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Bem-vindos à UFC!
Chegou a hora de dizermos “olá” para o ano letivo de 2023. Se 
para muitos o início das atividades acadêmicas representa 
o retorno a um ambiente já familiar – a Universidade Federal 
do Ceará –, para os ingressantes selecionados pela edição 
deste ano do Sistema de Seleção Unificada (SISU) o dia 13 de 
março marca a entrada em um mundo inteiramente novo a 
ser desbravado: os primeiros passos na trajetória do ensino 
superior.

O Guia Rápido UFC 2023.1 é fruto do trabalho de várias mentes 
e mãos da nossa Coordenadoria de Comunicação e Marketing 
(UFC Informa), com o apoio das informações fornecidas 
por vários setores da administração superior e acadêmica. 
Navegando nas páginas deste produto digital, você poderá 
formular sua primeira impressão sobre a Universidade que 
lhe espera, chegando um pouco mais preparado(a) para 
aproveitar o que a Instituição tem a oferecer e investir em sua 
formação e seu autodesenvolvimento.

Além dos mais de 115 mil profissionais formados ao longo de 
sua trajetória, a UFC segue mostrando ser feita por pessoas e 
para pessoas. Fica aqui registrado nosso desejo de que cada 
um trilhe uma jornada tranquila e enriquecedora para escrever 
sua própria história em nossos corredores, salas de aula, 
laboratórios e espaços de convivência. 

PALAVRA DA REITORIA
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Somos uma instituição estratégica para o desenvolvimento do 
Ceará e do Brasil, que orgulhosamente carrega as marcas de 
estar entre as 14 melhores universidades brasileiras, de acordo 
com o QS Latin America Universities Rankings, de 2021, e de ser 
a primeira do Norte/Nordeste no Índice Geral de Cursos (IGC) 
do Ministério da Educação (MEC), conforme dados de 2021 do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP). Enche-nos de felicidade que você seja parte 
disso agora. 

Prof. José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque 
Reitor

Prof. José Glauco Lobo Filho 
Vice-reitor
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Você chegou a uma das melhores universidades 
do País! A UFC é uma instituição federal de 
ensino superior vinculada ao Ministério da 
Educação. Tem 67 anos e possui mais 
de 30 mil estudantes!

A área total da UFC é de 1.500 
hectares, o que equivale a algo como 
2.100 campos de futebol!

Conhecendo 
a UFC



GUIA RÁPIDO UFC 2023.1 6

Aqui, são ofertados 126 cursos de graduação e mais de 140 de 
pós-graduação, os quais estão distribuídos por 17 unidades 
acadêmicas, que são:

Faculdades

Faculdade de Direito (FADIR)
Faculdade de Medicina (FAMED)
Faculdade de Educação (FACED)
Faculdade de Farmácia, Odontologia e 
Enfermagem (FFOE)

Faculdade de Economia, Administração, 
Atuária e Contabilidade (FEAAC)

Centros

Centro de Tecnologia (CT)
Centro de Ciências (CC)

Centro de Ciências Agrárias (CCA)

Centro de Humanidades (CH)

Institutos

Instituto de Cultura e Arte (ICA)
Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR)
Instituto de Educação Física e Esportes (IEFES)
Instituto Universidade Virtual

Campi do Interior

Campus de Sobral
Campus de Quixadá
Campus de Crateús
Campus de Russas
Campus de Itapajé
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Mas nem só da oferta de cursos vive a UFC. Aqui temos 
pesquisas científicas, inovação, projetos de extensão com a 
sociedade, estímulo ao empreendedorismo – tudo para ajudar 
no desenvolvimento do nosso Ceará.

Portanto, uma dica: participe de atividades para além da sala 
de aula, envolva-se em projetos extracurriculares, explore 
laboratórios e bibliotecas e amplie seus conhecimentos.

