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RETOMADA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CULTURAL  

FGV-SORBONNE 

 

Convênio “Cultura Europeia Ocidental: Herança e Modernidade” 

 

 

Nova edição em 2023! 

 

ALUNOS SELECIONADOS EM NOVEMBRO DE 2020 PODERÃO 

PARTICIPAR DO PROGRAMA EM PARIS EM 2023. 
 

 

 

Prezado(a)s, 

 

 

A estabilização da situação pandêmica nos permite retomar com o programa 

FGV/Sorbonne.  Lembramos que o convênio “Cultura Europeia Ocidental: Herança e 

Modernidade”, firmado entre a FGV e a Universidade Paris-Sorbonne, oferece uma 

formação cultural de 6 (seis) semanas em Paris (nos meses de janeiro e fevereiro) para 

alunos dos Cursos de Graduação previamente selecionados.  As aulas são oferecidas por 

professores da Sorbonne segundo três eixos, sempre articulados com programações 

artísticas: Literatura e artes cênicas; Antiguidade clássica: história e herança; Reflexão 

sobre o mundo contemporâneo a partir de 1789 (RF) - 2011 através do exemplo francês: 

sociedade, cultura, debates. Conta ainda com visitas a museus, visita a uma cidade fora 

de Paris e com aulas de idioma francês. A hospedagem (FIAP Jean Monnet), que inclui 

uma refeição por dia e o café da manhã, e as conferências e atividades culturais na 

Sorbonne, estão a cargo da FGV. O(a) aluno(a) deverá financiar a passagem aérea e o 

transporte urbano. Em Paris, receberá uma carteira de estudante francesa que lhe 

facilitará o acesso à vida cultural parisiense e aos restaurantes universitários.  

O processo seletivo retomará esse ano de forma adaptada devido às 

circunstâncias. Mais uma turma de 18 (dezoito) alunos de graduação de São Paulo e do 

Rio de Janeiro será assim selecionada no início do mês de novembro, para participar 

dessa formação cultural em janeiro e fevereiro de 2023. Os alunos se juntarão aos já 

selecionados em 2020 e que não puderam ser enviados a Paris, no momento, devido ao 

contexto pandêmico. 

http://www.lettres.sorbonne-universite.fr/
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Lembramos que esse programa está baseado no mérito acadêmico. Por isso, os 

alunos a serem selecionados este ano precisam estar inscritos no curso de francês e 

participar deste com assiduidade. Realizarão uma prova oral no início do mês de 

novembro. Poderão se inscrever ao programa FGV-Sorbonne todos os alunos, sem 

nenhuma reprovação, que estiverem: 

 

1. Entre o 3º e 6º períodos; 

2. Coeficiente de rendimento acadêmico (CR) igual ou superior a 7 

(ou equivalente de acordo com a escola).  

 

 Os alunos interessados a se candidatar devem enviar um e-mail para 

contato.sorbonne@fgv.br, até o dia 19/09/2022, informando seu nome completo e sua 

escola. 

As vagas para o Processo Seletivo de 2022/2023 estão distribuídas por Escola, 

conforme quadros seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola SP Curso Vagas 

EAESP  Administração 

Empresarial 
2 

ESPSP Administração Pública 1 

Direito GV SP Direito 2 

EESP Economia 2 

RI Relações Internacionais 1 

Escola RJ Curso Vagas 

FGV EBAPE Administração 2 

FGV EPGE Economia 2 

FGV Direito Direito 2 

FGV CPDOC Ciências Sociais 2 

FGV EMAp Matemáticas 

Ciência de Dados e 

Inteligência Artificial 

+ Aplicadas 

2 

mailto:contato.sorbonne@fgv.br
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As vagas não atribuídas serão redistribuídas de acordo com o resultado da 

prova oral.  

 

A Prova Oral será realizada em Língua Francesa. Seu objetivo é avaliar as reais 

motivações do aluno e sua capacidade de reaproveitar um conteúdo em humanidades e 

artes na sua trajetória acadêmica e depois profissional. Tratará também de avaliar se 

suas competências em francês são suficientes para acompanhar a formação cultural em 

Paris. A nota mínima para aprovação será 7. As notas serão dadas de 0 a 10, com 

intervalos de meio ponto. 

