
 
 

 

PROGRAMA DE DUPLA TITULAÇÃO CONSECUTIVA FAAP-ESSCA 
 
 
 
 
 

Em dezembro de 2009, a FAAP assinou um Convênio de Cooperação com a ESSCA – École Superiéure de 

Sicences Commerciales d’Angers (http://www.essca.fr/en/), que tem sede em Budapeste, na Hungria, em 

Angers e Paris, na França e em Shanghai, na China. O acordo regulamenta a complementação de estudos na 

escola francesa, com direito à obtenção do diploma de Master II oficial, francês, chamado “ESSCA Diplôme 

Grand École”, válido também nos países do espaço europeu de ensino superior. 

 
 
 
 

Para alunos regularmente matriculados nos Cursos de Graduação de Administração de Empresas, Relações 

Internacionais, Economia e Engenharia, oferecidos pela FAAP. 

• Administração de Empresas, Relações Internacionais e Economia: Poderão inscrever-se no programa os 

alunos que tenham concluído o 6º semestre dos respectivos cursos na FAAP. 

A aceitação no programa estará condicionada à apresentação do certificado de conclusão de curso da FAAP 

antes do início do programa, em Janeiro. 

 
 
 

 

• Adminisração de Empresas, Relações Internacionais e Economia: o aluno que tenha finalizado o 8º semestre 

de um destes cursos entrará diretamente no segundo semestre do programa de mestrado francês, pois a ESSCA 

convalida seu primeiro semestre com o 8º semestre da FAAP. Dessa forma, o aluno cursará um ano, seguido de 

um programa de 6 meses de estágio, que poderá ser realizado em qualquer país sob supervisão da ESSCA. Além 

disso, deverá apresentar uma dissertação de mestrado. 

 
O candidato poderá escolher entre as opções de mestrado em francês (em Angers e futuramente em Paris) e 

em inglês oferecidas pela ESSCA nos seus campi internacionais (Budapeste e Shangai). 

 
* O início dos programas para estes cursos é em Janeiro de cada ano. 

 
A ESSCA validará as disciplinas práticas e o Trabalho de Conclusão de Curso, que deverá ser apresentado tanto 

em português quanto inglês ou francês, realizados na FAAP. O aluno só terá direito ao diploma da ESSCA depois 

de obter o diploma da Faculdade de Engenharia da FAAP. 

Antecedentes 

A quem se destina o programa 

Descrição e duração do programa 

http://www.essca.fr/en/


 

 

Para alunos dos cursos de: 

 
• Administração de Empresas, Relações Internacionais e Economia 

 
1. Mestrados em inglês 

International Business 

Semestre A - FAAP, São Paulo, a ESSCA convalidará os cursos realizados no 8º semestre da FAAP (agosto a 

dezembro). 

Semestre B - Campus da ESSCA em Angers, Paris – aulas em inglês. 

Semestre C - Campus da ESSCA em Angers, França - classes em inglês. 

Semestre D - Estágio na França ou no país de escolha do aluno, com apresentação da dissertação de 

mestrado. 

http://www.essca.fr/wp-content/uploads/2014/01/major-in-international-business.pdf 
 

Entrepreneurship 

 
Semestre A - FAAP, São Paulo, a ESSCA convalidará os cursos realizados no 8º semestre da FAAP 

Semestre B - Campus da ESSCA em Angers - aulas em inglês 

Semestre C - Campus da ESSCA em Angers 

Semestre D - Estágio e Dissertação de Mestrado 

http://www.essca.fr/wp-content/uploads/2014/01/major-in-entrepreneurship.pdf 

 
Consumer Goods and Marketing 

 
Semestre A - FAAP, São Paulo, a ESSCA convalidará os cursos realizados no 8º semestre da FAAP 

Semestre B - Campus da ESSCA em Angers ou Shanghai 

Semestre C - Campus da ESSCA em Angers 

Semestre D - Estágio e entrega da Dissertação do Mestrado. Neste semestre os alunos 
podem trabalhar em qualquer cidade onde houver um campus da ESSCA 
http://www.essca.fr/wp-content/uploads/2014/01/major-in-consumer-goods-marketing.pdf 

 

Corporate Finance 

 
Semestre A - ESSCA convalidará os cursos realizados no oitavo semestre da FAAP ou em Intercâmbio na 

ESSCA Budapest. 

