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1. Informações Gerais - General Information

É um prazer receber você em nossa Universidade. Este manual 
se destina a todos os estudantes estrangeiros que vão estudar 
na Universidade Federal do Cariri. Um de nossos objetivos é 
familiarizar o estudante estrangeiro com o novo ambiente de 
convívio social, buscando responder a possíveis dúvidas antes de 
sua chegada, para facilitar sua integração na vida acadêmica aqui. 
Nas próximas páginas você vai encontrar uma descrição geral de 
nossa Universidade, alguns conselhos práticos que devem ser 
seguidos antes de sua vinda ao nosso país e informações sobre sua 
chegada à região do Cariri, serviços da universidade e endereços 
de interesse.

Estudar em um país estrangeiro é ao mesmo tempo uma 
experiência emocionante e desafiante. Desejamos que a sua 
permanência no Cariri seja produtiva e agradável, e que sua 
transição do seu país de origem para a Universidade Federal 
do Cariri seja a mais suave possível. O Programa de Mobilidade 
Acadêmica Internacional para estudantes estrangeiros foi criado 
com o objetivo de oferecer oportunidades de qualificação para os 
jovens que queiram desfrutar de uma experiência intercultural, 
convivendo com a realidade brasileira durante determinado 
período de sua vida universitária. Isso é feito através da realização 
de experiências acadêmicas e profissionais no Brasil, atendendo ao 
desejo de ter uma vivência internacional. Os alunos estrangeiros 
trazem com eles experiências e perspectivas que enriquecem o 
campus dentro e fora das salas de aulas.

A Diretoria de Cooperação Internacional também é responsável 
pela disseminação de informações relativas aos programas de 
Cooperação Internacional, pelo apoio a estudantes estrangeiros 
participantes de programas de mobilidade acadêmica internacional 
desde sua chegada até seu retorno ao país de origem.

Diretoria de Cooperação Internacional
 UFCA

It is a pleasure to receive you in our University. This manual is 
intended for all international students who will study at the Federal 
University of Cariri. One of our goals is to acquaint the foreign 
student with the new environment of social harmony, seeking to 
answer possible questions before your arrival to facilitate their 
integration into academic life here. In the following pages you will 
find an overview of our university, some practical advice that should 
be followed before his coming to our country and information on 
the arrival Cariri, university services and addresses of interest.

Studying in a foreign country is both an exciting and challenging 
experience. We hope that your stay in Cariri is productive and 
enjoyable, and that their transition from their home country 
to the Federal University of Cariri be as smooth as possible. The 
International Academic Mobility Program for foreign students was 
created with the goal of providing opportunities for qualification for 
young people who want to enjoy an intercultural experience, living 
with the Brazilian reality during a certain period of their university life. 
This is done by conducting academic and professional experiences 
in Brazil, given the desire to have an international experience. 
Foreign students bring with them experiences and perspectives 
that enrich the campus inside and outside the classroom.

The Directorate of International Cooperation is also responsible 
for the dissemination of information relating to international 
cooperation programs, by supporting foreign students participating 
in international academic mobility programs since his arrival until 
his return to the country of origin.

Directorate of International Cooperation
UFCA

1.1 Bem vindos a Universidade Federal do Cariri - Welcome to Federal University of Cariri
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1. Informações Gerais - General Information

1.2 A Universidade em Números  -  The University in Numbers
• Ano de Fundação: 2013
• 05 campi (Barbalha, Brejo Santo, Crato, Icó, Juazeiro do Norte);
• 06 Centros Acadêmicos;
• 19 cursos de graduação;
• 03 cursos de pós-graduação ( mestrados);
• 25 grupos de pesquisa na Universidade;
• 788 alunos nos cursos de graduação;
• 05 acordos internacionais;
• 266 professores, sendo 78 com doutorado;
• 175 servidores técnico-administrativos.
• Serviços à Comunidade
• 03 bibliotecas;
• 03 restaurantes universitários;
• 01 auditório com 80 lugares.

• Year Founded: 2013
• 05 campuses (Barbalha, Brejo Santo, Crato, Icó, Juazeiro do 

Norte);
• 06 academic centers
• 19 undergraduate majors;
• 03 postgraduate courses (masters);
• 25 research groups in the University;
• 788 students in undergraduate courses;
• 05 international agreements;
• 266 teachers, 78 with doctorate;
• 175 technical-administrative servers.
• Community Service
• 03 libraries;
• 03 university restaurants;
• 01 auditorium with 80 seats.
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1. Informações Gerais - General Information

