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INTRODUÇÃO

Este Guia tem dois objetivos principais: servir como um manual de sobrevivência àqueles que foram aprovados 
no processo seletivo para a École Centrale de Lille, e no momento estão perdidos; assim como ser um guia de 
informações para aqueles que estão interessados em se candidatar ao programa e querem conhecer um pouco 
mais sobre essa escola francesa.

Este documento foi elaborado pelo ClubTIME Centrale Lille com o auxílio da iPOLI,  associação de apoio às 
relações internacionais da Escola Politécnica da USP. Este  não é um documento  oficial da École Centrale de 
Lille;  portanto, as informações que contém não devem ser consideradas como tais. Para informações mais 
precisas, especialmente no quesito documentação, favor contatar diretamente os departamentos competentes 
na sua escola de origem.

CLUB TIME

O Club TIME  é  uma associação de alunos que reúne todos os  estrangeiros participantes  de programas de 
intercâmbio e de duplo diploma com a École Centrale de Lille.

Com o objetivo de auxiliar os recém-chegados durante a estada na França, o clube TIME prepara a recepção 
dos novos  alunos e  organiza  eventos  de  integração  entre  os  estrangeiros e,  principalmente,  viagens  de 
"descoberta da França". Essas viagens – normalmente 3 por ano – são interessantes pois seguem os estudos do 
curso de francês e são relativamente baratas, para que sejam acessíveis a todos os alunos. 

APRESENTAÇÃO DA ESCOLA

A École Centrale de Lille, EC Lille, ou ainda Centrale Lille, está entre as mais prestigiadas “Grandes Écoles” de 
Engenharia da França, assim como todas as escolas do grupo Centrale. Em geral, na França, as Grandes Écoles 
são mais reconhecidas que os cursos equivalentes em universidades, devido às difrenças quanto à forma de 
ingresso às instituições. Para ser adtimido em uma Grande École o aluno deve ser aprovado em um vestibular 
após ter  cursado dois anos de Classe Préparatoire (Prépa),  enquanto que o admissão nas universadades é 
baseada na análise de um dôssie. Outro ponto comum fundamental entre as Écoles Centrales é a formação 
generalista,  ou  seja,  as  disciplinas  oferecidas  abrangem  todos  os  ramos  da  Engenharia,  sendo  que  a 
especialização é dada apenas no último ano.

Apesar de todas as escolas do grupo terem objetivos fundamentais que as unem, a École Centrale de Lille se 
destaca pela atenção especial dada a uma formação mais voltada para gestão e para o mundo empresarial, 
incluindo o desenvolvimento de um projeto real a ser realizado durante todos os dois primeiros anos, período 
chamado “Tronco Comum”.
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ESTRUTURA DO CURSO

Primeiramente, a promo (todos os alunos de um ano, em torno de 260) é repartida em duas, cada uma destas 
chamada  demi-promo.  Cada demi-promo possui quatro grupos de cerca de 32 alunos (A-B-C-D e E-F-G-H) e 
cada grupo é dividido mais uma vez em dois (formando os dezesseis grupos H1 e H2, por exemplo), com, em 
média, dezesseis alunos cada.

Essa divisão serve para os diferentes tipos de aula existentes. Temos os amphis, em geral realizados com toda a 
sua demi-promo, nos quais são dadas as aulas teóricas em um anfiteatro; temos também os  TDs (Travaux 
Dirigés), que correspondem a aulas de exercícios em salas normais com o seu grupo; por fim, fazemos os TPs 
(Travaux  Pratiques),  que  são  os  laboratórios,  também  dados  por  grupo.  Os  alunos  do  primeiro  ano  são 
chamados de “G1”, e os do segundo de “G2”.

Os dois primeiros anos de curso são divididos basicamente em 8 “meios-semestres”: S1a, S1b, S2a, S2b, S3a, 
S3b, S4a e S4b. No final de cada período há uma semana de provas das matérias daquele período. O curriculo é 
dividido em Noyau Dur (ND) e Noyau Flexible (NF). A partir do segundo semestre, você deverá escolher entre 
uma seleção oferecida, os NFs, matérias que você gostaria de fazer de modo a se aprofundar em áreas que são 
do seu interesse. Você receberá mais informações quando chegar!

O  ritmo  de  aula é  completamente  diferente  daquele  ao  qual  estamos  acostumados  em  nossas  escolas 
brasileiras. Matérias feitas no Brasil em 60 horas podem ser dadas aqui em 8 horas-aula. Além disso, o estilo de 
aula ”amphi + TD” e a didática de alguns professores pode desanimar. Esse choque inicial é normal, apenas 
esteja preparado para enfrentá-lo.

