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Oi, tudo bem?
Nós que fazemos a UFCA estamos muito

felizes em receber você! Sinta-se em casa.

Nos próximos anos, vamos caminhar juntos nesse

projeto de futuro que você escolheu para si, mas que

agora se torna nosso projeto também. Para nós, o objetivo

da academia (uma das formas de denominar a Educação

Superior) não é meramente formar novos profissionais,

mas sim construir, por meio da produção de

conhecimento, formas inclusivas e inovadoras de tornar o

mundo um lugar acolhedor, abundante, plural, livre e feliz,

para todas as pessoas. Durante sua estada conosco,

queremos que você se torne semente desse futuro

coletivo vislumbrado e perseguido pelas grandes mentes

humanas, já há algum tempo.

Nossa Universidade é fincada em quatro pilares

fundamentais: Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura. Este

material foi preparado para apresentar a você algumas

informações básicas sobre a UFCA, considerando essas

quatro dimensões, para orientar o início da sua trajetória

acadêmica. É normal que haja muitas dúvidas sobre como

proceder nos primeiros dias de aulas, quais as

oportunidades de auxílios e de bolsas e quem procurar

dentro da estrutura organizacional da instituição, a

depender da necessidade. Por se tratar de um material

introdutório, o objetivo aqui não é exaurir todas as suas

dúvidas, mas facilitar a busca por respostas e, além,

propiciar que você aproveite esse grande momento de

mudança, concentrando as suas energias no melhor que a

Universidade pode oferecer, desde já!

Boa leitura!



O que é

Prograd/UFCA?

Uma Pró-Reitoria é um órgão executivo de

uma universidade que superintende, orienta,

coordena e fiscaliza todas as atividades de Ensino

no âmbito de sua competência. Assim, na UFCA, a

Pró-Reitoria de Graduação (Prograd/UFCA) é

responsável por traçar diretrizes para orientar e

coordenar a ação da Universidade no âmbito do

Ensino de graduação.

Dentro da Prograd/UFCA, há diversos

subsetores. Aqui, vamos destacar alguns mais

diretamente relacionados ao dia a dia dos

estudantes de graduação da UFCA. São eles:

● Coordenadoria de Controle Acadêmico

○ Divisão de Admissão

○ Divisão de Diplomas

○ Divisão de Fluxo Acadêmico

● Coordenadoria de Gestão de

Dados Acadêmicos (CGDA)

● Coordenadoria para Fortalecimento

da Qualidade do Ensino (Cfor).



1.1 Coordenadoria de Controle Acadêmico

Campus Juazeiro do Norte, Bloco I, sala 205
cca.prograd@ufca.edu.br

Antes mesmo de ingressar na UFCA, os

discentes de graduação já contam com o trabalho da

Coordenadoria de Controle Acadêmico

(CCA-Prograd/UFCA). É que a CCA lida com o

planejamento e a execução do processo seletivo

para ingresso em cursos de graduação da UFCA, por

meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Além

disso, a coordenadoria também propõe ao Conselho

Universitário (Consuni/UFCA – órgão máximo da

Universidade, acima da própria Reitoria), todos os

anos, o Calendário Universitário da instituição, que

inclui as datas acadêmicas (ligadas às datas e

eventos relacionados às pró-fins) e também as datas

administrativas.

QUAIS AS PRÓ-REITORIAS DA UFCA?

Além da Prograd/UFCA, a instituição, segundo dispõe o Art. 23 do Estatuto

da UFCA (link para uma nova página), dispõe de outras sete Pró-Reitorias: a de

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPI/UFCA); a de Extensão (Proex/UFCA); a

de Cultura (Procult/UFCA); a de Administração (Proad/UFCA); a de Planejamento e

Orçamento (Proplan/UFCA); a de Gestão de Pessoas (Progep/UFCA) e a de

Assuntos Estudantis (Prae/UFCA). As quatro primeiras, por se relacionarem

diretamente aos pilares institucionais da Universidade, são conhecidas como

“pró-fins”: uma contração para “pró-reitorias finalísticas”. Além delas, é provável que

você se relacione mais frequentemente com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis,

que tem entre as suas atribuições, por exemplo, a gestão dos Refeitórios

Universitários (RUs).