Esta é uma etapa muito importante de sua vida. E tenha 
certeza: passa rápido.
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Chegando  
ao curso
Chegar à Universidade pode ser confuso no início, mas aí vai 
uma dica preciosa: localize a coordenação de seu curso e 
conheça seus coordenadores.

É na coordenação que você resolverá boa parte de suas 
demandas ao longo da graduação.

Por lá, terá acesso a informações sobre as disciplinas 
ofertadas, o mapa de salas de aula, os laboratórios disponíveis, 
os projetos de extensão vigentes e até as empresas juniores da 
sua área.

Muitas oportunidades de bolsa de estudos são divulgadas pela 
coordenação, como as do Programa de Educação Tutorial 
(PET), ação que estimula atividades de pesquisa, ensino 
e extensão na graduação; e as do Programa de Iniciação 
à Docência (PID), que possibilita que alunos atuem como 
monitores de seus cursos.

https://prograd.ufc.br/pt/cursos-de-graduacao
https://prograd.ufc.br/pt/cursos-de-graduacao
https://is.gd/ku9Uvr
https://is.gd/ku9Uvr
https://is.gd/gTzWXb
https://is.gd/gTzWXb
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Já conhece  
o SIGAA?
Eis uma ferramenta on-line que irá te acompanhar durante 
toda a graduação: o Sistema Integrado de Gestão de 
Atividades Acadêmicas (SIGAA). 

Nele, você vai fazer sua matrícula nos próximos semestres, 
acompanhar a oferta de turmas, verificar suas notas, gerar 
documentos – como o histórico escolar e o atestado de 
matrícula – e muito mais. Já pode começar a acessá-lo!

https://si3.ufc.br/sigaa/verTelaLogin.do
https://si3.ufc.br/sigaa/verTelaLogin.do
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E-mail  
institucional
Todos os alunos da UFC podem criar uma conta de e-mail 
gratuita com o domínio “@alu.ufc.br”. Para isso, após cadastro 
no SIGAA, o estudante deve acessar o site https://webmail.ufc.
br/ e criar a própria conta

O e-mail de cada aluno tem capacidade de armazenamento 
de até 1GB. Lembrando que esse e-mail deve ser utilizado 
apenas para assuntos institucionais/acadêmicos, ok?

https://webmail.ufc.br/
https://webmail.ufc.br/
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Formato  
das aulas
O semestre 2023.1 será 
totalmente presencial. Veja 
no SIGAA os dias e horários 
das suas disciplinas e 
consulte a coordenação de 
seu curso sobre as salas 
onde as aulas irão ocorrer.

https://prograd.ufc.br/pt/cursos-de-graduacao/
https://prograd.ufc.br/pt/cursos-de-graduacao/


GUIA RÁPIDO UFC 2023.1 12

Carteira de  
estudante
Em Fortaleza, a responsabilidade por receber a solicitação 
dos estudantes e produzir as carteirinhas é da ETUFOR, que 
realiza atendimento por meio de sua plataforma virtual. A 
Universidade não participa desse processo.

Você também pode consultar o seu centro acadêmico 
ou o Diretório Central dos Estudantes (DCE) para receber 
orientações sobre como conseguir sua carteirinha.

https://idestudantil.fortaleza.ce.gov.br/
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Políticas de 
assistência
A UFC tem um compromisso com a permanência de todos os 
seus estudantes dentro da Universidade, principalmente aqueles 
em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Quem cuida 
da política assistencial da Universidade é a Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis (PRAE). 

Todo semestre, a PRAE lança editais de auxílio-creche, auxílio 
emergencial e isenção da taxa do Restaurante Universitário (RU). 
A distribuição desses auxílios tem como principal critério a renda 
do estudante.

Há também o auxílio-moradia para ajudar a pagar o aluguel 
de alunos em situação de vulnerabilidade social, vindos do 
Interior ou de outros estados, e que não conseguiram vaga nas 
residências universitárias.