Localizada no nordeste do Brasil, a Universidade Federal do 
Cariri é uma das melhores instituições de ensino superior do país. 
Foi criada pela Lei 12.826, de 05 de junho de 2013, a partir de um 
desmembramento da Universidade Federal do Ceará. Com natureza 
jurídica de autarquia, a UFCA é vinculada ao Ministério da Educação 
e está sediada em Juazeiro do Norte. A universidade é composta 
por cinco Campi. No Campus de Juazeiro do Norte funcionam nove 
cursos de graduação (Administração, Biblioteconomia, Engenharia 
Civil, Engenharia de Materiais, Design de Produtos, Filosofia, 
Administração Pública, Música, Comunicação Social – Jornalismo) 
sem contar com os Programas de Pós-Graduação. No Campus de 
Barbalha funciona o curso de graduação em Medicina e, no Campus 
do Crato, o curso de graduação em Agronomia. O Campi de Brejo 
Santo sedia o Instituto de Formação de Educadores, ofertando 
cursos de licenciatura e no Campi de Icó, será ofertado inicialmente 
o curso de bacharelado em História. A UFCA baseia suas ações em 
quatro pilares: Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura e tem como 
objetivo maior promover a inclusão social e o desenvolvimento 
regional.

Tem como missão formar profissionais com sólida concepção 
científica, tecnológica, artística e humana, preparando-os para 
absorver, desenvolver, aplicar e difundir conhecimentos, buscando 
aproveitar os recursos naturais do país de forma sustentável nos 
aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Para 
tanto, destacam-se algumas diretrizes a fim de nortear essa prática 
acadêmica, como, a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade 
e transdisciplinaridade; formação básica sólida; articulação entre 
a graduação e a pós-graduação; diálogos com a comunidade 
acadêmica; ensino, pesquisa, extensão e cultura na dimensão 
formativa; relações entre o local e o global.

Profª Suely Salgueiro Chacon
Reitora 

Prof. Ricardo Luiz Lange Ness
Vice-reitor

Located in northeastern Brazil, the Federal University of Cariri is 
one of the best institutions of higher education in the country. It 
was created by Law 12.826, of June 5, 2013, from a dismembering 
of the Federal University of Ceará. With the legal authority to UFCA 
is under the Ministry of Education and is headquartered in Juazeiro. 
The university has five campuses. Campus of Juazeiro work nine 
undergraduate courses (Administration, Library Science, Civil 
Engineering, Materials Engineering, Product Design, Philosophy, 
Public Administration, Music, Social Communication - Journalism) 
not counting the Graduate Programs. In the campus Barbalha runs 
undergraduate degree in Medicine and on the campus of Crato, the 
undergraduate degree in Agronomy. The Brejo Santo Campi  hosts 
the Teachers Training Institute, offering undergraduate and on the 
Campi of Ico, will initially be offered a bachelor's degree in History. 
The UFCA bases its actions on four pillars: Teaching, Research, 
Extension and Culture and has as major objective to promote social 
inclusion and regional development.

Its mission is to prepare students with strong scientific, 
technological, artistic and human conception, preparing them 
to absorb, develop, apply and disseminate knowledge, trying to 
enjoy the country's natural resources in a sustainable manner in 
the political, economic, social, environmental and cultural aspects 
. To this end, we provide a few guidelines to govern this academic 
practice as interdisciplinary, multidisciplinary and transdisciplinary; 
sound basic education; articulation between undergraduate and 
graduate school; dialogue with the academic community; teaching, 
research, extension and culture in the formative dimension; 
relationships between the local and the global.

Profª Suely Salgueiro Chacon
Dean

Prof. Ricardo Luiz Lange Ness
Vice-rector

1.3 A UFCA - The UFCA
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1. Informações Gerais - General Information

1.4 Cursos de Graduação / Graduate Courses 1.4 Cursos de Pós Graduação / 
Postgraduate CoursesBacharelado em Administração 

Bacharelado em 
Administração Pública

Bacharelado em Agronomia

Bacharelado em Biblioteconomia

Licenciatura em Ciências Naturais 

Bacharelado em Comunicação 
Social e Jornalismo

Tecnólogo em Design de Produtos

Bacharelado em Engenharia Civil

Bacharelado em Engenharia de 
Materiais

Licenciatura e Bacharelado em 
Filosofia

Bacharelado em História

Bacharelado em Medicina

Licenciatura em Musica

Bachelor’s Degree in Administration 

Bachelor's Degree in Public 
Administration 

Bachelor’s Degree in Agronomy 

Bachelor's Degree in Library Science 

Degree in Natural Sciences 

Bachelor’s Degree in Media and 
Journalism 

Technologist in Product Design 

Bachelor's Degree in Civil 
Engineering 

Bachelor's Degree in Materials 
Engineering 

Degree and Bachelor’s Degree in 
Philosophy 

Bachelor’s Degree in History 

Bachelor’s Degree in Medicine 

Degree in Music

Mestrado MDER (Desenvolvimento Regional Sustentável) 

Master’s Degree in Sustainable Regional Development

Mestrado em Matemática          Master’s Degree in Mathematics 

Prazos para fazer a matrícula no semestre letivo na UFCA 
Deadlines to register for the semester in UFCA

Ver Calendário Acadêmico - See Academic Calendar:

http://www.ufca.edu.br/portal/calendario-universitario-2015/file
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2. Cooperação Internacional - International Cooperation

A Diretoria de Relações Internacionais da Universidade Federal 
do Cariri é a instância responsável pelo intercâmbio da UFCA com 
instituições de ensino superior de diversos países. Ela possibilita 
aos estudantes e professores a troca de conhecimentos e 
experiências acadêmicas com discentes e docentes de todas as 
partes do mundo.