A atuação da CCA-Prograd/UFCA, no entanto, não para por aí. Dentro da

coordenadoria, há três divisões, também importantes para os discentes da UFCA.

1.1.1 Divisão de Admissão

Não é apenas via SiSU que alguém pode

ingressar na UFCA. A Divisão de Admissão da

CCA-Prograd/UFCA lida com as diferentes modalidades

de ingresso em cursos de graduação da UFCA. São

atribuições da Divisão de Admissão:

● Ingresso por meio de Transferência Voluntária;

● Transferência Ex-Ofício;

● Ingresso por meio de Admissão de Graduados;

● Ingresso por meio de Mudança de Curso;

● Reingresso de 2º Ciclo;

● Mobilidade Acadêmica Nacional (estudantes de

outras IES para UFCA);

● Aluno/a Especial;

● Registro de nova habilitação ou ênfase;

● Restabelecimento de Vínculo.

1.1.2 Divisão de Fluxo Acadêmico

Já a Divisão de Fluxo Acadêmico trata de outros assuntos

pertinentes ao desenvolvimento do curso de graduação na UFCA,

para além do ingresso. São atribuições da Divisão de Fluxo

Acadêmico:

● Permissão para Cursar Componentes Curriculares em

Mobilidade (alunos da UFCA em outras IES);

● Trancamento Total de Matrícula;

● Desistência Definitiva de Curso;

● Alteração/correção de notas e frequências;

● Alteração/correção de dados cadastrais de discentes.



1.1.3 Divisão de Diplomas

A Divisão de Diplomas da CCA-Prograd/UFCA lida

com o mais almejado momento de um/a estudante de

graduação (e da Universidade como um todo), que é a

Colação de Grau. Na Colação de Grau, com ou sem

solenidade, o/a discente da UFCA que cumprir todos os

requisitos para a conclusão do seu respectivo curso de

graduação recebe, do/a reitor/a da Universidade, a outorga de

grau relativa à sua formação – seja de bacharel/a, de

licenciado/a ou de tecnólogo/a na sua área de atuação. Antes

do início do evento, os formandos assinam uma ata, que é

parte do processo de Colação de Grau. Mesmo durante as

colações de grau remotas, promovidas no contexto da

pandemia de covid-19, essa etapa não foi dispensada,

ocorrendo de forma presencial, após os eventos, na sala da

Divisão de Diplomas (sala 204, bloco I, campus Juazeiro do

Norte). Além do gerenciamento das colações de grau na

UFCA, a Divisão de Diplomas lida com:

●Expedição de Diplomas (1ª e 2ª via);

● Registro de revalidação de diplomas;

● Registro de diplomas de outras IES;

● Credenciamento de Instituição Não-Universitária.



1.2 Coordenadoria de Gestão de Dados
Acadêmicos

Campus Juazeiro do Norte, Bloco I, sala 205
cgda.prograd@ufca.edu.br

É trabalho da Coordenadoria de Gestão de

Dados Acadêmicos (CGDA-Prograd/UFCA) gerenciar

uma importante ferramenta para o desenvolvimento de

um curso de graduação na UFCA: o Sistema Integrado

de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa/UFCA).

O Sigaa/UFCA é uma ferramenta on-line para

gerenciamento de disciplinas e de todas as

informações relativas à vida acadêmica do/a discente.

É pelo Sigaa/UFCA, por exemplo, que estudantes se

matriculam nas disciplinas de seus cursos (ou de

outros cursos, no caso da oferta de disciplinas livres),

emitem histórico ou declaração de matrícula na sua

respectiva graduação e, ainda, têm acesso a informes

da Prograd/UFCA.

DÚVIDAS RELATIVAS À GRADUAÇÃO OU A ASSUNTOS ESTUDANTIS

É comum estudantes procurarem setores não diretamente relacionados a ações acadêmicas ou a

auxílios estudantis para dúvidas sobre esses temas. Um dos setores comumente recorridos é a

Diretoria de Comunicação (Dcom/UFCA). A Dcom/UFCA e outros setores que não lidam diretamente

com a área da dúvida do/a discente não são competentes para sanar essas questões. Assim, procure

conhecer os contatos dos setores relacionados às suas dúvidas. Os e-mails gerais da Prograd/UFCA e

da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis são, respectivamente, prograd@ufca.edu.br e

prae@ufca.edu.br.