Fique atento e acesse o site e o perfil da PRAE no Instagram  
(@praeufc) para obter mais detalhes. Ou entre em contato com 
a Pró-Reitoria para tirar suas dúvidas.

https://prae.ufc.br/pt/
https://prae.ufc.br/pt/
http://prae.ufc.br
http://instagram.com/praeufc
https://prae.ufc.br/pt/enderecos-e-telefones/
https://prae.ufc.br/pt/enderecos-e-telefones/
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Tipos de bolsas 
estudantis
Existem várias modalidades de bolsas na UFC, cada qual 
com seu critério de seleção e com edital específico. Elas 
são ofertadas por diferentes pró-reitorias e unidades 
administrativas da Universidade. 

Por exemplo: a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) oferece 
bolsas como a de Iniciação à Docência, bolsas dos Programas 
de Educação Tutorial (PET) e do Programa de Acolhimento e 
Incentivo à Permanência (PAIP).

Já a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) oferta bolsas 
de Iniciação Acadêmica e bolsas de Incentivo ao Desporto. 

A Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento 
Institucional (PROINTER) concede bolsas de Inovação, além de 
divulgar bolsas de mobilidade acadêmica. 

A Pró-Reitoria de Extensão, por sua vez, oferta bolsas no 
âmbito do Programa de Extensão Universitária, direcionadas 
aos vários projetos e ações extensionistas cadastrados.

Os editais são lançados ao longo do ano e você pode conferir 
as novidades nos sites das pró-reitorias e no Portal da UFC.

https://prograd.ufc.br/pt/bolsas/
https://prae.ufc.br/pt/
https://prointer.ufc.br/pt/seja-bem-vindo-a-prointer/
https://prointer.ufc.br/pt/seja-bem-vindo-a-prointer/
https://prex.ufc.br/pt/
http://www.ufc.br
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Residência 
Universitária
A UFC possui moradias para os estudantes vindos do interior 
do Ceará e de outros estados que não têm condições de 
se manter na cidade onde estudam. São as Residências 
Universitárias. A PRAE lança edital destinado ao preenchimento 
de vagas nas residências. Fique atento e acompanhe as 
informações no site da pró-reitoria. 

http://prae.ufc.br


GUIA RÁPIDO UFC 2023.1 16

Restaurante 
Universitário
Refeições nutritivas, saborosas e por um precinho acessível. É o 
que oferece o Restaurante Universitário da UFC, cujo cardápio é 
um dos mais variados e que possuem um dos menores valores 
cobrados do País (apenas R$ 1,10 para alunos não isentos e R$ 
3,00 se a recarga for feita nos guichês de atendimento).

São nove unidades do RU espalhadas por Fortaleza e pelo 
Interior. O acesso se dá por meio de um cartão recarregável 
entregue gratuitamente (só a primeira via) a todos que 
apresentam um documento comprobatório do vínculo ativo 
com a UFC. 

A recarga do cartão pode ser feita pela plataforma PagTesouro, 
que permite pagamentos via Pix e cartão de crédito; pela 
Guia de Recolhimento à União (GRU) ou pelos guichês de 
atendimento. 

Você pode conferir o horário de atendimento e o cardápio do 
dia no site do RU.

Tem dúvidas? Entre em contato: ru@ufc.br.

https://www.ufc.br/restaurante/regulamento
https://www.ufc.br/restaurante/regulamento
https://www.ufc.br/restaurante
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Nome social
Na UFC, estudantes têm assegurado o direito de ter seu nome 
adaptado ao gênero com o qual se identificam. Somos uma 
das instituições de ensino pioneiras na adoção do uso de 
nome social em listas de frequência, matrícula, avaliações e 
certificados.

A solicitação do uso do nome social deve ser feita à 
Pró-Reitoria de Graduação e é bem simples, exigindo o 
preenchimento e a assinatura de um requerimento. 

https://prograd.ufc.br/pt/perguntas-frequentes/nome-social/
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Biblioteca  
Universitária
A UFC tem 19 bibliotecas. Para utilizá-las, é preciso se 
cadastrar: vá a uma delas com um documento de identificação 
com foto e o atestado de matrícula (que você pode conseguir 
pelo SIGAA).