Semestre B - Campus ESSCA em Paris 

Semestre C - Campus ESSCA em Angers 

Semester D - Estágio e Dissertação do Mestrado 

http://www.essca.fr/wp-content/uploads/2014/01/major-in-corporate-finance.pdf 

 
China - Europe Business Studies 

 
Semestre A - FAAP, São Paulo. A ESSCA convalidará os cursos realizados no 8º semestre da FAAP. 

Semestre B - Campus da ESSCA em Shanghai 

Semestre C - Campus da ESSCA em Angers 

Semestre D - Estágio e entrega de Dissertação do Mestrado 

http://www.essca.fr/wp-content/uploads/2014/01/master-of-china-europe-business-studies.pdf 

Opções disponíveis 

http://www.essca.fr/wp-content/uploads/2014/01/major-in-international-business.pdf
http://www.essca.fr/wp-content/uploads/2014/01/major-in-entrepreneurship.pdf
http://www.essca.fr/wp-content/uploads/2014/01/major-in-consumer-goods-marketing.pdf
http://www.essca.fr/wp-content/uploads/2014/01/major-in-corporate-finance.pdf
http://www.essca.fr/wp-content/uploads/2014/01/master-of-china-europe-business-studies.pdf


2. Mestrados ministrados em francês 

 
Management: 

Para esses programas, os semestres estarão programados da seguinte forma: 

 
Semestre A - FAAP, São Paulo, a ESSCA convalidará os cursos realizados no 8º semestre da FAAP (agosto a 

dezembro). 

Semestre B - Campus da ESSCA em Angers, França (janeiro a junho). 

Semestre C - Campus da ESSCA em Angers, França (agosto a dezembro). 

Semestre D - Estágio na França ou no país de escolha do aluno, com apresentação da tese de mestrado 

(janeiro a junho). 

 
Obs.: A ESSCA inaugurou seu novo campus em Paris e os cursos de mestrado de E-Marketing 

e Banque et Risk Management já estão disponíveis neste campus. 
 

 

 
 

Os interessados deverão apresentar sua candidatura ao Departamento de Intercâmbio e 

Internacionalização da FAAP até o dia 30/04 de cada ano para iniciar o programa de complementação de 

estudos tanto para os cursos que começam em Setembro quanto para os que começam em Janeiro. 

Realizar-se-á apenas um processo de seleção por ano. 
 

 

 
 

• Formulário de inscrição da FAAP 

http://www.faap.br/internacionalizacao/pdf/form_inscricao.pdf 

• 2 fotos 3x4. 

• Formulário de inscrição da ESSCA (retirar no Departamento de Intercâmbio e Internacionalização). 

• Cópia autenticada da página de identificação do passaporte vigente.* 
*Caso o aluno possua mais de uma nacionalidade, deverá apresentar cópia dos demais 

passaportes e indicar qual será utilizado para a solicitação do visto de estudante. 

• Curriculum vitae (em inglês). 

• Carta de apresentação, expressando os motivos pelos quais deseja participar do programa 

(em inglês). 

• Declaração financeira com firma do assinante reconhecida em cartório (modelo – 

http://www.faap.br/internacionalizacao/pdf/declaracao_financeira_ing.PDF 

• Pagamento da Taxa de Intercâmbio na Central de Atendimento ao Aluno (Prédio 4 – subsolo). 

• Histórico escolar com tradução juramentada para o inglês. 

• TOEFL (550) ou IELTS (6) para quem deseja estudar em inglês; TAGE MAGE (para quem deseja estudar 

em francês) ou equivalente da FAAP. 

 

 
Processo de seleção e critérios de avaliação 

 
A seleção dos candidatos será realizada por uma comissão nomeada pela FAAP e por um 

representante da ESSCA. Além da análise da documentação, média acadêmica e teste de proficiência, 

haverá uma entrevista com um representante da ESSCA e um da FAAP. 

