


BEM-VINDOS À VIDA ACADÊMICA!

Você está entrando no semestre 2020.2!

Tem dúvidas? Aqui você poderá sanar algumas delas!

O que é campus?

Campus (campi, no plural) é a palavra latina que deu origem ao termo português campo. 
É o local onde uma instituição (ou conjunto de instituições) de ensino ou de investigação 
científica ou tecnológica desenvolve atividades voltadas para a academia. Quando se 
refere a um estabelecimento de ensino, campus pode ser sinônimo de cidade 
universitária.

O que são unidades acadêmicas?

Unidades acadêmicas são organizadas por áreas de conhecimento, que tem a 
competência de desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão internas à 
universidade, com responsabilidade de gestão, organização execução de ações que 
mantenham os interesses da instituição de ensino. Sua unidade acadêmica é o CENTRO 
DE HUMANIDADES (CH).

O que é licenciatura?

O curso de licenciatura é indicado para quem pretende ser professor e dar aula para o 
Ensino Fundamental e Médio, pois durante o curso, os alunos veem disciplinas ligadas à 
didática, psicologia e pedagogia. Porém, o aluno licenciado também pode trabalhar em 
outras frentes de serviço que não seja a educação. Outra possibilidade para o estudante 
que opta por licenciatura é a área acadêmica, ou seja, a profissão de pesquisador da 
universidade ou professor universitário após a continuação dos estudos em formações 
de pós-graduação: mestrado, doutorado, pós-doutorado.

O que é bacharelado?

Bacharelado é a formação que possibilita o profissional atuar de forma mais ampla no 
mercado. Os bacharéis podem ministrar aulas apenas se a área em que atuam for 
bastante específica e não possua formação apropriada para professores. Porém, assim 
como os licenciados, os bacharéis também podem prosseguir os estudos em pós-
graduação e tornarem-se pesquisadores ou professores universitários.



BEM-VINDOS À VIDA ACADÊMICA!

Durante a pandemia, como acontecerão as minhas aulas?

Consulte o documento com orientações para o semestre 2020.2 no site da PROGRAD 
https://prograd.ufc.br/pt/semestre-2020-2/O principal canal de comunicação com a 
coordenação e os docentes do seu curso será no sistema SIGAA UFC, que conta com chat 
e ambiente virtual para interação entre os professores e a turma de cada disciplina.

Como faço para ter acesso ao SIGAA?

Acesse https://si3.ufc.br/sigaa/verTelaLogin.do e clique em “Cadastre-se” na opção 
“Aluno’’. O sistema conta ainda com vários tutoriais para esclarecer as principais 
dúvidas. 



BEM-VINDOS À VIDA ACADÊMICA!

Onde posso ver o projeto pedagógico do meu curso?

Os projetos pedagógicos de todos os cursos podem ser consultados na Coordenação do 
Curso, no SIGAA e também no site da Pró-Reitoria de Graduação*.

Onde posso saber a sala em que será ministrada minha disciplina?

Você pode obter essa informação entrando em contato com a coordenação do curso que 
oferece a disciplina.

Como saber os horários das disciplinas?

Essa informação está disponível no SIGAA, inclusive no modo de acesso público. 
Também pode ser obtida na coordenação do curso que oferta a disciplina.

*Acesse o site da PROGRAD em https://prograd.ufc.br/pt/cursos-de-graduacao/



Fotografia: Mateus Pascoa



CENTRO DE HUMANIDADES (CH)

O Centro de Humanidades, seguindo os valores institucionais da UFC, cujo lema é "O 
universal pelo regional", busca focar seu compromisso na solução dos problemas locais 
de sua área de atuação, sem esquecer o caráter universal de sua produção.

Tem como missão formar profissionais da mais alta qualificação, gerar e difundir 
conhecimentos, preservar e divulgar os valores artísticos, culturais e humanísticos, 
constituindo-se em instituição estratégica para o desenvolvimento do Estado brasileiro.

