
4 Ambiente de Atuação  

A educação superior e a pós-graduação, considerando ensino e pesquisa, são os campos de 

atuação da UFC. Atua também no campo da extensão universitária, onde a articulação do ensino e 

da pesquisa proporcionam trocas educativas, culturais e científicas com a sociedade. 

No mesmo campo de atuação, no estado do Ceará, aparecem as Universidades Estaduais 

(UECE, UVA e URCA), a Universidade Federal do Cariri (UFCA), o Instituto Federal (IFCE), a 

Universidade de Fortaleza (UNIFOR - Instituição Particular), e, vários outros centros universitários 

e faculdades particulares.  

A hoje sexagenária UFC, presente em praticamente todos os municípios do estado do Ceará, 

seja através de cursos presenciais ou educação à distância, desponta na variabilidade dos seus mais 

de 100 cursos de graduação, abrangendo todas as áreas do conhecimento e com alta capacidade de 

adaptação às novas demandas da sociedade, tais como a criação dos cursos de Engenharia de 

Energias Renováveis, Engenharia de Petróleo, e, Letras Libras, por exemplo. Conforme é percebido 

nos indicadores da Instituição o crescimento na graduação tem se dado de maneira sustentável 

mantendo elevados conceitos nas avaliações do INEP. A UFC é considerada a 2o. melhor 

universidade do Nordeste de acordo com o IGC (índice geral de cursos). 

A UFC, com seu processo de interiorização, tem induzido o desenvolvimento estratégico de 

todas as macro regiões do estado do Ceará, além de ter sido a criadora da UFCA, que foi originada 

a partir do desmembramento do campus do Cariri, está consolidada nos campi de Sobral e Quixadá, 

e, iniciou em 2014 os cursos nos campi de Russas e Crateús. Ressalta-se que a UFC a partir de 2014 

reservou de 50% de suas vagas para alunos de escola pública, promovendo o mais significativo 

processo de inclusão social do Estado do Ceará. 

A vocação para o ensino da Pós-graduação e Pesquisa é constatada pelas posições ocupadas 

em rankings nacionais e internacionais (mais de 30% dos programas é detentor de conceitos 5 e 6 

na avaliação da CAPES), pela produção científica em periódicos, e, pelo número de professores 

doutores, dos quais muitos são pesquisadores do CNPQ. 

Salienta-se que do ponto de vista dos serviços à comunidade o Hospital Walter Cantídio 

desponta como um dos líderes nacionais em transplantes de fígado.  

Entende-se como maior desafio da UFC a dificuldade da execução orçamentária 

tempestivamente às demandas da comunidade, devido aos tramites das legislações pertinentes. 

Citam-se, por exemplo, o tempo gasto para aquisição de equipamentos altamente especializados, de 



materiais de consumo muito específicos, e, para a contratação de serviços de manutenção de 

equipamentos ou laboratórios. A UFC, assim como as demais IFES, trabalha com diversos setores, 

que fazem aquisições desde insumos para o curso de gastronomia até equipamento para microscopia 

eletrônica, e, em muitos casos exigem celeridade, seja para atender ao cotidiano das aulas ou para 

prover a chegada de um equipamento em tempo hábil, devido à velocidade tecnológica que 

rapidamente os torna obsoletos.  

Como oportunidade observa-se que tem a UFC todos os meios para a consolidação de um 

ambiente de Inovação, pelo seu quadro de professores altamente capacitado, pelo seu 

relacionamento com o setor industrial e pela sua compreensão das demandas da sociedade. 


	4 Ambiente de Atuação  
	A educação superior e a pós-graduação, considerando ensino e pesquisa, são os campos de atuação da UFC. Atua também no campo da extensão universitária, onde a articulação do ensino e da pesquisa proporcionam trocas educativas, culturais e científicas com a sociedade. 