O trabalho da Diretoria consiste na orientação de alunos, 
professores e servidores que buscam informações sobre opções 
e procedimentos necessários para estudar no exterior e na 
elaboração de acordos internacionais. E tem como missão executar 
políticas de relacionamento acadêmico e internacionalização da 
UFCA com entidades públicas e privadas estrangeiras, visando 
estimular a comunidade acadêmica (docentes, discentes, técnico-
administrativos) a constituir intercâmbios técnico-científicos e/ou 
culturais para o desenvolvimento institucional e regional. 

Atualmente, a UFCA possui convênios formais com várias 
instituições estrangeiras, distribuídas por diversos países. Os 
estudantes vinculados à UFCA podem participar do processo de 

intercâmbio desde que haja equivalente na instituição estrangeira 
conveniada, e vale para o período de seis meses a um ano. As 
instituições conveniadas com o programa de intercâmbio são 
Universidade do Algarve (Portugal), Universidade do Porto (Portugal), 
Université de Poitiers (França), Universidade da Beira Interior 
(Portugal), Universidade Fernando Pessoa (Portugal).

Além de encaminhar os estudantes da UFCA para outras instituições 
de ensino superior, a Diretoria de Cooperação Internacional é 
responsável pela recepção dos alunos estrangeiros que vem à 
região do Cariri para participar de novas experiências acadêmicas 
no campus da UFCA. Os intercâmbios realizados entre a UFCA e as 
Universidades estrangeiras têm sido ampliados. Esse crescimento 
é decorrente dos investimentos e da atenção dados à Diretoria de 
Cooperação Internacional.

DCI
Maria Cleide Rodrigues Bernardino

Diretora
David Vernon Vieira

Diretor Adjunto

7



2. Cooperação Internacional - International Cooperation

The Department of International Relations at the Federal 
University of Cariri is responsible for the exchange of UFCA with 
institutions of higher education in several countries instance. It 
allows students and teachers to exchange knowledge and academic 
experiences with students and teachers from all over the world.

The work of the Board is to guide students, teachers and 
employees who seek information about options and procedures 
for study abroad and the development of international agreements. 
And its mission is to implement policies and internationalization 
of the academic relationship UFCA with foreign public and private 
entities, to stimulate the academic community (faculty, students, 
technical- administrative) to provide technical, scientific and / or 
cultural exchanges for institutional development and regional .

Currently, UFCA has formal agreements with several foreign 
institutions, across several countries.

Students linked to UFCA can participate in the exchange process 
since there is in the private equivalent foreign institution, and 

goes for six months to a year. The partner institutions with the 
exchange program are University of Algarve (Portugal), University 
of Porto (Portugal), Université de Poitiers (France), University of 
Beira Interior (Portugal), University Fernando Pessoa (Portugal).

Besides delivering the UFCA students to other institutions of 
higher education, the Department of International Cooperation is 
responsible for the reception of foreign students coming to Cariri to 
participate in the new academic experiences UFCA campus.

The exchanges between the UFCA and foreign universities have 
been expanded. This growth is due to the investment and attention 
given to the Directorate of International Cooperation.

DCI
Maria Cleide Rodrigues Bernardino

Directress
David Vernon Vieira

Associate Director
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2. Cooperação Internacional - International Cooperation

2.1 Equipe da Diretoria de Cooperação Internacional – DCI   
 Team of International Cooperation Directors – ICD

Diretora / Directress International Cooperation

Maria Cleide Rodrigues Bernardino

cleide.rodrigues@ufca.edu.br

Diretor Adjunto / Associate Board Director of International Cooperation

David Vernon Vieira

dci-mob@ufca.edu.br

Secretário de Apoio ao Estudante Estrangeiro / Secretary of Supporting Foreign Student

 Leônidas Pimentel Batista

dci-saee@ufca.edu.br

Secretária Executiva / Executive Secretary

Elizangela Gonçalves Bezerra

dci-secexe@ufca.edu.br

Secretária Administrativa / Administrative Secretary

Amanda Araújo Cavalcante

dci-secad@ufca.edu.br
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3. Estudante estrangeiro - foreign student

O programa de Mobilidade Acadêmica da Universidade Federal do 
Cariri (UFCA) prevê que o estudante estrangeiro possa permanecer 
durante um período letivo, ou seja, um semestre, prorrogável por 
mais um período, perfazendo um total de, no máximo, um ano. 
Caso haja interesse de prorrogação do período de intercâmbio, o 
pedido deverá ser oficializado pela instituição de origem do aluno 
e também deverá ser devidamente analisado e aprovado pelos 
coordenadores das duas instituições.