 

 Duração da prova: 10 min; 

 Conteúdo Avaliado: apresentação do aluno; justificativa das motivações para 

o Programa FGV Sorbonne; conversa a partir de um tema geral, definido pela 

banca avaliadora; 

 Critérios de Avaliação: expressão; fluidez; conteúdo do Curso de Cultura e 

compreensão oral; 

 

O programa em Paris começará na segunda-feira 09 de janeiro e terminará na 

sexta-feira, dia 17 de fevereiro. O(A) aluno(a) poderá chegar no FIAP Jean Monnet, o 

lugar de hospedagem, no dia 08 de janeiro e sair no dia 18 de fevereiro.  

Lembramos que os selecionados, em 2020 e 2022, terão que responder a todas 

as exigências estabelecidas pela FGV e a Universidade Paris-Sorbonne. Deverão 

ser matriculados na FGV durante toda a estadia em Paris. Antes da viagem, 

precisarão assinar um termo de compromisso, apresentar um seguro-viagem e preencher 

um formulário da Sorbonne. Além disso, os alunos terão que participar, sem falta, de 

todas as atividades propostas pela universidade Paris-Sorbonne. Por fim, ao final do 

Programa, e de volta ao Brasil, os alunos deverão apresentar um relatório sintetizado 

sobre o curso, vivências e contribuições no cotidiano acadêmico.  

Para os alunos que desejarem, a FGV se disponibiliza a realizar a compra das 

passagens, logo depois da seleção em novembro neste ano, e financiar o pagamento em 

12x sem juros, de janeiro a dezembro de 2023. Como as cotações mudam a cada dia, na 

ocasião, a mesma será enviada por e-mail e precisaremos de uma resposta no mesmo 
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dia. A FGV cotará apenas 1 (uma) opção de voo partindo do Rio de Janeiro e 1 (uma) 

opção de voo partindo de São Paulo, apenas após a divulgação do resultado da seleção. 

 

No caso de Covid-19, o FIAP disponibilizará quartos de quarentena, com 

refeições fornecidas. A FGV se responsabilizará em financiar estes quartos extras. 

Atualmente, a quarentena na França é de 5 dias, e a Sorbonne e o FIAP não obrigam um 

ciclo de vacinas completo e as máscaras não são obrigatórias. No momento da viagem, 

o(a) aluno(a) deverá cumprir as exigências estabelecidas pelo Ministério dos Negócios 

Estrangeiros francês. Segue o link:  

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coming-to-france-your-

covid-19-questions-answered/ 

 

Por fim, a situação pandêmica parece evoluir na direção certa, e a FGV tem o 

prazer de poder dar continuidade a este programa internacional de formação cultural que 

completou 10 anos em 2019. Lembramos que este não é regular e é específico para 

estudantes brasileiros da FGV. Entretanto, se a situação epidêmica se agravar, a 

FGV não poderá garantir a viagem, pois estamos condicionados às exigências 

sanitárias do Brasil e da França.  

 

 

Ficamos à sua disposição  

 

 

Equipe FGV/Sorbonne 

 

Marieta de Moraes Ferreira, coordenadora geral 

Charlotte Riom, responsável 

Clarissa França, assistente administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coming-to-france-your-covid-19-questions-answered/
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coming-to-france-your-covid-19-questions-answered/
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DADOS PRÁTICOS 

 

 

 

Datas a lembrar:  
 

Data de início do programa em Paris : 09/01/2023  

Data de término do programa em Paris : 17/02/2023  

Data de entrada no FIAP: 08/01/2023 

 Check-in a partir das 14h30 

Data de saída do FIAP : 18/02/2023 

 Check-out 9h30 

 

No FIAP: http://www.fiap.asso.fr/  
 

Café da manhã e a uma refeição por dia (almoço ou jantar).  

Os quartos serão divididos de 2 até 6 alunos. 

O FIAP conta com uma lavanderia. (O custo é à parte) 

 

Preparar seu orçamento  
 

As aulas, as atividades culturais e a acomodação são pagas pela FGV.  

A cargo do aluno:  

- A passagem para Paris  

- Um seguro de viagem  

- Transporte coletivo. (Pass Navigo 75,20 euros por mês) 

- As refeições que não estiverem inclusas na hospedagem 

- Para mais informações, consultar o guia de estudantes 2022-2023 de 

Paris-Sorbonne : https://www.sorbonne-universite.fr/profil/etudiant. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sorbonne-universite.fr/profil/etudiant