1.3 Coordenadoria para Fortalecimento
da Qualidade do Ensino

Campus Juazeiro do Norte, Bloco I, sala 204

cfor.prograd@ufca.edu.br

Planejar a “Feira das Profissões” na UFCA,

promover visitas guiadas na instituição e apresentar a

Universidade em escolas de Ensino Médio é apenas

parte das atribuições da Coordenadoria para

Fortalecimento da Qualidade do Ensino

(Cfor-Prograd/UFC). Esta coordenadoria é responsável

também pelos principais programas de bolsas e ações

voltadas ao Ensino, como o Programa de

Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis

(Pacce), o Programa de Iniciação à Docência (PID), o

Programa de Educação Tutorial (PET) e o Programa de

Integração Ensino e Extensão (Peex).

A Cfor-Prograd/UFCA gerencia ainda outros dois

programas direcionados ao Ensino, com bolsas

advindas do Ministério da Educação (MEC): o Programa

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e

o Residência Pedagógica (RP). Instituída pelo MEC em

2018, a Residência Pedagógica é uma das ações que

integram a Política Nacional de Formação de

Professores. Atualmente, esse projeto está a cargo da

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior (Capes/MEC). Já o Pibid é uma iniciativa da

Capes/MEC que fomenta a iniciação à docência de

estudantes de licenciatura, para que tenham contato

com o cotidiano das escolas públicas e para estimular o

desejo pelo exercício da profissão docente.



Além das já citadas, as principais ações da Cfor-Prograd/UFCA são:

● Emissão de Declarações e Certificados Programas Acadêmicos para

para todos os Programas (Pacce, Peex, PET e PID);

● Realização de Seminário dos Programas Acadêmicos de Ensino:

demandas sobre editais, processo seletivo e certificados.

Quais são as demais

“pró-fins”?
São as Pró-Reitorias de Extensão (Proex/UFCA), de Cultura (Procult/UFCA) e de

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPI/UFCA).



2.1 Proex/UFCA

Campus Juazeiro do Norte, Bloco K, Sala 201
proex@ufca.edu.br

Análogo ao que ocorre com a

Prograd/UFCA, a Pró-Reitoria de Extensão é o

setor responsável pela promoção e pelo

gerenciamento das atividades relacionadas à

Extensão da UFCA. De acordo com a Resolução

Nº 42/2020, do Consuni/UFCA (link para uma

nova página), considera-se “Extensão

universitária” um “processo interdisciplinar, político

educacional, cultural, científico, tecnológico, que

promove a interação transformadora entre as

instituições de Ensino Superior e os outros setores

da sociedade, por meio da produção e da

aplicação do conhecimento, em articulação

permanente com o Ensino, a Pesquisa e a

Cultura”.

Todos os anos, a Proex/UFCA lança editais

por meio dos quais a comunidade acadêmica

pode propor ações de Extensão universitária, que

podem ser um “programa” (continuado) ou um

“projeto” (com prazo de término). As áreas

temáticas de proposição são: Comunicação,

Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação,

Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e

Trabalho.

INTEGRALIZAÇÃO DA EXTENSÃO

A chamada “Integralização da Extensão”, prevista no Plano Nacional de Educação (PNE

2014-2024 – link para uma nova página), consiste na inserção de ações de Extensão nos currículos

dos cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior (IES) de todo o país – ações estas

que deverão, somadas, representar pelo menos 10% da carga horária total de cada curso. O

Conselho Nacional de Educação (CNE) estabeleceu o dia 19 de dezembro de 2022 como data

limite para a implantação da Extensão nos currículos. A data, que inicialmente foi estabelecida para

o dia 18 de dezembro de 2021, foi prorrogada, em razão da crise sanitária provocada pelo novo

coronavírus.



As ações podem ser propostas nas modalidades “Ampla Concorrência” (propostas

de docentes), “Programa de Protagonismo Estudantil” (propostas de estudantes, sob

tutoria docente), “Programa de Integração Ensino e Extensão” (propostas de docentes). As

iniciativas selecionadas terão direito a oferecerem bolsas a estudantes de graduação, para

o desenvolvimento das ações. As bolsas têm valor mensal de R$ 400,00.