Todo aluno que pertencer a qualquer uma das instituições 
estrangeiras conveniadas com a UFCA está convidado a participar do 
Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional, bastando estar 
regularmente matriculado na sua instituição de origem. A UFCA está 
vinculada atualmente aos Programas de Mobilidade Internacional 
do Governo Brasileiro. O Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) que 
oferece aos estudantes da UFCA a oportunidade de realizar estágio 
de estudos de graduação ou pós-graduação em diversos países 
e, o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) 
que oferece a oportunidade de formação superior a cidadãos 
estrangeiros de países em desenvolvimento. 

A UFCA, através destes programas, ofereceu a oportunidade 
aos seus estudantes de cursarem uma parte dos seus estudos 
em universidades americanas como Universidade de Kentucky, 
Universidade do Arizona, Univesidade de Waine, Universidade 
do Kansas, Universidade de Oklahoma, Universidade de Rutgers, 
Universidade da California – Davis Extension, Morgan State University 
e Universidade de Kennesaw, em universidades do Reino Unido como 
Universidade de Glasgow Caledonian, Universidade Heriot-Watt e 
na Universidade de Manitoba, no Canadá, e na Itália, Universidade 
de Bologna. Além disso, vários estudantes estrangeiros oriundos de 
países como Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, República do 
Congo, Cuba, Nigéria, e Moçambique, cursaram ou estão cursando 
bacharelado em Medicina, Engenharia Civil e Administração.

The Academic Mobility program of the Federal University of 
Cariri (UFCA) provides that foreign students can stay for a semester 
renewable for a further period, totaling a maximum of one year. If 
there is extension of interest to the exchange period, the application 
shall be made official by the student's home institution and should 
also be properly reviewed and approved by the coordinators of both 
institutions.

Every student who belong to any of the accredited foreign 
institutions with UFCA are welcome to participate in the International 
Academic Mobility Program, simply be regularly enrolled in their 
home institution. The UFCA is currently linked to the International 
Mobility Program of the Brazilian Government. The Science 
without Borders Program (CsF) offering students the opportunity 
to perform UFCA undergraduate studies internship or graduate in 
several countries, the Program Students Undergraduate-Agreement 
(PEC-G) which offers the opportunity to higher education to foreign 
nationals from developing countries. The 

UFCA, through these programs, offered the opportunity to its 
students coursing part of their studies in American universities 
as University of Kentucky, Arizona State University, Waine State 
University, University of Kansas, University of Oklahoma, Rutgers 
University, University of California - Davis Extension, Morgan State 
University and Kennesaw State University in UK universities like 
Glasgow Caledonian University, Heriot-Watt University and the 
University of Manitoba, Canada, and Italy, University of Bologna. In 
addition, several foreign students from countries such as Angola, 
Cape Verde, Sao Tome and Principe, Congo, Cuba, Nigeria, and 
Mozambique, attended or are attending Bachelor of Medicine, Civil 
Engineering and Administration.

3.1 Programa de Mobilidade Internacional - International Mobility Program
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3. Estudante estrangeiro - foreign student

Para participar do Programa de Mobilidade Acadêmica 
Internacional oferecido pela UFCA, é necessário que o 
estudante obtenha o visto adequado no seu passaporte, 
válido durante todo o período de permanência para realização 
de estudos, o qual deverá ser obtido na divisão consular da 
Embaixada do Brasil ou no Consulado Brasileiro no país de 
origem do estudante, antes de sair dele. 

Recomenda-se que a solicitação seja feita com antecedência, 
uma vez que a tramitação completa dos documentos poderá 
levar algum tempo. 

Prazos para fazer a matrícula no semestre letivo na UFCA
1º semestre até maio...
2º semestre até novembro...
Documentos Necessários para Obtenção do Visto
Na maioria dos casos, os seguintes documentos deverão ser 

apresentados na Divisão Consular da Embaixada do Brasil ou 
no Consulado Brasileiro do país do estudante: 

• Passaporte, com no mínimo seis meses de validade; 
•  Foto 3x4, de frente e fundo branco; 
•  Certificado de residência na jurisdição consular; 
•  Carta de Aceitação da UFCA; 
•  Formulário de pedido do visto (disponível no site do      

Consulado brasileiro do país do estudante); 
•  Taxa consular (verificar diretamente no Consulado do 

país do estudante, uma vez que ela pode variar de país 
para país); 

•  Atestado de bons antecedentes criminais expedido 
há menos de 3 (três) meses pelas autoridades locais 
responsáveis.

Outros documentos podem ser exigidos, portanto é 
importante entrar em contato com o Consulado de seu 
país, a fim de obter a relação atualizada de documentos 
necessários para a obtenção do visto temporário de estudante.

To participate in the International Academic Mobility Program 
offered by UFCA, it is necessary that the student obtain the 
appropriate visa in your passport, valid throughout the period 
of stay for studies, which should be obtained from the consular 
division of the Embassy of Brazil or the Brazilian Consulate in 
the country of the student, before leaving it.

