparar os estudantes brasileiros no que se refere às técnicas 
de demonstração e linguagem matemática.
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4. Sobre o Curso de Matemática Oferecido

Notação Matemática
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Custos a Serem Considerados

Primeira Etapa (1 ano)

Descrição Valor

Passagem Brasil - França A consultar

Seguro Pessoal de Responsabilidade Civil €                 40,00 

Validação do Visto na OFII €                 60,00 

Taxa AMERINSA €           3.100,00 

Fundo de Saúde €                 21,00 

Alojamento (1 ano) €           3.193,00 

Restaurante (1 ano) €           2.043,21 

Seguro Social €               217,00 

Total € 8.674,21

Total mensal – 12 meses
+ Taxa Amerinsa

€ 464,52 / mês 
+  € 3100,00

Segunda Etapa (2 anos)

Descrição Valor

Passagem Brasil - França A consultar

Seguro Pessoal de Responsabilidade Civil €                 80,00 

Validação do Visto na OFII €                 60,00 

Fundo de Saúde €                 42,00 

Alojamento (1,5 anos) €           6.155,00 

Restaurante (1,5 anos) €           3.064,81 

Seguro Social €               434,00 

Total €        9.835,81

Total mensal – 18 meses €        546,43

Estágio Obrigatório remunerado de 6 meses
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FIM