CARGA HORÁRIA

No primeiro ano, a carga horária da Centrale Lille é bem mais densa que a das outras escolas do grupo. Em 
compensação, fazemos o estágio G1 durante 4 semanas entre janeiro e fevereiro e não durante as férias de 
verão, julho a agosto, como os alunos das outras Centrales.

Uma grande diferença em relação à grade horária no Brasil é que na EC Lille ela muda a cada semana: pode-se 
ter a aula de uma disciplina num dia e a próxima só um mês depois. O horário normal de aulas vai das 8h às 
12h15 e das 13h30 às 17h45: cada aula tem em geral 2 ou 4 horas de duração, com um intervalo de 15 minutos 
a cada 2 horas.

O  emploi du temps  (horário de aulas de cada semana) pode ser acessado através do site:  http://agap2.ec-
lille.fr/ , clicando-se em “Espace Etudiants” e em seguida digitando-se G1-A na caixa de texto da direita para ver 
o horário da turma A do primeiro ano, por exemplo.
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MATÉRIAS

Apesar de ser um curso de formação dita generalista, o currículo do primeiro ano da École Centrale de Lille tem 
uma leve tendência a concentrar matérias que são dadas nos cursos de Engenharia Mecânica no Brasil, além de 
dedicar uma boa carga horária a disciplinas voltadas às ciências humanas e de gestão.

Cada matéria está englobada dentro de uma unidade de ensino (UE). Por exemplo, Construction Mécanique 
fica dentro da unidade Conception Mécanique, junto com Théorie des Mécanismes, entre outras. Para ser 
aprovado, basta tirar uma nota maior do que ou igual a 7 (sobre 20) em cada disciplina e pelo menos 10 
(também sobre 20) em cada unidade.

Cada matéria costuma ter sua própria apostila que é, normalmente, o único material fornecido para estudo; os 
professores em geral não recomendam livros. No entanto, pode-se encontrar material de apoio à  disciplina na 
biblioteca da EC Lille ou na Biblioteca Central do campus (Lille I).

AVALIAÇÃO

Existem dois tipos de avaliação. Primeiramente, o contrôle bloqué, que consiste em uma única prova aplicada 
durante uma semana de provas feita no final de cada meio-semestre. Dependendo da prova, pode-se levar 
documentos do curso e/ou anotações da matéria feitas à mão. Os estrangeiros do primeiro ano dispõem de 
uma hora à mais em relação aos franceses e podem consultar seus dicionários. O outro tipo de avaliação é o 
contrôle continu que é feito durante as aulas e pode envolver critérios como presença, entrega de um relátorio 
(compte rendu),  explicação de um exercicio na lousa ou apresentação de um trabalho. Estes dois tipos de 
avaliação podem ser combinados em algumas matérias, por exemplo Electronique I.

No caso de nota abaixo de 7 em uma disciplina ou nota menor do que 10 em uma unidade de ensino, o aluno 
pode (e deve) refazer a prova em uma semana de provas posterior. Pode-se, entretanto, terminar a École com 
um problema (seja insuficiência em uma disciplina ou em uma unidade de ensino). Podem também refazer a 
prova aqueles que simplesmente quiserem aumentar suas notas (algo que não tem utilidade prática nenhuma 
uma vez estando na França) por motivos pessoais. Atenção: uma vez refeita a prova, a nota será substituída 
pela última obtida, mesmo que esta seja menor.

Para ajudar a estudar, o  Bureau des Elèves fornece um xerox com provas dos anos anteriores (as famosas 
annales) alguns dias antes das provas. Infelizmente, quase todas as semanas de provas sucedem aos feriados, 
ou seja: ou você estuda com antecedência ou usa alguns dias do feriado pra estudar...

VALIDAÇÃO

Na Centrale Lille,  pode-se validar (i.e.,  ser  dispensado de) no máximo  3 matérias do primeiro ano,  com a 
condição de que você já tenha feito todos os seus conteúdos programáticos na sua universidade de origem. As 
matérias mais validadas pelos brasileiros são  Informatique I (Introdução à programação em linguagem C, 40 
horas)  e  Electricité Industrielle (transformadores trifásicos,  etc,  40 horas).  Porém, como a possibilidade de 
validação varia entre cada universidade e cada especialização,  o melhor é se informar com seus queridos 
veteranos caso a caso!

