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Anexo I 

Projeto BRAFITEC e Instituições de Ensino Superior (IESs) Participantes 

 

 

Projeto BRAFITEC 226 / 2017 

Título: Intercâmbio Franco/Brasileiro de Formação e Integração em Ciências Aplicadas e Engenharias 

Instituições Brasileiras 

- UFC: 

Prof. Walter da Cruz Freitas Júnior 

(Coordenador geral) 

Contato: walter@gtel.ufc.br 

- IFES: 

Prof. Rodrigo Varejão   

- UFPE: 

Profa. Edna Natividade 

 

Instituições Francesas 

- École Polytechnique de l’Université de Nice - Sophia Antipolis - 

http://www.polytech.unice.fr/ - (Prof. Luc Deneire, 

Coordenador francês do projeto) 

- Télécom Saint-Étienne - https://www.telecom-st-etienne.fr/ 

- Télécom SudParis -  https://www.telecom-sudparis.eu/ 
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ANEXO II - Lista de Cursos e Escolas Participantes 

 

Lista dos cursos de graduação contemplados nas escolas francesas participantes deste projeto 

BRAFITEC. 

 

 

Projeto BRAFITEC 226/2017: Intercâmbio Franco/Brasileiro de Formação e Integração em Ciências 

Aplicadas e Engenharias 

Universidade Federal do Ceará (UFC - Fortaleza) 

Engenharia de Computação (Fortaleza) 

Engenharia de Telecomunicações 

Engenharia Elétrica (Fortaleza) 
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ANEXO III - Formulário de Inscrição 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE TECNOLOGIA (CT) 

DIRETORIA ADJUNTA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS (DARI) 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DO PROGRAMA BRAFITEC 2020 

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 (no - orgão 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 proficiência de nível: ____, expedido por:__________________ 

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

 
 
 
Local, data: ____________, ___/___/_______    ____________________________________ 

Assinatura do Candidato  
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ANEXO IV - Termos de compromisso 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) 

 

 

EDITAL BRAFITEC/UFC 2020 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE RETORNO DO ALUNO 

 

Eu, ________________________________, abaixo assinado, Matricula N° ______________, 

Identidade:_________________, CPF:_________________, aluno regularmente matriculado no Curso 

de Graduação em __________________________________ do Centro de Tecnologia (CT), da 

Universidade Federal do Ceará e aprovado nos termos do edital do processo de seleção do PROGRAMA 

BRAFITEC/UFC 2020, 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 2019, 

retornando à UFC até 31 de julho de 2021, 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, visando concluir 

o meu curso até 2022.2. Declaro estar ciente de que serei obrigado a entregar um relatório ao final do 

período de mobilidade 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 meu rendimento acadêmico durante minha participação no Programa e  

estada na França. Declaro ainda 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 (a falta deste documento exclui o aluno do projeto) 
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ANEXO V - Termos do Orientador 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) 
 

EDITAL BRAFITEC/UFC 2020 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO ORIENTADOR ACADÊMICO 

 

Eu, ________________________________________________________________, 
Professor________________ do Departamento de ______________________________ da Unidade 
Acadêmica _________________________ da(o) _________________________, me comprometo a ser 
orientador acadêmico do estudante ____________________________________ do curso 
_____________________________, matrícula Nº ____________________, o qual foi selecionado e 
confirmado como participante do Projeto BRAFITEC/UFC 2020, 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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ANEXO VI - Calendário dos Testes de Proficiência CCF 

 

EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA FRANCESA PARA ALUNOS DA UFC MARÇO/2020 

  

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome do candidato: ______________________________________________________ 

Curso: _________________________________________________________________ 

Número de matrícula: ____________________________________________________ 

Telefones: _____________________________________________________________ 

Endereço eletrônico: _____________________________________________________ 

  

CALENDÁRIO 

 

DATA HORÁRIO / LOCAL EVENTO 

17/03/2020 

(Terça-feira) 

Às 9h, na sala 14 da Casa de  

Cultura Francesa – UFC 

Prova de Compreensão Oral  

17/03/2020 

(Terça-feira) 

Às 9h30m, na sala 14 da Casa de 

Cultura Francesa – UFC 

Prova de Compreensão e 

Expressão Escritas – 2h de 

duração 

17/03/2020 

(Terça-feira) 

A partir das 14h, na sala 14 da 

Casa de Cultura Francesa – UFC 

Prova de Expressão Oral 

18/03/2020 

(Quarta-feira) 

Às 16 h – no hall de entrada da Casa 

de Cultura Francesa – UFC 

Resultado Final 

 