Diretor: Prof. Cícero Anastácio Araújo de Miranda

Vice-Diretor e Coordenador de Programas Acadêmicos: Prof. Luiz Fábio Silva Paiva

Horário de Funcionamento da Diretoria: 8hs às 21hs*

Telefones para contato: Telefones (whatsapp) para contato: 3366 7600 (Demandas do 
Conselho e contato Diretores) / 3366 7602 (Demandas para uso de espaços) / 3366 
7603 (Demanda de TI e manutenção de equipamentos) / 3366 7604 (Demandas de 
eventos e mídias sociais) / 3366 7605 (Demandas Acadêmicas)

E-mail: secretariach@ufc.br

Site: www.ch.ufc.br

Facebook: @centrodehumanidades.ufc

Instagram: @centrodehumanidadesufc

*Durante a pandemia, atendimento virtual de 8h às 18h



CENTRO DE HUMANIDADES (CH)

Ser de Humanas na Pandemia

A Diretoria do Centro de Humanidades apresenta os documentos que versam sobre as 
atividades do Centro durante o período de suspensão das atividades presenciais, 
atualizados constantemente no site: 

https://ch.ufc.br/pt/ser-de-humanas-da-pandemia/

Exposição CH 50 anos

A exposição virtual “CH 50 anos”, foi idealizada para celebrar e pensar os caminhos 
pelos quais essa relação entre “ser de humanas”, o bairro Benfica e o Centro de 
Humanidades se construiu no decorrer de cinco décadas. 

Acesse https://ch50anos.ufc.br/ e conheça a nossa história.

Projeto Movimenta CH

O Projeto MOVIMENTA CH é uma iniciativa da Diretoria do Centro de Humanidades para 
promover e divulgar os diversos projetos de ensino, pesquisa e extensão que o CH 
produz, assim, a comunidade interna e externa à UFC poderá conhecer e envolver-se 
com essas iniciativas.

Promover ampla divulgação da importância e dos benefícios e impacto das diversas 
ações de ensino, pesquisa e extensão do Centro de Humanidades para a sociedade;
Fortalecer a imagem positiva das Ciências Humanas para a educação;
Fomentar o orgulho de pertencer ao CH entre alunos e servidores.

Site: https://movimentach.ufc.br/pt/
Canal Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCc1hcO_WJUET6nBYoqNVYfg



CONHECENDO O CENTRO DE HUMANIDADES

No CH I encontram-se:
Os cursos de graduação em Letras Diurno, Letras Noturno (Inglês e Espanhol) e 
Letras Libras;
Os cursos de pós-graduação em Letras, Linguística, Literatura e Estudos da 
Tradução;
Diretoria do Centro de Humanidades;
Biblioteca do Centro de Humanidades;
Casas de Cultura Estrangeiras;
Auditório José Albano;
Sala Interarte;
Secretaria de Acessibilidade;
Laboratórios de Informática;

No CH II encontram-se:
Os cursos de graduação em Psicologia, Biblioteconomia e História;
Os cursos de pós-graduação em Ciência da Informação, História e Psicologia;
Quadra do CEU;
Auditório do Departamento de História; Auditório Rachel de Queiroz;
Laboratório de Informática;

No CH III encontram-se:
Os cursos de Ciências Sociais Diurno e Noturno, Magistério Indígena - LII PITAKAJÁ;
O curso de pós-graduação em Sociologia, Antropologia e ProfSocio;
Auditório Luiz de Gonzaga;
Os anexos da Reitoria;
Farmácia Universitária;
A Ouvidoria;
A Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC);



CENTRO DE HUMANIDADES (CH)

Cursos de Graduação Integrantes do CH

Curso de Biblioteconomia
Curso de Ciências Sociais–Diurno
Curso de Ciências Sociais–Noturno
Curso de Licenciatura Intercultural Indígena das Etnias Pitaguary, Tapeba, Kanindé, 
Jenipapo-Kanindé e Anacé – LII-PITAKAJA
Curso de História
Curso de Letras–Diurno
Curso de Letras Espanhol–Noturno
Curso de Letras Inglês–Noturno
Curso de Letras Libras–Noturno
Curso de Psicologia