5



Guia de Sobrevivência EC Lille Versão Brasileira 2007/2008

LÍNGUAS

Uma parte considerável do curriculo escolar é dedicada ao estudo de línguas estrangeiras. É obrigatório cursar-
se 2 línguas: para os estrangeiros, necessariamente, a primeira (LV1) é o inglês e a segunda (LV2) é o francês. 
Não se pode obter dispensa de tais cursos nem mesmo sendo fluente em qualquer um desses idiomas.

Durante a primeira semana de aulas, é feito um teste de nível de inglês que permite uma primeira divisão das 
turmas (os que obtiverem maiores notas no teste vão para os grupos A ou E e os que obtiverem as menores, 
para os grupos D ou H). Além disso, para completar as horas obrigatórias de línguas, deve-se escolher entre 
fazer um curso de exame internacional  (a  escola oferece o  TOEFL,  TOEIC,  exames de Cambridge,  DAAD e 
Basico) ou estudar uma terceira língua (chinês, árabe, russo ou japonês). Atenção: a escola exige um diploma 
de inglês para a conclusão do curso.

 Em princípio, não é possivel,  para os estrangeiros, fazer os cursos de italiano, espanhol ou alemão (LV2), 
porém pode-se assistir às aulas (desde que elas se encaixem na grade horária) sem compromisso, ou seja, sem 
que elas sejam creditadas no currículo.

As aulas de inglês visam a prática das expressão e compreensão orais e da linguagem escrita voltada para 
negócios (escrever documentos, fazer um CV, etc).

As aulas de francês, ministradas uma vez por semana pela simpática Mlle. Catsiapis, são dadas para todos os 
alunos estrangeiros em uma única classe, independente do nivel de francês, e têm por objetivo o estudo e a 
discussão da cultura francesa.

PROJETO

Desde 1992, os alunos da ECLille desenvolvem, durante os 1° e 2° anos, um projeto pluridisciplinar de inovação 
tecnológica. Em grupos de 6 ou 7 pessoas (com até um estrangeiro por equipe), os alunos devem escolher um 
tema para o projeto (por exemplo, desenvolver um software de detecção de plágio, um aparelho que detecte o 
gás liberado em aterros sanitários – existem os mais variados temas possíveis), convidar professores para o 
suporte científico e gestão do projeto (Directeur Scientifique, Pilote e Consultants) e contactar empresas que se 
interessem pelo produto desenvolvido.

Os temas são de livre escolha, tendo como base o princípio de inovação, e devem ser aceitos por uma equipe 
de professores responsáveis pela atividade. Os projetos vão desde o estudo da necessidade do mercado até a 
oferta a um cliente real (entrepise partenaire), passando pela concepção e construção de um protótipo.

A “activité-projet” é considerada o  motor de formação da école, pois permite que os alunos trabalhem em 
equipe ao mesmo tempo que desenvolvem capacidades de projetar,  concretizar,  inovar,  organizar-se e se 
comunicar.
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AS PRIMEIRAS MATÉRIAS

Apenas para dar uma idéia sobre o que é na pratica um curso generalista e o que você encontrará logo que 
chegar aqui, apresentamos as principais matérias do primeiro meio-semestre da Centrale Lille.

ÉCONOMIE GÉNÉRALE

O conteúdo do curso em si não deve apresentar grandes problemas para os que já tiveram Economia no Brasil. 
O problema maior é entender o professor e decorar a matéria para a prova, que é do tipo teste, mas com 
questões bem especificas (como, por exemplo, o valor do PIB da França ou o lucro realizado pela Total, entre 
outras pegadinhas), principalmente sobre os 3 TDs dados ao longo do curso.

CONSTRUCTION MÉCANIQUE

Por muitos, a matéria mais pesada desse primeiro período. O conteúdo é equivalente àquele geralmente visto 
em dois semestres de um curso de uma Grande Área Mecânica no Brasil.. É a matéria que costuma ser mais 
estudada.

THÉORIE DES MÉCANISMES

Como o nome já diz, é a Teoria dos Mecanismos. Trata-se também de uma disciplina de enfoque mecânico, 
com uma diferença em relação à forma como é dada no Brasil: a análise matemática é mais profunda. Pode 
tanto ser fácil quanto complicada, dependendo da vontade do professor.

ÉLECTRONIQUE I

Pode ser resumida a semi-condutores,  diodos e transistores.  A quantidade de informação também é bem 
grande, mas a prova costuma não variar muito em relação aos anos anteriores. As dicas do professor durante 
as aulas no anfiteatro ajudam.

PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

É uma  matéria  de  Engenharia  Química  que  introduz  as  noções  de  volume  de  controle,  equações  de 
continuidade e de energia aplicadas a reações e a transferências de massa e energia em processos industriais. 
A  matéria  não  é  considerada  difícil,  mas  deve-se  dar  atenção  à  notação  (que  muda  de  professor  para 
professor), senão a correção pode ser inesperada!