Documentação exigida 

Procedimento de inscrição 

http://faap.br/internacionalizacao/pdf/formulario_de_inscricao_da_faap.pdf
http://www.faap.br/internacionalizacao/pdf/declaracao_financeira_ing.PDF


 
 

 

• Administração de Empresas, Relações Internacionais e Economia 

 
1º ano: 5.250 €  

2º ano: 10.500 € 

Total do programa: 15.750 euros 
 
Valores sujeitos a alteração. 

 
 
 
 

 

A ESSCA é uma instituição de grande prestígio da França e tem 100 anos de existência. A instituição foi 

fundada em 1909 pelo Diretor da Faculdade de Direito da Universidade Católica do Oeste, Paul Baugas, que 

fundou a “L’école Superiéure de Commerce d’Angers”. A ESSCA foi reconhecida pelo estado em 1975 e, em 

1980, a instituição obteve o direito de emitir os títulos que são aprovados pelo governo francês. Em 2005, o 

diploma oferecido começou a ser o Máster que equivale ao BAC+5 (graduação mais mestrado em 5 anos). 

A ESSCA é membro da “Conférence des Grandes Écoles” desde 1977. 

 

O campus principal da ESSCA está localizado em Angers, mas a instituição tem campi em Paris, Budapeste e 

Xangai. 

 
O processo seletivo da ESSCA é muito rigoroso: a cada 12 candidatos que se apresentam no exame de 

ingresso, somente um é aceito. A instituição tem 2.400 alunos e 60 professores em tempo integral, 

distribuídos nos quatro campi. 
 
 
 

 

• Deverá providenciar e apresentar toda a documentação necessária para a realização da inscrição. 

• Deverá se responsabilizar pela tradução juramentada da documentação solicitada. 

• Deverá respeitar os critérios de seleção aplicados pela Faculdade de Administração da FAAP e pela 

ESSCA. 
 
 
 
 
 

Uma vez selecionado e admitido para o programa, o candidato terá as seguintes responsabilidades: 

 
• Deverá contratar um seguro de saúde internacional, válido na Europa e na China (caso deseje 

passar um período em Shangai), pelo período da duração do programa. 

• Deverá encaminhar ao Departamento de Intercâmbio e Internacionalização da FAAP uma 

cópia do visto de estudante obtido no Consulado da França no Brasil. A tramitação do visto é de 

total responsabilidade do aluno de intercâmbio. Nem a FAAP nem a ESSCA se responsabilizam 

por demoras na sua tramitação ou por vistos negados. 

• Deverá encaminhar ao Departamento de Intercâmbio e Internacionalização da FAAP as 

informações referentes à sua saída do Brasil, assim que definidas. Não é permitido se 

apresentar na Universidade anfitriã fora do prazo estabelecido pela mesma. 

• Deverá comunicar ao Departamento de Intercâmbio e Internacionalização da FAAP sua 

chegada ao país estrangeiro em um prazo máximo de uma semana. 

• Deverá contatar o Departamento de Relações Internacionais da universidade anfitriã, ou o 

escritório correspondente, em um prazo máximo de uma semana, bem como aceitar seus 

horários de trabalho, suas determinações e metodologias. 

Valor do programa 

Sobre a ESSCA 

Deveres do candidato ao Programa na ESSCA 

Deveres do aprovado para o programa na ESSCA 



• Durante o programa, o aluno deverá respeitar as normas da ESSCA e cumprir com êxito 

programa acadêmico determinado pela instituição anfitriã, sob pena de não obter o diploma 

francês. 

• Uma vez concluído o programa com êxito, é de responsabilidade do aluno a tramitação d 

título de mestrado na ESSCA. A FAAP não se responsabiliza pela tramitação deste documento. 

• Deverá, em seu regresso, apresentar ao Departamento de Intercâmbio e 

Internacionalização da FAAP um documento oficial emitido pela universidade estrangeira 

com o plano de curso atendido, seu desempenho e cópia do título. 

 
Todos os prazos estabelecidos deverão ser fielmente cumpridos, pois implicam no bom 

funcionamento do programa. 


