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ANEXO   I  
 

RELAÇÃO   DAS   VAGAS   PARA   O   PROJETO   Nº   261/20  
BRAFITEC/CAPES  

2020/2021  
 

ATENÇÃO  
 

Candidatos   ao   Duplo   Diploma  
 

Informamos  que  a  CAPES  concederá,  mediante  prévia  análise  documental,  uma  extensão  de             
meses  das  bolsas  a  qual  poderá  alcançar  ao  todo  18  meses  com  bolsas  no  exterior,                
exclusivamente  para  obtenção  do  duplo  diploma.  Os  benefícios  para  a  complementação  da             
bolsa  são:  a  mensalidade  e  o  seguro  saúde,  proporcional  ao  tempo  concedido,  e  a  manutenção                
da   2 a    parcela   do   auxílio   deslocamento.   

Rede   UFU/UFRJ/UFC   e   Grupo   INSA   -   Grupo   dos   Instituts   Nationaux   des   Sciences  
Appliquées .   

 
4    bolsas   para   a   UFC   neste   edital   -   Projeto   Nº   261/20   BRAFITEC/CAPES  
Coordenador   Geral:   Prof.   Dr.   Edgard   Afonso   Lamounier   Jr   (UFU).  
Coordenador   Local:   Prof.   Dr.   João   Cesar   Moura   Mota   (UFC).  
As  bolsas desta  rede  previstas  para  a  UFC  em  2020  são  quatro,  acessíveis  aos  estudantes  dos                 
Cursos  de  Graduação  em  Engenharia  Civil,  Engenharia  Elétrica,  Engenharia  de           
Telecomunicações,  Engenharia  de  Computação,  Engenharia  Metalúrgica,  Engenharia        
Mecânica,  Engenharia  Química,  que  desejam  realizar  missões  de  estudos  em  regime  de             
mobilidade  convencional  ou  Duplo-Diploma  (DD)  nas  instituições  francesas  especificadas          
abaixo,  conforme  as  condições  deste  edital.  Os  candidatos  deverão  atender  aos  pré-requisitos             
exigidos  no  acordo  UFC-Grupo  INSA      
( https://prointer.ufc.br/pt/acordos-e-convenios-internacionais/ )  e  terem  suas  inscrições      
homologadas  pela  comissão  julgadora  do  processo  seletivo  deste  edital.  As  vagas  nos  cursos              
em  cada  uma  das  quatro  escolas  apontadas  abaixo  são  somente  indicativas  de  intenção.  Duas               
escolas  não  apresentaram  indicativos  de  vagas.  Todas  as  escolas  só  poderão  confirmar  a              
ocupação  de  vagas  de  acordo  com  o  perfil  dos  candidatos  selecionados  pela  UFC,  constante               
de   seus   dossiês,   e   da   aprovação   das   coordenações   dos   cursos   de   cada   escola   do   grupo   INSA.  
 

INSA-Toulouse  
Nível   de   francês:   B1.   
Vagas:   1   por   curso   (considerando   a   Rede   UFU/UFRJ/UFC)  
INSA-Lyon  
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Nível   de   francês:   B1  
Vagas:  1  DD  por  curso  (com  exceção  do  Curso  Engenharia  Energética  e  Meio  Ambiente  -                
CGEN);   2   convencionais   por   curso   (incluindo   CGEN)  
INSA-Rouen   Normandie  
Nível   de   francês:   B1  
Vagas:   1   a   2   por   curso  
INSA-Rennes  
Nível   de   francês:   B1.   
Vagas:   não   informado  
INSA-Strasbourg  
Nível   de   francês:   B1.   
Vagas:   2   por   curso  
INSA-Centre   Val   de   Loire  
Nível   de   francês:   B1.   
Vagas:   não   informado  
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ANEXO   II    -    Formulário   de   Inscrição  
(obrigatório   o   preenchimento   e   a   inclusão   de   foto   3x4)  

 
Nome:  

Matrícula:  Curso:  

Endereço:  

Bairro:  Cidade:  

CEP:  Tel.   fixo:  Cel.:  

Nacionalidade:  
 

E-mail:  

Identidade   (n o    -   órgão   exp.):  

CPF:  
 

Data   de   Nascimento:  Estado   civil:  

Nome   e   Departamento   ou   Curso   do   Professor   Orientador   Acadêmico:  
 

IRA   GERAL   (UFC)   no   último   período   cursado:  

Proficiência:    (     )   Não   possuo   certificado   de   proficiência  
                        (       )   Possuo   certificado   de   proficiência   de   nível:   ____,   expedido  
por:_________________  

Indicação   preferencial   da   instituição   francesa   do   edital   (até   duas):  
 

(   )  autorizo  (   )  não  autorizo  o  compartilhamento  de  minha  documentação  para  análise  no  contexto                 
de  outros  editais  de  pré-seleção  do  BRAFITEC  em  vigor  na  UFC  em  2020,  aos  quais  eu  não  fiz                   
inscrição,  para  eventual  aproveitamento  de  oportunidade  para  preenchimento  de  vagas  ociosas  de             
bolsas,   caso   eu   tenha   sido   considerado   classificável   neste   edital.  