SOCIOLOGIE DES ORGANISATIONS

A matéria mais humanística desse período. Assim como Economia, a prova também aborda questões bem 
específicas do conteúdo trabalhado no curso.
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CUSTOS

Durante as primeiras semanas, prepare-se para pagar:

Custos Iniciais Valores aproximados

Primeiro mês de aluguel da Residência Léonard de Vinci (Setembro)
290 € (duplo)

400 € (individual)

Cheque caução
260 € (duplo)

370 € (individual)
Inscrição para as associações da Escola 200 €

WEI – fim-de-semana de integração (opcional) 90 €
Sécurité Sociale – seguro-saúde obrigatório (Bolsistas Eiffel: isentos; Bolsistas 

Brafitec: isentos em 2007 pela primeira vez)
190 €

Mutuelle – plano de saúde complementar obrigatório (vários níveis de cobertura) 80 € à 300 €
Internet da residência Léonard de Vinci (mensal) 8 €

Outros gastos – para montar a casa, comida, transporte, etc. (depende de você!) 100 € à 400 €
Total 1150 a 2000 €

Outro gasto previsto para os meses seguintes é o selo para fazer o titre de séjour, seu visto de residência de um 
ano, que deverá ser renovado no segundo ano: 55 € (a renovação é feita gratuitamente).

Tendo o titre de séjour, você poderá receber a ajuda de alojamento (CAF), fazendo com que o aluguel fique em 
média 40% mais barato. Você deverá começar a receber essa ajuda só em janeiro, mas com acumulado desde 
novembro.

Outros serviços pagos usados freqüentemente:

Serviços Valores aproximados
10 jetons – ficha para lavar a roupa (a secadora é gratuita) 18,00 € (1,80€ cada)

1 refeição nos restaurantes universitários 2,80 €
1 bilhete de metrô para até 3 estações (ex.: supermercado) 0,60 €

10 bilhetes de metrô para bolsistas 8,25 € 

Enfim, os gastos mensais variam muito para cada pessoa, mas uma vez tudo estabelecido (o que deve levar até 
fevereiro pra acontecer, antes você deve pagar mais) gasta-se no mínimo 400 euros por mês.
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DOCUMENTAÇÃO

Antes,  durante  e  depois  de  chegar  na  França,  prepare-se  para  ter  que  lidar  com inúmeros  documentos. 
Listamos abaixo apenas os documentos mais essenciais para reduzir ao máximo seus problemas durante esse 
processo. Recomendamos também sempre ter à mão os documentos originais e possuir várias cópias deles, 
inclusive em versão eletrônica.

Documentação mínima necessária no Brasil:

• Passaporte

• Carta de aceitação da instituição francesa

• Declaração de bolsa

• Documento de identidade

• 2 fotos tamanho passaporte (5 x 7)

• 2 fotos 3,5 x 4,5

• Históricos escolares

Documentacão mínima necessária na França:

• Tradução juramentada para o francês da certidão de nascimento;

• 6 fotos 3,5 x 4,5 (necessariamente idênticas);

• Original e cópia da declaração de bolsa em francês;

• Comprovante de residência (obtido com a école);

• Original e cópia do passaporte com o visto;

• Carteira de vacinação.

Lembrando  que,  antes  de  mais  nada,  informe-se com  a  comissão  de  relações  internacionais  da  sua 
universidade,  se  é  necessário  levar  outros  documentos  ou  procedimentos  de  responsabilidade  da  sua 
faculdade.
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RESIDÊNCIA

A residência onde se encontram a maioria dos alunos é a  Léonard de Vinci,  dedicada exclusivamente aos 
estudantes da Centrale Lille e tida como uma das melhores residências estudantis entre as grandes écoles de 
engenharia da França!

A residência  é composta de  quartos duplos ou simples,  nos  quais a  mobília  pode variar  ligeiramente.  Os 
quartos simples, de 18 a 20m², apresentam um quarto, um corredor, uma cozinha e um banheiro com ducha e 
WC. Os quartos duplos, com aproximadamente 40m², apresentam dois quartos individuais, uma cozinha, uma 
ducha e um WC .

O quarto já tem uma cama com colchão, uma mesa grande, uma cadeira e um criado-mudo, podendo ter uma 
mesa de trabalho ou uma prateleira também. A cozinha tem armário, pia, mini-geladeira, placas elétricas e um 
espaço com portas deslizantes que pode ser utilizado como despensa ou armário.  O banheiro tem ducha, 
sanitário, armário e lavabo.

