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RESULTADO FINAL (COMISSÃO INSA)

No âmbito do Edital DARI/CT 05/2019, vimos a público informar o resultado final do processo seletivo do Programa
Duplo Diploma de Graduação do CT/UFC em parceria com o Grupo INSA. Os candidatos e candidatas listados abaixo
foram aceites pela comissão do Grupo INSA para realizar mobilidade acadêmica internacional, com duração de dois
anos, em uma das escolas do Grupo INSA, conforme indicado na tabela abaixo:
Candidatos(as) aprovados(as) Curso na UFC Escola INSA (dpto. de especialidade)

LUCAS ESTEVES ROCHA Eng. de Computação INSA Rennes (EII)

ÍTALO GOMES PEREIRA Eng. Química INSA Toulouse (GPE)

CECÍLIA DE GOIS PARENTE Eng. Elétrica INSA Lyon (GE)

SIDNEY ROBERTO FERREIRA VASCONCELOS Eng. Mecânica INSA Lyon (GM)

ANA LUISA MARQUES GALDINO Eng. Química INSA Rouen Normandie (CFI)

A comissão de seleção do programa Duplo Diploma parabeniza os candidatos e candidatas aprovados e informa que
todos deverão receber em breve uma carta de aceitação oficial da parte das respectivas instituições acolhedoras. A
aprovação neste programa implica na aceitação pela instituição acolhedora em receber os estudantes a partir do
ano acadêmico 2020/21 (Setembro/2020), de acordo com a modalidade descrita no Acordo institucional assinado
entre a UFC e o Grupo INSA. Não há no presente resultado qualquer  implicação financeira nem expectativa de
indicação dos alunos para qualquer tipo de bolsa ou auxílio. 

Por fim, em caso de dúvidas, orientamos os candidatos aprovados neste processo seletivo a entrar em contato com
a DARI/CT/UFC através do e-mail dari.ctufc@gmail.com a fim de obter maiores esclarecimentos e encaminhamentos
sobre as próximas etapas do processo de mobilidade acadêmica. 

Dá-se assim por encerrado o processo seletivo referente ao Edital DARI/CT 05/2019. 

Fortaleza, 20 de dezembro de 2019
Comissão Local de Seleção do Programa Duplo Diploma CT-UFC 2019
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