 
 

Local,   data:   ____________,   ___/___/_______                ____________________________________  
Assinatura   do   Candidato  
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ANEXO   III  
 

TERMO   DE   COMPROMISSO   DE   RETORNO   DO   ALUNO  
 
E u,  ________________________________,  abaixo  assinado,  Matrícula  N°  ______________,        
Identidade:_________________,  CPF:_________________,  aluno  regularmente  matriculado  no  Curso        
de  Graduação  em  __________________________________  do  __________________________,       
unidade  acadêmica:  ___________________,  da  UFC  e  aprovado  nos  termos  do  edital  do  processo  de               
seleção  do PROJETO  “Formação  para  Inovação  Tecnológica  e  Pesquisa  em  Engenharia”            
BRAFITEC/CAPES  Nº  261/20 , venho,  através  deste  termo  de  compromisso,  comprometer-me  a            
cumprir  regularmente  as  normas  e  os  prazos  estabelecidos  no  referido  edital,  a  partir  de  setembro  de                 
2020,  retornando  à  UFC  até  31  de  julho  de  2021  (ou  2022,  para  o  caso  de  ter  sido  selecionado  em                     
2019  para  o  programa  Duplo-Diploma),  sem  qualquer  extensão  deste  período  por  qualquer  que  seja  o                
motivo,  e  cumprindo  as  atividades  obrigatórias  previstas  no  programa  e  no  meu  plano  de  atividades,  de                 
forma  a  reintegrar-me  às  atividades  letivas  regulares  da  UFC  em  2021.2  (ou  2022.2,  para  o  caso  de                  
selecionado  em  2019  para  o  programa  Duplo-Diploma),  visando  concluir  o  meu  curso  até  2021.2  (ou                
2022.2,  para  o  caso  de  ter  sido  selecionado  em  2019  para  o  programa  Duplo-Diploma).  Estou  ciente  de                  
que  serei  desligado  deste  projeto  no  caso  de  mau  desempenho,  confirmado  pela  instituição  francesa,               
aferido  ao  final  dos  seus  períodos  letivos  regulares  ou  sob  a  manifestação  oficial  a  qualquer  momento                 
daquela  instituição.  Declaro  ainda  estar  ciente  de  que  serei  obrigado  a  entregar  relatórios  de  atividades                
semestrais  e  um  relatório  ao  final  do  período  de  mobilidade  ao  Coordenador  Local  do  projeto  e  a  meu                   
professor  orientador  acadêmico,  com  a  ciência  explícita  do  professor  da  escola  francesa  responsável              
por  meus  estudos,  bem  como  manter  contato  frequente  com  ambos,  a  fim  de  comprovar  e  aferir  o  meu                   
rendimento  acadêmico  durante  minha  participação  no  Programa  BRAFITEC/CAPES  e  estada  na            
França.  Declaro  finalmente  ter  o  conhecimento  de  que  serei  desligado  do  Programa  caso  não  venha  a                 
cumprir  as  condições  deste  termo  de  compromisso  e  de  estar  sujeito,  neste  caso,  à  aplicação  de                 
possíveis   sanções   pela   UFC.  
 

Fortaleza,   ____   de   ______________   de 2020.  
 

                                    ___________________________________________  
PS:   Espaço   para   reconhecimento   de   firma   por   autenticidade   (a   falta   deste   documento   exclui   o   aluno   do  
projeto)  
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ANEXO   IV  
 

TERMO   DE   COMPROMISSO   DO   ORIENTADOR   ACADÊMICO  
 

E u,______________________________________________________,  Professor  ________________    
do  Departamento  de  ______________________________  da  Unidade  Acadêmica        
_________________________  da  UFC,  me  comprometo  a  ser  orientador  acadêmico  do  estudante            
____________________________________  do  curso  _____________________________,  matrícula      
Nº  ____________________,  o  qual  foi  selecionado  e  confirmado  como  participante  do  Projeto  Nº              
261/20  BRAFITEC/CAPES,  realizando  atividades  de  orientação  associadas  a  ensino,  pesquisa  e            
extensão,  tais  como:  planejamento  das  disciplinas,  orientação  de  estágios  e  de  atividades  de  pesquisa,               
assessoramento  sobre  o  processo  de  equivalência  de  estudos,  entre  outras,  durante  a  fase  de  sua                
mobilidade  e  posteriormente  após  o  seu  retorno  até  a  obtenção  do  seu  diploma  de  graduação  na  UFC,                  
na  condição  de  participante  do  programa,  bem  como  manter-me  em  sintonia  com  a  Coordenação  de                
seu  Curso  no  que  se  refere  ao  acompanhamento  das  referidas  atividades  e  à  avaliação  e  demais                 
providências  necessárias  ao  bom  desempenho  do  estudante  no  Programa.  Declaro  ainda  ter  dado              
conhecimento  deste  compromisso  ao  Coordenador  de  seu  Curso  para  fins  de  me  habilitar  como               
orientador   acadêmico   do   estudante   no   âmbito   deste   Programa.  
 

Fortaleza,   ____   de   ______________   de   2020.  
 

___________________________________________  
(assinatura   do   orientador   acadêmico)  
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