2.2 PRPI/UFCA

Campus Juazeiro do Norte, Bloco K, Sala K307
prpi@ufca.edu.br

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e

Inovação (PRPI/UFCA) está à frente dos programas e

projetos de Pesquisa da Universidade e da oferta dos

cursos de pós-graduação.

É importante que você saiba que não é preciso

terminar a sua graduação para iniciar sua carreira como

pesquisador/a. Um dos programas geridos pela

PRPI/UFCA é o Programa Institucional de Iniciação

Científica e Tecnológica (PIICT). O PIICT objetiva

despertar a vocação científica de estudantes de

graduação, sob orientação de pesquisadores já

experientes. O PIICT também busca qualificar

graduandos para ingresso em programas de

pós-graduação.

Dentro do PIICT, há o Programa Institucional de

Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) e também o

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação em

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti). A

diferença entre o Pibiti e o Pibic está no conteúdo do

projeto de Pesquisa. Ao passo que, no Pibic, busca-se

gerar conhecimento novo, no Pibiti, para criar/inventar

um produto, processo ou serviço novo (ou melhorado), é

utilizado conhecimento de Pesquisa já consolidado.



2.2.1 Pibic

O Pibic oferta bolsas a graduandos da UFCA, financiadas com dotações

orçamentárias de diferentes instituições. Na UFCA, o Pibic oferta bolsas financiadas

via Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), via

dotação da própria UFCA e, ainda, via Fundação Cearense de Apoio ao

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap). Os editais para a solicitação de

bolsas (novas ou renovações) são abertos duas vezes por ano, geralmente em

fevereiro (Funcap) e em maio (CNPq e UFCA).

Além de estudantes da UFCA, discentes do Ensino Médio de escolas públicas da

região do Cariri também podem ser bolsistas Pibic na instituição, porém, sem bolsa.

Na UFCA, esses estudantes podem desenvolver atividades de iniciação científica,

sob a orientação de professores e pesquisadores da UFCA.

2.2.2 Pibiti

Assim como o Pibic, o Pibiti também oferece

bolsas financiadas por diferentes instituições – no caso, a

própria UFCA e o CNPq. O edital para solicitação de

bolsas Pibiti (nova ou renovação) é aberto uma vez por

ano, na mesma época do edital para solicitação de bolsas

PIICT/UFCA.

A PRPI/UFCA, por meio de de seus programas,

oferta bolsas no valor de R$ 400,00.



BOLSAS VOLUNTÁRIAS

Para ser um bolsista na UFCA, o/a discente não pode ter vínculo empregatício.

Assim, postular uma bolsa como voluntário/a é uma opção para os estudantes já

empregados ou para aqueles que não foram selecionados para bolsas remuneradas, mas

que desejam ter a experiência de bolsista nas diversas oportunidades propiciadas pela

UFCA, ainda que sem receber contrapartida financeira.

2.3 Procult/UFCA

Campus Juazeiro do Norte, Bloco K, Sala K204
procult@ufca.edu.br

A Pró-Reitoria de Cultura (Procult/UFCA) é a principal

instância de fomento às manifestações artísticas, culturais e

esportivas na Universidade. Um dos princípios da UFCA, presente

no seu Plano de Desenvolvimento Institucional (link para uma nova

página), é o “reconhecimento das atividades artísticas, culturais e

esportivas como fundamentais para a formação da comunidade

universitária” . Também o Estatuto da UFCA prevê, no seu artigo 6º,

que a Universidade busca “estimular a criação cultural e o

desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo”.



2.3.1 Editais de Cultura

A Procult/UFCA também lança edital, todos

os anos, para submissão de propostas de

programas ou projetos de atividades artísticas, de

ações esportivas ou de cursos e pesquisas na área

de Cultura; que atendam a comunidade acadêmica

e/ou externa. Após a avaliação e aprovação dessas

propostas, é realizada a seleção de bolsistas

remunerados e de membros voluntários para

atuarem nas ações. O processo de seleção de

bolsistas e voluntários normalmente ocorre entre os

meses de janeiro e março.