It is recommended that the request be made in advance, 
since the complete processing of documents may take some 
time.

Documents Required for Obtaining Visa
In most cases, the following documents must be presented at 

the Consular Division of the Embassy of Brazil or the Brazilian 
Consulate Student country:

• Passport with at least six months validity;
• 3x4 photo, front and white background;
• Residence Certificate in consular jurisdiction;
• Letter of Acceptance of UFCA;
• Visa application form (available in the Brazilian Consulate 

website Student country);
• Consular fee (check directly in the student’s home Consulate, 

since it vary from country to country);
• Certificate of good criminal record issued less than 3 (three) 

months by local authorities.
Other documents may be required, so it is important to 

contact the Consulate of your country in order to get an 
updated list of documents required for obtaining a student 
temporary visa.

3.2 Visto -  Visa
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3. Estudante estrangeiro - foreign student

É extremamente importante que o estudante estrangeiro que 
venha para o Brasil procure fazer o seguro de saúde internacional. 
Caso o estudante estrangeiro que chegar ao Brasil não tenha feito 
previamente o seguro saúde, será orientado que faça com uma 
das agências locais o mais rápido possível.

It is extremely important that foreign students who come to 
Brazil look to the international health insurance. If the foreign 
student to come to Brazil has not previously made the health 
insurance will be guided to do with one of the local agencies as 
soon as possible.

3.3 Seguro de Saúde - Health Insurance

From the date of entry in Brazil, the student has 30 (thirty) days 
to submit the Federal Police to register and request the issuance of 
foreigner identification card. If the student is not present until the 
last day, a fine for each day of delay will be charged.

Documents required for registration and issuance / renewal of 
the foreigner identity card:

• Valid travel document (can be identity card to Argentina, Uruguay, 
Paraguay, Chile, Bolivia, Peru and Colombia), original and photocopy 
of the pages of the passport used which may be authenticated by 
the Notary or employee of the DPF;

• Obtained consular visa and original visa application form or, in 
the case of preservation obtained in Brazil, a copy of the Official 
Gazette (DOU), where the granting of the stay was published (in 
the case of stay must be submitted personal document stating 
membership, such as consular registration);

• Two recent photos 3x4, colored with white background;
• Payment of the corresponding rates: FIRST FOREIGN PORTFOLIO 

VIA (R$ 124,23) and REGISTRATION FOREIGN / RESET LOG (R$ 64,58).

A partir da data de entrada no território brasileiro, o estudante tem 
30 (trinta) dias para se apresentar a Polícia Federal para se registrar 
e solicitar a emissão da cédula de identidade de estrangeiro. Caso 
o estudante não se apresente até o último dia, será cobrada uma 
multa para cada dia de atraso. 

Documentos necessários para o registro e emissão/renovação da 
cédula de identidade de estrangeiro:

• Documento de viagem válido (pode ser carteira de identidade 
para Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru e Colômbia), 
original e fotocópia das páginas utilizadas do passaporte as quais 
poderão ser autenticadas pelo Cartório ou funcionário do DPF;

• Visto consular obtido e formulário original do pedido de visto  ou, 
no caso de permanência obtida no Brasil, cópia do Diário Oficial da 
União (DOU), onde foi publicado o deferimento da permanência (no 
caso de permanência deverá ser apresentado documento pessoal 
onde conste a filiação, como por exemplo,  inscrição Consular);

• Duas fotos 3x4 recentes, coloridas, com fundo branco;
• Pagamento das taxas correspondentes: CARTEIRA DE 

ESTRANGEIRO DE PRIMEIRA VIA (R$124,23) e REGISTRO DE 
ESTRANGEIROS / RESTABELECIMENTO DE REGISTRO (R$64,58).

3.4 Registro na Polícia Federal - Register in Federal Police
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4. O Cariri - The Cariri

IMOBILIÁRIAS / REAL STATE SITE
Imobiliária Canuto www.imobiliariacanuto.com.br
Gurgel Corretor gurgelcorretordeimoveis.com.br
Rochelly Imóveis rochellyimoveis.com.br
SJ Administração de Imóveis www.sj.com.br
Imobiliária Cariri www.imobiliariamccariri.com.br
Jorgina Lopes Corretora www.jorginalopes.com.br

13



4. O Cariri - The Cariri

A Região Metropolitana do Cariri (RMC), também conhecida por 
“Oásis do sertão”, está localizada no estado brasileiro do Ceará. 
Surgiu a partir da conurbação entre os municípios de Juazeiro do 
Norte, Crato e Barbalha, denominada então Crajubar (seu nome vem 
da junção das iniciais dos municípios citados), criada oficialmente em 
29 de junho de 2009. Somando-se a eles, foram incluídas as cidades 
limítrofes situadas no Cariri cearense: Caririaçu, Farias Brito, Jardim, 
Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri. Tem como área de 
influência a região sul do Ceará e a região da divisa entre o Ceará e os 
estados de Pernambuco, Paraíba e Piauí.