Além de ofertar um amplo acervo de livros, obras raras, 
coleções especiais e trabalhos científicos, a Biblioteca 
Universitária possui salões de estudos, realiza cursos, orienta 
sobre normatização de trabalhos acadêmicos e muito mais.

Você também pode acessar a Biblioteca Universitária em sua 
casa. Há um enorme acervo digital disponível. 

https://biblioteca.ufc.br/pt/
https://biblioteca.ufc.br/pt/acervos-digitais
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Transporte 
gratuito
Alguns estudantes precisam se deslocar entre diferentes áreas 
da UFC para assistir às aulas. Por isso, temos um serviço de 
transporte gratuito, coordenado pela Superintendência de 
Infraestrutura e Gestão Ambiental (UFC Infra).

Em Fortaleza, duas linhas de ônibus intercampi circulam com o 
objetivo de facilitar o deslocamento entre os principais campi 
da UFC na Capital. As duas linhas são as seguintes: 1) Pici-
Porangabuçu-Benfica e 2) LABOMAR-CEAC.

Se você é estudante dos campi do Interior, saiba que também 
há linhas de transporte universitário em circulação.

Consulte a disponibilidade, a tabela de horários de chegada 
e saída e os pontos de embarque e desembarque dos 
transportes no site da UFC Infra.

https://ufcinfra.ufc.br/pt/catalogo-de-servicos/transporte/itinerario-dos-onibus-da-ufc-medida-protecao/
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Agência  
de Estágios
Ao longo de seu curso, você poderá conseguir uma vaga 
de estágio por intermédio da Universidade. Para isso, conte 
com a Agência de Estágios, que divulga vagas ofertadas 
por empresas parceiras da UFC e orienta os estudantes 
sobre os procedimentos relacionados ao estágio curricular 
supervisionado, que é uma atividade obrigatória em vários 
cursos de graduação.

https://estagios.ufc.br/pt/
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Complexo 
Hospitalar
A UFC possui duas unidades de saúde: o Hospital Universitário 
Walter Cantídio e a Maternidade-Escola Assis Chateaubriand. 

Ambos são totalmente públicos, 100% contratualizados com 
o Sistema Único de Saúde (SUS) e, por isso, não realizam 
atendimento particular ou por convênios.

Toda a sociedade cearense pode ser atendida pelas unidades 
do Complexo Hospitalar da UFC, inclusive a comunidade 
acadêmica, desde que os pacientes sejam encaminhados 
através das centrais de regulação do Estado e do Município de 
Fortaleza.

O Complexo Hospitalar da UFC é gerenciado pela Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e, além de prestar 
assistência à população, funciona como ambiente de ensino e 
pesquisa para estudantes da Universidade.

https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/ch-ufc/assistencia/huwc/como-acessar-os-servicos
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/ch-ufc/assistencia/huwc/como-acessar-os-servicos
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/ch-ufc/assistencia/meac/como-acessar-os-servicos
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Acessibilidade
Desde 2010, a UFC conta com um setor exclusivo para tornar 
a Universidade mais acolhedora à pessoa com deficiência. 
A Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui atua nos eixos 
tecnológico, pedagógico, atitudinal e comunicacional para 
garantir o respeito à política de inclusão e acessibilidade em 
todos os espaços. 

Você pode solicitar o suporte da Secretaria de Acessibilidade 
UFC Inclui pelo e-mail ufcinclui@acessibilidade.ufc.br.
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https://acessibilidade.ufc.br/pt/
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Casas de Cultura
Estrangeira
As Casas de Cultura Estrangeira são o lugar ideal pra 
você que sonha em aprender um novo idioma. Há as 
Casas de Cultura Alemã, Britânica, Francesa, Hispânica 
e Italiana. Os cursos regulares têm duração de sete semestres.  