2.3.2 Núcleo de Idiomas

idiomas.procult@ufca.edu.br

A UFCA oferece, por meio do Núcleo de

Idiomas e Culturas Estrangeiras da Pró-Reitoria

de Cultura, a cada período letivo, cursos de

idiomas em diversos campi da UFCA. Podem se

inscrever, de forma gratuita, membros da

comunidade acadêmica e externa, respeitando-se

o limite máximo de vagas disponibilizadas para

cada público. Os tipos de cursos abertos, os

horários e locais onde serão realizadas as aulas

são informações divulgadas no início de cada

período letivo.



2.3.3 Atividades Esportivas

A Coordenadoria de Esporte e Cultura do

Movimento, vinculada à Procult/UFCA, fomenta, desenvolve

e apoia eventos e atividades voltados à promoção de

vivências esportivas. A Coordenadoria também é

responsável pelas equipes que representam a UFCA em

competições esportivas externas. Semestralmente, são

ofertados treinos nas modalidades de esportes coletivos de

quadra (futsal, vôlei, handebol e basquete) e nas atividades

esportivas que compõem a área das Culturas do

Movimento, como dança, capoeira, tênis de mesa e lutas. O

público-alvo dessas atividades é composto por discentes,

servidores e membros da comunidade externa. Para

participar das ações, basta dirigir-se à Coordenadoria de

Esporte e Cultura do Movimento, nos períodos de inscrição

em cada atividade (divulgados na página oficial e nas mídias

sociais da UFCA).

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Campus Juazeiro do Norte, Bloco I, Sala 201
prae@ufca.edu.br

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) foi criada em 2016 com o objetivo de

atender aos diversos aspectos relativos à política de assistência aos estudantes da

Universidade Federal do Cariri (UFCA).A Prae vem atuando no desenvolvimento de

programas que visam garantir a permanência, o bem-estar, a melhoria do desempenho

acadêmico e o êxito na conclusão da graduação, com especial atenção aos estudantes em

situação de vulnerabilidade socioeconômica e aos que ingressaram na Universidade por

meio de ação afirmativa.



3.1 Auxílios Oferecidos

A Prae/UFCA oferece os seguintes auxílios

estudantis: Auxílio Moradia, Auxílio Alimentação,

Auxílio Transporte, Auxílio Financeiro a Eventos,

Auxílio Óculos, Auxílio Creche, Auxílio

Emergencial, Auxílio Inclusão Digital e Auxílio

Tecnologia Assistiva.

Também gerenciado pela Prae/UFCA, há a

chamada "Bolsa Permanência", que é uma

política pública voltada à concessão de auxílio

financeiro a estudantes – sobretudo aqueles

quilombolas, indígenas ou em situação de

vulnerabilidade socioeconômica – matriculados

em instituições federais de Ensino Superior, com

o objetivo de contribuir para a permanência e

para a diplomação dos beneficiados.

Para pleitear algum desses auxílios, a

Prae/UFCA lança, todos os anos, o chamado

“Edital Unificado”, que disciplina a concessão

dos auxílios Alimentação, Creche, Transporte,

Moradia e Isenção nos RUs. Os demais são

concedidos mediante edital específico.

3.2 RU

A Prae/UFCA também é responsável pelo

Refeitório Universitário (RU), que tem a

finalidade de fornecer refeições balanceadas,

higiênicas e de baixo custo, nos horários de

almoço e de jantar, à comunidade

universitária. São ofertadas refeições em

quatro campi da UFCA: Juazeiro do Norte,

Barbalha, Crato e Brejo Santo. Os RUs são

administrados pela Prae/UFCA, sob a

responsabilidade da Coordenadoria do RU. A

comunidade acadêmica como um todo, não

apenas os estudantes, podem acessar os

RUs para almoço ou jantar, mas, a depender

do público, o preço das refeições é distinto.

As refeições são distribuídas na

modalidade self-service, com porcionamento

do prato principal e da sobremesa. No

contexto de excepcionalidade da pandemia

de covid-19, a oferta de refeições foi

suspensa, com exceção do campus Barbalha,

que seguiu oferecendo refeições a discentes

do curso de Medicina, no formato de

refeições porcionadas (quentinhas).



3.3 Atendimentos Psicológicos/Pedagógicos

A Prae/UFCA oferta aos estudantes de graduação

da UFCA atendimentos psicológicos ou pedagógicos. No

caso do atendimento psicológico, o serviço abrange o

aconselhamento psicológico, a escuta psicológica e o

aconselhamento profissional.