4.1 A vida no Cariri - Life in Cariri
The Metropolitan Cariri (RMC), also known as "Oasis of the 

hinterland", is located in the Brazilian state of Ceará. Emerged from 
the conurbation between the municipalities of Juazeiro do Norte, Crato 
and Barbalha, then called Crajubar (its name comes from combining 
the initials of the municipalities mentioned), officially established on 
June 29, 2009. In addition to them, were included the neighboring 
towns located in Ceará Cariri: Caririaçu, Farias Brito, Garden, Old 
Mission, Nova Olinda and Santana do Cariri. Its area of influence of 
the southern region of Ceará and the border between the states of 
Ceará and Pernambuco, Paraíba and Piauí.
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4.2 Como Chegar - How to Arrive
Por via terrestre – ônibus     
By land – bus

Por via aérea – Aeroporto de Juazeiro do Norte: 
Orlando Bezerra de Menezes

By airplane – Juazeiro do Norte Airport: Orlando 
Bezerra de Menezes

Terminais Rodoviários/ Road Terminals 

Cidade/ City Endereço/ Address
Barbalha Praça Engenheiro Dória, s/n Centro
Brejo Santo Rodovia BR 116, s/n Zona Rural
Crato Avenida Perimetral Dom Francisco, 87 Pinto 

Madeira
Icó Avenida Nogueira Acioly, 1990
Juazeiro do 

Norte
Rua Delmiro Gouveia, s/n Centro

Empresas de Ônibus/ Bus Companies

EMPRESA/ FIRM SITE CIDADE/ CITY

Expresso Gua-
nabara

www.expres-
soguanabara.
com.br

Fortaleza – Juazeiro do Norte
Fortaleza – Icó
Fortaleza – Brejo Santo
Fortaleza – Crato
Fortaleza – Barbalha

Viação 
Itapemirim

www.
itapemirim.
com.br

São Paulo - Fortaleza

Rio de Janeiro – Fortaleza
Brasília – Fortaleza
São Paulo – Juazeiro do Norte
Salvador – Fortaleza

Progresso www.progres-
soonline.com.
br

Recife – Juazeiro do Norte
João Pessoa – Juazeiro do 

Norte
Natal – Juazeiro do Norte
Maceió – Juazeiro do Norte

Companhias / Companies Destinos / Destinations
 
    Avianca Brasil

Brasília - Fortaleza - São 
Paulo (Guarulhos)-Rio de 
Janeiro – Salvador

    Azul Linhas Aéreas
Brasília - Campinas–Rio de 
Janeiro

     Gol Linhas Aéreas
Brasília - Fortaleza - Recife 
– Rio de Janeiro – Salvador 
- São Paulo
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4.3 Onde Comer - Where to Eat
Na UFCA, cada Campi, com exceção de Icó e Brejo Santo, tem seu 

restaurante universitário (RU), o preço da refeição é R$ 1,10 para os 
estudantes. Existem ainda supermercados, lanchonetes, fast foods, 
além de inúmeras opções espalhadas pelo Crajubar, que vão desde 
restaurantes de comidas típicas até a culinária internacional.

In UFCA each Campi, except Ico and Brejo Santo, has its university 
restaurant (RU), the price of the meal is R$ 1,10 for students. There 
are also supermarkets, eateries, fast foods, in addition to numerous 
scattered by Crajubar options, ranging from restaurants to regional 
foods to international cuisine.

4.4 Onde se Divertir - Where to Have Fun
São inúmeras as opções de diversão, entre as quais, bares e 

restaurantes, cinemas, centros culturais (artesanato), teatros, museus, 
clubes, parques ecológicos, o sítio peleontológico, o Centro Histórico 
do Crato, parque de exposições, praças, o shopping center, além das 
festas populares da região.

There are numerous options of entertainment, including, bars and 
restaurants, cines, cultural centers (crafts), theaters, museums, clubs, 
ecological parks, the peleontological sítio, the Historic Center of Crato, 
fairgrounds, parks, the shopping center, beyond the popular festivals 
in the region.
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4.5 Onde Morar - Where to Live
Os espaços residenciais mais comuns para acomodar estudantes são casas, apartamentos e quitinetes. Que são alugados diretamente 

com o proprietário ou com corretores e imobiliárias. Há também um pensionato no Crato, flats e até hotéis com mensalidades diferenciadas.

The most common residential spaces to accommodate students are homes, apartments and kitchenettes. That  are rented directly from 
the owner or broker and real estate. There is also a boarding school in Crato, flats and even hotels with different fees.