E tem também a Casa de Cultura Portuguesa, que oferece o 
Curso Básico de Português em quatro semestres, e o Curso de 
Português para Estrangeiros, em seis.

Para ser aluno das Casas de Cultura é preciso fazer um teste de 
admissão com prova de conhecimentos gerais e português. Já 
para quem possui algum conhecimento da língua que deseja 
estudar, é possível realizar um teste de nível para os semestres 
intermediários. 

Agora, atenção: para o semestre 2023.1 a seleção já foi 
realizada. Se você não participou, mas tem interesse, aguarde o 
lançamento do próximo edital.

A Coordenadoria das Casas de Cultura da UFC oferece ainda os 
cursos de Esperanto e de Libras. Ficou interessado? Dá pra saber 
tudo lá no site.

hi

hola

http://casasdeculturaestrangeira.ufc.br
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Desporto 
Universitário
O incentivo à prática do Desporto Universitário é um dos pilares 
das políticas estudantis da UFC. Há uma rede integrada de 
atividades esportivas para os alunos através da Coordenadoria 
de Atividades Desportivas (CAD), ligada à PRAE, e das Associações 
Atléticas das várias unidades acadêmicas da Universidade.

Os atletas que se destacam nos Jogos Internos passam a 
compor as seleções da UFC, que representam a Instituição nos 
Jogos Universitários Cearenses e Brasileiros, na Liga de Desporto 
Universitário e em competições nacionais e internacionais. 

A CAD mantém uma página onde você acompanha as 
principais atualizações.

E tem mais: a UFC possui o Programa Bolsa de Incentivo ao 
Desporto, que oferece auxílio aos atletas para que eles possam 
desempenhar as atividades esportivas e acadêmicas. 

Ficou interessado? Procure a CAD através do e-mail 
desportoufc@ufc.br

http://desporto.ufc.br
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Equipamentos e
Atividades Culturais
A Universidade possui vários equipamentos culturais com 
programação plural, diversa, que valoriza a cultura cearense. 
E o melhor: esses equipamentos são abertos à comunidade 
acadêmica e a toda a população.

A nossa Secretaria de Cultura (SECULT UFC) é a unidade que 
articula boa parte das atividades, que você pode acompanhar 
tanto pelo site quanto pelo Instagram, no perfil @secultufc.

Alguns dos equipamentos culturais que você pode visitar e 
conferir a programação são: Casa de José de Alencar, Museu 
de Arte da UFC (MAUC), Teatro Universitário Paschoal Carlos 
Magno, Rádio Universitária FM e Casa Amarela Eusélio Oliveira.

A UFC possui, ainda, um 
equipamento de divulgação e 
educação científica, a Seara 
da Ciência, vinculada à Pró-
Reitoria de Extensão. Lá tem 
museu interativo, observatório 
astronômico, teatro, laboratórios 
didáticos e outros espaços bem 
convidativos.

https://secult.ufc.br/pt
https://secult.ufc.br/pt
http://instagram.com/secultufc
https://casajosedealencar.ufc.br/pt/
https://mauc.ufc.br/pt/
https://mauc.ufc.br/pt/
https://teatrouniversitario.ufc.br/pt/
https://teatrouniversitario.ufc.br/pt/
https://www.radiouniversitariafm.com.br/
http://www.caeo.ufc.br/
https://seara.ufc.br/pt/
https://seara.ufc.br/pt/
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Canais de 
comunicação
Uma das formas de ficar por dentro de tudo o que rola na UFC é 
acompanhar os canais oficiais de comunicação da UFC.

Procure por @ufcinforma nas redes sociais, como Instagram, 
Facebook e Twitter, para ter acesso a todas as informações de 
serviços e editais de seleções disponibilizados na Universidade.

Acesse os sites da Agência UFC, a plataforma de divulgação 
científica da Universidade, e da Agenda UFC, que concentra 
boa parte dos eventos realizados pela nossa Instituição.