Para ter acesso ao serviço, o/a interessado/a

deverá agendar uma consulta por e-mail, cujo endereço

eletrônico varia, a depender do campus do/da estudante

(ver box):

Já o atendimento pedagógico é uma estratégia de

orientação aos estudantes da graduação que objetiva

auxiliar o/a discente no processo de aprendizagem por

meio de um planejamento individual no desenvolvimento

de suas competências para estudar, buscando favorecer a

aquisição de estratégias e hábitos de estudo adequados às

exigências atuais acadêmicas e de preparação

profissional.

Para ter acesso ao serviço, o/a estudante deverá

agendar atendimento pelo e-mail

pedagogia.prae@ufca.edu.br

E-MAILS PARA ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS

Campus Barbalha: psicologiabarbalha.prae@ufca.edu.br

Campus Crato: psicologiacrato.prae@ufca.edu.br

Campus Juazeiro do Norte: psicologiajuazeiro.prae@ufca.edu.br

Campus Brejo Santo: psicologiabrejosanto.prae@ufca.edu.br



3.4  Atendimento psiquiátrico

A UFCA oferece atendimento médico na

área de Psiquiatria, com atividades

relacionadas a diagnósticos, prescrição médica

e proposição e orientação terapêutica, com o

objetivo de contribuir para a promoção do

bem-estar biopsicossocial do/a estudante.

O agendamento com o serviço de

Psiquiatria ocorrerá mediante encaminhamento

do Serviço de Psicologia, que será responsável

por realizar a triagem do caso.

3.5  Serviço Social
servicosocial.prae@ufca.edu.br

O Serviço Social da UFCA objetiva prestar

serviços/atendimentos sociais, orientando

estudantes sobre seus direitos, seus deveres e

sobre os programas de Assistência Estudantil na

instituição; Realizar estudos socioeconômicos

para identificação de demandas e necessidades

sociais dos estudantes.

3.6 Articulação Estudantil

O serviço de Articulação Estudantil tem por

objetivo articular a comunicação entre os

estudantes e a Pró-Reitoria de Assuntos

Estudantis. Elaborar projetos para promover a

integração entre estudantes dos campi da

UFCA. Outras informações podem ser

requeridas junto ao Serviço Social da

Prae/UFCA.



3.6 Qualidade de Vida do Estudante

A Prae/UFCA planeja e executa ações que

contribuem para a promoção da saúde e da qualidade

de vida do estudante da UFCA. As ações incluem:

●Campanhas de vacinação: realizadas

semestralmente, as campanhas viabilizam a

imunização contra doenças como Hepatite B,

Difteria/Tétano e Tríplice Viral;

●Encaminhamentos em saúde: com o objetivo de

contribuir para o atendimento das necessidades em

saúde do/a estudante, sob articulação com a rede

pública e comunitária, o serviço possibilita o

atendimento nas áreas de Fisioterapia, Biomedicina

realização de exames de laboratório), Odontologia,

Psicologia (psicoterapia e avaliação psicológica) e

Medicina (clínica médica).

●Eventos e atividades coletivas: realização anual

do Fórum de Qualidade de Vida do Estudante e

organização de ações (campanhas, rodas de conversa

e palestras) voltadas à educação em saúde e contexto

do estudante universitário;

●Produção e divulgação de materiais de

educação em saúde, tais como cartilhas, guias e

outros informativos.



Programa de Aprendizagem Prática (PAP)

Todos os anos, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep/UFCA) lança edital para

que os setores administrativos da UFCA possam selecionar bolsistas para seus

quadros, por meio do Programa de Aprendizagem Prática (PAP). Em geral, podem

pleitear bolsas PAP estudantes de graduação da UFCA que não tenham sido

contemplados com outra bolsa acadêmica remunerada, mas os requisitos para ingresso

em cada setor são definidos pelas próprias unidades administrativas, dentro das

condições delimitadas pela Progep/UFCA. O valor da bolsa é de R$ 400,00 mensais.

Estudantes interessados em bolsas ou estágios podem buscar oportunidades no

Portal da UFCA, na página “Bolsas, Estágios e Projetos”, disponível no item

“Estudantes”, no canto superior direito da página inicial do site ufca.edu.br.