Barbalha

HOTÉIS / HOTELS ENDEREÇO / ADDRESS FONE / PHONE SITE
Canavial Plaza Hotel Av. Paulo Marques, s/n – Jardim das Bu-

landeiras
(88) 3532-2668 www.canavialplazahotel.com.

br

Hotel das Fontes Estância Termo Mineral Caldas (88) 3532-9104 www.hoteldasfontecaldas.
com.br

Imperial Palace Hotel Rod. Juazeiro do Norte / Barbalha – av. Av. 
Leão Sampaio

(88) 3532-0786
3532-0735

www.imperialpalacehotel.tur.
br

Pousada Sítio Pinheiros Rod. Barbalha, Jardim km 7 Caldas (88) 8802-5523 www.sitiopinheiroscariri.com.
br

IMOBILIÁRIAS / REAL STATE ENDEREÇO / ADDRESS FONE / PHONE SITE
SJ Administração de Imóveis www.sj.com.br

Visão Empreendimentos Imobil-
iários

Av. Leão Sampaio, 5466 (88) 3532-1112 -

Omega Empreendimentos Rua E, Quadra e Lote 25, Setor Norte -
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Brejo Santo

HOTÉIS / HOTELS ENDEREÇO / ADDRESS FONE / PHONE
Pousada Brejo Santo Rua Intendente Lourenço Gomes, 567 Centro (88) 3531-0365
Flor D’Liz Rua Manoel Tiburtino Filho, 360 São Francisco (88) 9709-4500
Hotel Municipal de Brejo Santo Rod. BR-116 km 1 Zona Rural (88) 3531-1055
Hotel Brasília Av. João Inácio Lucena, 532 Centro (88) 3532-0140

IMOBILIÁRIAS / REAL STATE ENDEREÇO / ADDRESS FONE / PHONE
Z.R. Construtora, Imobiliária Av. Maria Gonçalves Dantas, 278-B Centro -
Tavares Construtora e Imobiliária Av. João Inácio Lucena, 491 Centro (88) 9902-3621

Icó

HOTÉIS / HOTELS ENDEREÇO / ADDRESS FONE / PHONE
Pousada Senhora Santana Rua Josefa Nogueira Monteiro, 1681 Centro (88) 3561-1451

Nossa Senhora da Conceição Hotel Av. Nogueira Aciole, 1372 Centro (88) 3561-1921
Regina Hotel Av. Nogueira Aciole, 1759 Centro (88) 3561-1168

IMOBILIÁRIAS / REAL STATE SITE
OLX ico.olx.com.br
Bom negócio ce.bomnegocio.com
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IMOBILIÁRIAS / REAL STATE ENDEREÇO / ADDRESS FONE / PHONE
Valmir Correia Lima Rua Senador Pompeu, 202 sl 15 (88) 3521-4613
Escritório Morais Rua Senador Pompeu, 4 Centro (88) 3521-0001
Raimunda Barros de Lima Rua Tristão Gonçalves, 547 sl 08 (88) 3523-4240

IL Imobiliária Rua Tristão Gonçalves, 78 Centro (88) 3521-4063
Corretor Samuel Maia Rua 21 de Junho, 984 sl 05 (88) 8835-3148

Crato

HOTÉIS / HOTELS ENDEREÇO / ADDRESS FONE / PHONE SITE
Encosta da Serra Hotel Av. Pedro Felício Cavalcante, 1898 

Grangeiro
(88) 3531-6515 -

Hotel Brisa da Serra Rod. CE-292, km 04 s/n Sítio Guaribas (88) 3523-5896 -
Hotel Siquira Campos Rua Senador Pompeu, 373 Centro (88) 3521-8807 -
Pousada Recanto do Cariri Rua Nelson Alencar, 385 Centro (88) 3523-4612 -
Hotel Tabajara Rua Sgt George Teles Sampaio, 1128 

Independência
(88) 3521-1415 -

Crato Hotel Rua Bárbara de Alencar, 668 Centro (88) 3521-2824 -
Pasárgada Hotel Av. José Inácio Pequeno, 1600 6 km Zac-

arias Gonçalves
(88) 3523-2757 www.pasargadahotel.com.br

Pasárgada Hotel Rua Coronel Antônio Luís, 1166 Pimenta (88) 3521-1124 www.pensionatodonarosa.com.
br

Hotel Vila Real Rua Bárbara Alencar, 694 Centro (88) 3521-2824 www.hotelvillarealcrato.com.br

Pousada Cristo Rei Rua Nelson Alencar, 274 Centro (88) 3521-1311 -
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Juazeiro do Norte

HOTÉIS / HOTELS ENDEREÇO / ADDRESS FONE / PHONE SITE
Verdes Vales Lazer Hotel Av. Plácido Aderaldo Castelo, s/n Lagoa Seca (88) 3566-2544 www.hotelverdesvales.com.br
Pousada Lagoa Seca Rua Leão Sampaio, 1222 Lagoa Seca (88) 3571-2026 pousadalagoaseca.com.br
Ingra Novo Hotel Premium Rua Maria Letícia Leite Pereira, 189 Lagoa 