Não são fornecidos cobertores, lençóis, edredons ou travesseiros: ou traga-os do Brasil ou os coloque na lista 
das primeiras compras aqui! Um edredon bom e barato custa em torno de 20€.

No campus, perto da residência, há diversas instalações e serviços que facilitam a vida dos estudantes, como:

• Lavanderias com máquinas de lavar, secadoras de roupa e tanque;

• Internet no quarto;

• Salas das associações e clubes;

• Garagens de bicicletas; 

• Tomadas de televisão e telefone;

• Estacionamento para carros com entrada controlada com o badge (cartão de estudante da escola que 
também serve para entrar nos prédios);

• Foyer: local onde ocorrem festas, jantares, encontros de alunos, etc.

• Sala de musculação;

• Sala de dança;

• Quadras esportivas, etc.
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ATIVIDADES

Mesmo com uma carga horaria bem ocupada,  os centraliens de Lille  têm uma vida extra-curricular  muito 
intensa. Não faltam atividades para se fazer durante as pausas dos almoços, fins de aula e nas quintas à tarde, 
horário livre reservado para esses tipos de atividades. Conta-se também com as famosas soirées, que são as 
baladas na residência,  no campus ou em Lille.  Como se não bastasse,  a Centrale Lille  tem uma particular 
tradição de fazer ótimas viagens de fim de semana, ou durante as semanas de feriado na França, que variam 
todo ano. Segue abaixo uma lista dos esportes, associações e viagens da escola.

ESPORTES

Os esportes que podem ser praticados atualmente na escola :

Aviron (remo)
Badminton
Basket féminin
Basket masculin
Boxe
Capoeira
Comm'Voile (vela)
Danse contemporaine
Danse moderne
Equitation

Escalade
Escrime
Foot féminin
Foot masculin
Handball féminin
Handball masculin
Judo
Karate
Karting
Natation

Rugby féminin
Rugby masculin
Tennis
Tennis de table
Tir à l'arc
Vélo
Volley féminin
Volley masculin

ASSOCIAÇÕES

A vida associativa na ECLille é considerada rica, com associações de alunos em volta de interesses comuns e 
que são os mais variados possíveis, sendo o objetivo principal a valorização na formação do aluno da tomada 
de responsabilidades. As associações atualmente ativas na École Centrale de Lille são:

Os “bureaux”:

• Bureau des arts   (BDA) – responsável pelas atividades culturais

• Bureau des élèves   (BDE) – responsável pela relação aluno-escola em geral

• Bureau des   sports   (BDS) – coordena as modalidades esportivas da école

• CA élèves – controla as atividades de todas as associações (como orçamento)

Como existem muitas associações de alunos, informe-se com um veterano para conhecer mais sobre elas!

4L Trophy
All Jazz
Aumônerie
Cartes
Centilitre
Centr’all Games
Central Invest
Centrale Lille Editions
Centrale Lille projets
cHeer’Up
CLAP
CLCC
Club Aéro
Club Astro

Club handball
Club Infographie
Club Japonais
Club Metal
Club Photo
Club salsa
Club Volley Féminin
Club Volley masculin
Comm Voile
Fech’tival
Foot Féminin
Forum Rencontre
Foy’s Team
Gala

Impulsion
Ingénieurs sans Frontières
Les Mots Dits
Lille aux Echecs
Montgolfiades
Musique
Oraux’scope
Plug’in
Pub en Taupe
Rézoléo
Rugby féminin
Rugby masculin
Ze Big Bandhoulle
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VIAGENS

As viagens da ECLille são organizadas pelas associações (BDA, BDE, BDS) e pelo ClubTIME. As de fim-de-semana 
custam de 20 a 95 euros, preços queincluem transporte (ônibus) e alojamento (albergue). A primeira das duas 
semanas do feriado de Páscoa é tradicionalmente reservada para uma estadia numa estação de ski. Em 2008, 
por exemplo, essa viagem custará 425 euros, acomodação, equipamentos e comida inclusos. Algumas viagens 
realizadas em 2008 e programadas para 2009:

Paris (ClubTIME) Versalhes (ClubTIME)
Londres Amsterdam
Veneza Vale dos castelos da Loire (ClubTIME)
Copenhague Munique
Colônia
Monte São Michel (ClubTIME)

Alpes
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CONTATOS

Nome Origem Especialização E-mail

Allison Massao Hirata POLI-USP Mecânica massaohirata@gmail.com
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APOIO

ipoli.com.br
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