CRIANDO UM E-MAIL INSTITUCIONAL

Todos os estudantes da Universidade Federal do Cariri (UFCA) podem ter uma

conta de e-mail institucional. O domínio @aluno.ufca.edu.br destina-se exclusivamente

aos estudantes da instituição com acesso ativo ao Sigaa/UFCA. Dentre os benefícios da

conta de e-mail institucional, estão o recebimento de Informes institucionais, a

identificação de vínculo do estudante com Universidade em suas comunicações

acadêmicas com outras Instituições, a criação de documentos coletivos. Com o e-mail

institucional, o/a estudante poderá, ainda, ter acesso a versões softwares educacionais

de forma gratuita, como Microsoft Office 365, Autodesk (Autocad e Revit), dentre outros.

COMO CRIAR SUA CONTA?

1. Entre em “cadastro-email.ufca.edu.br”;
2. Preencha os campos CPF, data de nascimento e nome da mãe;
3. Escolha uma das sugestões de e-mail;
4. Crie sua senha.

Pronto!

O serviço de e-mail é disponibilizado e mantido pela Diretoria de Tecnologia da

Informação (DTI/UFCA), cujo e-mail é atendimento.dti@ufca.edu.br



Secretaria de Cooperação Internacional

Campus Juazeiro do Norte, Bloco I, Sala 401
sci@ufca.edu.br

A Secretaria de Cooperação Internacional

(SCI) é o setor da Universidade responsável pelo

projeto estratégico de internacionalização. Ela tem

como missão tornar possível o relacionamento

acadêmico da UFCA com entidades públicas ou

privadas de outros países, visando estimular a

comunidade acadêmica local a estabelecer acordos

que possibilitem intercâmbios técnico-científicos e

culturais para o desenvolvimento tanto da UFCA

quanto da região do Cariri.

A SCI disponibiliza, na área internacional do

portal da UFCA, um mapa com agências de fomento

(que oferecem oportunidades de bolsas de estudo no

exterior) e também o Manual do Aluno Intercambista

(que orienta estudantes da UFCA nos principais

passos rumo a um intercâmbio internacional).

Também é gerenciado pela SCI/UFCA o

Programa de Estudantes-Convênio de Graduação

(PEC-G), do governo brasileiro. O PEC-G oferece a

estudantes de países em desenvolvimento com os

quais o Brasil mantém acordo a oportunidade de

estudar uma graduação em instituições brasileiras.



Secretaria de Acessibilidade

Campus Juazeiro do Norte, Bloco K, Salas: K01 e K208
atendimentoacessibilidade.reitoria@ufca.edu.br

Telefone / WhatsApp: (88) 3221.9374  
Tutorial acessível para uso do OS Ticket (link para uma nova página)

A Secretaria de Acessibilidade é um órgão complementar da Reitoria que tem como

objetivo articular, de forma intersetorial, ações voltadas aos estudantes e servidores com

deficiência, mobilizando os diversos órgãos e segmentos da instituição na promoção da

acessibilidade. Seu grande objetivo é garantir o acesso, a permanência, a participação e a

aprendizagem de pessoas com deficiência na UFCA.

A Secretaria conta com o trabalho de tradutores intérpretes de Libras/Português para a

Tradução e Interpretação da Libras/Português (ou Português/Libras) e de braillistas para

produção de materiais em Braille: um sistema de escrita tátil utilizado por pessoas cegas ou com

baixa visão.

Entre os principais serviços oferecidos pela Seace/UFCA,

solicitados via OS Ticket, estão:

● Acompanhamento pela Divisão de atendimento à

pessoa com Deficiência;

● Empréstimo de Equipamento;

● Disponibilização de Mobiliários;

● Produção de materiais em Braille;

● Produção de materiais em Musicografia Braille;

● Produção de materiais em formato digital acessível;

● Produção de materiais com relevo tátil;

● Produção de materiais com fonte ampliada;

● Tradução e Interpretação da Libras/Português

ou Português/Libras em Eventos;

● Tradução do Português áudio para a Libras;

● Tradução do Português Escrito para a Libras;

● Tradução de Libras para o Português Escrito;

● Tradução de Libras para o Português áudio;

● Informações para projeto de Pesquisa;

● Consultorias em acessibilidade;

● Sugestões de acessibilidade para execução na UFCA.




