
 

 

IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire  
 

- Brest campus 

Websites 
www.imt-atlantique.fr/ 
http://www.imt-atlantique.fr/fr/international/accueil/welcome 
 
 

Language requirements ● For courses taught in French: B1 level or above  
● For courses taught in English: B2 
 
 
Students must have validated 2 years at University level 

 

Language of instruction International MSc program : 1st semester in English and then in French 
Master in Engineering : taught in French 

Credits 30 credits ECTS per semester. 
Students are required to take a minimum of 20 credits ECTS 

            ● before departure 
 
Visa 
            ● upon arrival in Brest 
 

– More information on Campusfrance website 
 
Step by step procedure: More information on the CMI website 
 

Informações 

http://www.imt-atlantique.fr/
http://www.imt-atlantique.fr/fr/international/accueil/welcome
http://www.campusfrance.org/en/page/long-term-visa-used-residence-permit-vls-ts
https://mobilite-brest.ueb.eu/en/international-student/practical-information-sheets
https://mobilite-brest.ueb.eu/en/international-student/practical-information-sheets


Estimated budget Average budget: around 600 euros/month for living expenses on Brest 
campus(food & single room accommodation...). 

Student health insurance (compulsory) 

 

 

 

 

 

 

Civil liability (compulsory) 

● For non-European students  

 If less than 28 years old:  215€ per academic year. NB: Public health 
insurance system, to be subscribed on the campus, covers approximately 
70% of your medical expenses. For a higher reimbursement rate, it is 
highly recommended to subscribe an additional medical insurance 
(around 17€/month). 

 Above 28 years: a private insurance must be subscribed (information 
on arrival) 

 

Civil liability and repatriation:  15 euros per year 

Accommodation & Restaurant on campus ● Book your room on Halls of residence (MAISEL) 

Booking form to be sent to: housing-brest@imt-atlantique.fr 

 

● Our brand new restaurant offers meals from 3.60€. A cafeteria also 
provides breakfast, snacks, take away service 

Your arrival Need to be welcomed by a mentor on your arrival in Brest please  

contact Fédé B 

 Última atualização  Junho/2017 

 

http://services.telecom-bretagne.eu/maisel/en/reservations/
mailto:housing-brest@imt-atlantique.fr
https://mobilite-brest.ueb.eu/en/news/request-be-welcomed-mentor-when-arriving-brest
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 Para alunos em curso de engenharia ou bacharelado científico 

nas universidades brasileiras parceiras:

 Intercâmbio simples: 1 ou 2 semestres 

–Estudos ou estágio

 Intercâmbio diplomante (inclusive duplo-diploma): 2 a 3 anos

–Estudos e estágio

–Diploma de Engenheiro de uma escola de pós-graduação de 

ParisTech (Master em Ciência e Engenharia)

AS POSSIBILIDADES
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PERCURSO DE ESTUDOS DO ESTUDANTE 

BRASILEIRO  

EM INTERCÂMBIO (DD) EM PARISTECH
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 > 400 alunos brasileiros admitidos para Duplo Diploma desde 2005
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 Maio-Junho de 2017 : Missão de promoção / Apresentação do 
Programa

 1o de Junho de 2017: abertura da página web de inscrição
 Julho-Setembro de 2017: preseleção pela universidade brasileira
 20 de Setembro de 2017: encerramento das inscrições / site ParisTech
 20-26 de Setembro de 2017: declaração de eligibilidade e convocação 

para a prova escrita / a entrevista
 2 - 6 de Outubro de 2017: administração da prova escrita e entrevistas 

nas Universidades parceiras
 20 de Outubro de 2017: comunicação dos resultados de 

admissibilidade
 Até 3 de Novembro de 2017: declaração de uma ordem de preferência 

das escolas
 Até 25 de Novembro de 2017: provas específicas de seleção
 29 de Novembro de 2017: comunicação dos resultados de admissão
 06 de Dezembro de 2017: limite de aceitação da decisão de admissão
 Dezembro de 2017 – Janeiro de 2018: emissão das cartas de aceitação

CALENDÁRIO

Datas indicativas: sujeitas à modificação
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PÁGINAS WEB DE INSCRIÇÃO

https://admissions.paristech.fr/BRA/ 

Contato: brazil-admission@paristech.fr

Documentação 

Acesso às páginas 

Código ParisTech da candidatura

mailto:brazil-admission@paristech.fr
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 Estudos

 Classificações, GPA, …

 Documentos obrigatórios

 Uma foto de identidade

 Histórico escolar em inglês ou francês

 Uma carta descrevendo o projeto de estudos e projeto profissional

 Uma cópia da cédula de identidade ou do passaporte

 Atestado de classificação (se disponível)

 Outros documentos 

 Atestados de prêmios (Olimpiadas de matemática, …)

 Atestado de proficiência en Francês/Inglês

 Dados de referentes

 Nome, sobrenome e endereço e-mail de duas pessoas (professores, profissionais, …) 

para cartas de recomendações

PÁGINAS WEB DE INSCRIÇÃO

Informações e documentos
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 A prova escrita é requerida para a admissão em certas escolas e 

facultativa para outras (em função dos convênios assinados com 

as universidades)

 Questionário de múltipla escolha

 Em Francês ou em Inglês

 Parte 1 (1h30): 

– Matemática (30Q) - incl. computação

 Parte 2 (1h30): 

– Física (30)  - incl. Mecánica, Eletricidade e ciências da informação

– Química  e Ciências da vida (25Q)

PROVA ESCRITA

Dados indicativos: sujeitos à modificação
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INTERESSE DAS ESCOLAS NA PROVA ESCRITA