Você também pode ter mais informações pelo Portal da UFC e 
pela Rádio Universitária FM.

http://instagram.com/ufcinforma
http://facebook.com/ufcinforma
http://twitter.com/ufcinforma
http://www.agencia.ufc.br
http://www.agenda.ufc.br
http://ufc.br
https://www.radiouniversitariafm.com.br
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Ouvidoria
A Ouvidoria da UFC atende qualquer pessoa que deseje 
apresentar sugestões, reclamações, denúncias, solicitações, 
elogios, enfim, manifestações relacionadas a serviços 
prestados pela Universidade.

O canal utilizado pela Ouvidoria para receber essas 
manifestações é o Fala.BR, plataforma desenvolvida pela 
Controladoria-Geral da União. 

Outra forma de atendimento é o e-mail ouvidoria@ufc.br e o 
WhatsApp (85) 3366 7339.

https://ouvidoria.ufc.br/pt/
https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f
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Saúde mental
A PRAE realiza o acompanhamento psicológico e psicossocial 
de estudantes com matrícula ativa em cursos de graduação 
da UFC em Fortaleza. O trabalho é desenvolvido por 
psicólogos(as) e assistentes sociais da pró-reitoria.

São ofertados os seguintes serviços: acolhimento, atendimento 
psicológico/psicanalítico individual, grupos de apoio 
psicológico e grupos psicoterapêuticos.  

A PRAE oferta também o Serviço de Orientação Pedagógica e 
Intervenção Psicopedagógica, que intervém sobre as questões 
que potencializam o rendimento acadêmico do discente e em 
dificuldades e transtornos de aprendizagem.

Confira detalhes sobre os projetos e ações de 
acompanhamento ao estudante no site da PRAE ou entre em 
contato diretamente pelo e-mail dae.case@ufc.br.

https://prae.ufc.br/pt/acompanhamento-psicopedagogico-psicologico-e-psicossocial/
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Saúde do 
estudante
Você deu sorte! Chegou ao seu curso quando a UFC já tem uma 
unidade inteirinha exclusiva para o atendimento em saúde 
voltado para o público estudantil. É o Centro de Especialidades 
Médicas da UFC (CEMUFC), vinculado à Coordenadoria de 
Perícia e Assistência ao Servidor (CPASE). 

Todo estudante regularmente matriculado em um curso 
de graduação presencial na Universidade pode ter acesso 
aos serviços ofertados pela unidade, localizada na Av. da 
Universidade, 2635 – Benfica (na esquina com a Rua Juvenal 
Galeno).

Atuam no CEMUFC profissionais das especialidades de Clínica 
Médica, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Anestesiologia e 
Psiquiatria, além de equipe de Enfermagem.

Há também atendimento odontológico, mas na clínica da 
CPASE (Av. da Universidade, 2536 – Benfica), que é bem 
pertinho, também no Benfica, para não faltar motivos para 
sorrir!

https://progep.ufc.br/pt/estrutura-e-atribuicoes/coordenadoria-de-pericia-e-assistencia-ao-servidor-e-estudante-cpase/
https://progep.ufc.br/pt/estrutura-e-atribuicoes/coordenadoria-de-pericia-e-assistencia-ao-servidor-e-estudante-cpase/
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Para agendar uma consulta médica ou odontológica, basta 
acessar o sistema SIGAA, clicando em Portal do Discente > 
Menu Agendamentos > Agendar Atendimento. Depois, é só 
escolher se consulta médica ou odontológica. Acompanhe 
as vagas disponíveis no sistema (normalmente atualizadas 
às sextas-feiras) e, em caso de necessidade, marque seu 
atendimento.

Além do atendimento assistencial, a CPASE realiza perícia 
médica para fins de concessão de trancamento de matrícula 
ou regime especial por motivo de saúde aos alunos de 
graduação e de pós-graduação.
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