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EDITAL DE SELEÇÃO 04/2020 
PROGRAMA DUPLO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 

UFC – CentraleSupelec / Centrale Lille 
TURMA 2021-2023 

 
LISTA DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS 

 
Os candidatos listados abaixo (em ordem alfabética) tiveram suas inscrições 

deferidas no processo seletivo para o Programa Duplo Diploma de Graduação em 
Engenharia UFC CentraleSupelec/Centrale Lille e estão habilitados a participar da 
próxima etapa do processo seletivo (entrevista pela comissão de seleção do CT-UFC): 
 
Nome  Horário da entrevista dia 26/10 

• Gabriel de Sousa NOBRE   9:00 

• Gabriel Marques de SOUZA   9:20 

• Lucas Oliveira SAINTRAIN   9:40 

• Mário Victor Gonzaga MONTEIRO   Dispensado 

• Miguel Ângelo Dimas Casemiro Gonçalves ADERALDO   10:00 

• Rebeca Albuquerque CIRILO   Dispensada 

• Ricardo Paiva CAVALCANTE FILHO   Dispensado 
 

Qualquer recurso contra a decisão divulgada acima deverá ser encaminhado ao 
Diretor do Centro de Tecnologia da UFC, e protocolado na secretaria da direção do CT, 
no Campus do Pici - Bloco 710, requisitando revisão de sua documentação, até às 17 
horas do dia 21 de outubro de 2020. O resultado da revisão não terá mais apelação. 



As entrevistas com os candidatos acima relacionados ocorrerão de forma remota 
pela plataforma Google Meet em 26 de outubro de 2020. Todos os candidatos devem 
acessar o link da sala de espera virtual (meet.google.com/kfs-ymbj-trs) quinze minutos 
antes dos horários indicados acima sob pena de eliminação do pleito.  

Aos alunos dispensados da entrevista serão utilizados os resultados da entrevista 
anterior, a menos que os mesmos solicitem por escrito a realização de nova entrevista, 
até às 17 horas do dia 21 de outubro de 2020. 

Os links definitivos das entrevistas serão informados no momento da chamada na 
própria sala de espera. 

 
 

Fortaleza, 20 de outubro de 2020 
Comissão Local de Seleção do Programa Duplo Diploma UFC/CS/CL 