Seca
(88) 3571-2456 www.ingrahotel.com.br

Pousada Village Kariri Rua Leão Sampaio, 1500 Lagoa Seca (88) 3571-9010 -
Panorama Hotel RuaSto. Agostinho, 58 Centro (88) 3566-3150 www.panoramahotel.com.br
Iu-á Hotel RuaArnóbioBarcelar Caneca, 800 Lagoa Seca (88) 3102-7777 www.iuahotel.com.br

Santa Rosa Hotel Rua Maria Marcionília Pessoa Silva, 300 Jar-
dim Gonzaga

(88) 3571-2315 www.santarosahotel.net

Lagoa Lazer Hotel Rua Romão Batista, 205 Lagoa Seca (88) 3571-3331 -
Residencial Santorini Rua Vital Lisboa, 2331 Lagoa Seca (88) 9909-6241 -

Hotel Maceió Rua São José, 208 Centro (88) 3511-2930 -

Pousada Portal do Cariri Rua Leão Sampaio, 2120 Lagoa Seca (88) 3571-2399 -

San Felipe Hotel Rua Dr Floro Bartolomeu, 285 Centro (88) 3511-7904 www.sanfelipehotel.com.br

Pousada Carioca Rua S. José, 284 Centro (88) 3587-2894 -

Plaza Hotel Avenida Pe. Cícero, 148 Centro (88) 3511-0493 www.caririplazahotel.com.br

Hotel e Pensionato Padre 
Cícero 232

Rua Padre Cícero, 232 Centro (88) 3571-4337 cms.hotelpadrecicero.webnode.
com

Hotel Santo Amaro Rua das Flores, 869 Santa Tereza (88) 3511-0092 -
Pousada e Resto Planalto Rua Professor Francisco Roque, 509 Triângulo (88) 3571-4410 -
Pousada Recanto Rua Romão Batista, 205 Lagoa Seca (88)3571-3331 -
Jua Palace Hotel Rua S. Pedro, 746 Salesianos (88) 3511-0844 -
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Fatima, Juazeiro do Norte, São Pedro, Teatro, Antônio Vieira, São 
Jose, Muriti, Padre Cicero and Crato. Its carrying capacity is 330 
passengers per composition. The average speed achieved is 60 
km / h. The Metro operates Monday to Friday, from 6 hours to 
19 hours and Saturday from 6 hours to 14 hours. The cost of the 
ticket is R$ 1.00.

Bus: urban public transport is operated by three bus 
companies: the company Bom Jesus do Horto only have lines 
starting from the center of town to the Horto, which is located 
in the Statue of Padre Cicero; the Viametro and Rápido Quitaiús 
companies are responsible for intermunicipal transportation, 
connecting Juazeiro to neighboring municipalities Barbalha, 
Caririaçu, Crato and Missião Velha.

Alternative Transportation: represented by moto-taxis and 
topics are very well used by the population. The average cost of 
passages and topics of public bus is R$ 2,65.

4.6 Transportes - Transport
Trem do Cariri / Metrô do Cariri: transporta passageiros entre 

Juazeiro do Norte e Crato. São 13,6 quilômetros de extensão 
da linha e nove estações: Fátima, Juazeiro do Norte, São Pedro, 
Teatro, Antônio Vieira, São José, Muriti, Padre Cícero e Crato. Sua 
capacidade de transporte é de 330 passageiros por composição. 
A velocidade média atingida é de 60 km/h. O Metrô opera de 
segunda a sexta-feira, de 6 horas às 19 horas e aos sábados das 
6 horas às 14 horas. O custo da passagem é R$ 1,00. 

Ônibus: o transporte público urbano é explorado por três 
empresas de ônibus: a empresa Bom Jesus do Horto só tem 
linhas partindo do Centro da cidade até o Horto, onde localiza-
se a Estátua do Padre Cícero; as empresas Viametro e Rápido 
Quitaiús são responsáveis pelo transporte intermunicipal, 
ligando Juazeiro aos municípios vizinhos Barbalha, Caririaçu, 
Crato e Missão Velha. 

Transportes alternativos: representados por moto-táxis e 
topics, são muito utilizados também pela população. O custo 
médio das passagens de ônibus coletivo e topics é R$ 2,65.

Cariri Train / Subway Cariri: transports passengers between 
Juazeiro and Crato. Are 13,6 km long line of nine stations: 
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5. Mapas - Maps
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Localização das cidades dos campus da 
Universidade Federal do Cariri (UFCA) no estado 
do Ceará

Location city in the campus of the Universidade 
Federal do Cariri (UFCA) in the state of Ceará
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Campus Barbalha 
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Campus Brejo Santo 
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Campus Crato 
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Campus Icó 
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Campus Juazeiro do Norte 
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Diretoria de Cooperação Internacional:     (88) 3572-7200 / 
3572-7419
Segurança UFCA - (88) 3572-7218 
Polícia Militar /Ronda - (88) 3587-7000
Corpo de Bombeiros - (88) 3102-1143
Samu - 192
Polícia Civil - (88) 3102-1116 / 3102-1118
Aeroporto - (88) 3572-2118
Polícia Federal - (88) 3311-3232 / 3311-3217
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