Cursos de Pós-Graduação integrantes do CH

Especialização em linguística aplicada e ensino de línguas estrangeiras (CELEST)
Mestrado Profissional em Sociologia (PROFSocio)
Mestrado Profissional em História (ProfHistória)
Mestrado Profissional em Letras (PROFLetras)
Pós-Graduação em Ciências da Informação
Pós-Graduação em Antropologia
Pós-Graduação em Estudos da Tradução
Pós-Graduação em História
Pós-Graduação em Letras
Pós-Graduação em Linguística
Pós-Graduação em Sociologia
Pós-Graduação em Psicologia



CONTATOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO 
CENTRO DE HUMANIDADES

Biblioteconomia

Coordenador: Prof. Hamilton Rodrigues Tabosa

Vice-Coordenadora: Prof. Arnoldo Nunes da Silva

Fone: (85)3366 7701 / 3366 7699

E-mail: ccb@ufc.br

Site: http://www.biblioteconomia.ufc.br/

Ciências Sociais (Diurno)

Coordenadora: Prof.ª Monalisa Soares Lopes

Vice-Coordenador: Prof. José Estevão Machado Arcanjo

Fone: (85) 3366 7419 / 3366 7420

E-mail: coordcs@ufc.br

Site: www.cienciassociais.ufc.br

Ciências Sociais (Noturno)

Coordenador: Prof. Antônio Cristian Saraiva Paiva

Vice-Coordenador: Prof. Jawdat Abu-El Haj

Fone: (85) 3366 7419 / 3366 7420

E-mail: csociaisnoturno@ufc.br

Site: www.cienciassociais.ufc.br



CONTATOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO 
CENTRO DE HUMANIDADES

História

Coordenador: Prof.ª Claudia Freitas de Oliveira

Vice-Coordenador: Prof. João Ernani Furtado

Fone: (85) 3366 7739

E-mail: chistoria@ufc.br

Site: www.historia.ufc.br

Letras e suas Habilitações (Diurno)

Coordenadora: Prof.ª Irenísia Torres de Oliveira

Vice-Coordenador: Prof. José Leite de Oliveira

Fone: (85) 3366 7608 / 3366 7609

E-mail: coordenacao@letras.ufc.br

Site: www.letrasdiurno.ufc.br



CONTATOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO 
CENTRO DE HUMANIDADES

Letras Inglês Noturno

Coordenadora: Prof.ª Diana Costa Fortier Silva

Vice-Coordenadora: Prof.ª Lídia Amélia de Barros Cardoso

Fone: (85) 3366 7540/ 3366 7541

E-mail: letrasingles@letras.ufc.br

Letras Espanhol Noturno

Prof.ª Kátia Cilene David da Silva

Vice-Coordenador(a): Prof.ª Maria Inês Pinheiro Cardoso

Fone: (85) 3366 7540 / 3366 7541

E-mail: espanholcoordenacao@letras.ufc.br

Site: https://letrasespanholnoturno.ufc.br/pt/ 

Letras Libras

Coordenador: Prof. Daniel Almeida de Lima

Vice-Coordenadora: Prof.ª Mariana Farias Lima

Fone: (85) 3366 7869

E-mail: letraslibras@ufc.br



CONTATOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO 
CENTRO DE HUMANIDADES

Psicologia

Coordenador: Prof.ª Mariana Tavares Cavalcanti Liberato

Vice-Coordenador (a): Prof.ª Érica Atem Gonçalves de  Araújo Costa

Fone: (85) 3366 7725 / 3366 7726

E-mail: cursopsi@ufc.br

Site: www.psicologia.ufc.br

Magistério Indígena - LII PITAKAJÁ

Coordenador: Prof. Carlos Kleber Saraiva de Souza

Vice-Coordenador: Prof. Antônio Duarte Fernandes Távora

Fone: (85) 3366 7582

E-mail: lii-pitakaja@ufc.br



Fotografia: Site da Casa Amarela



EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA UFC

Biblioteca de Ciências Humanas (BCH) 

Localizada no Campus do Benfica, na Área I do Centro de Humanidades, possui acervo 
constituído por livros, periódicos científicos, teses, dissertações, entre outros tipos de 
documentos, nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais e Aplicadas, Jornalismo, 
Publicidade e Propaganda, Literatura, Línguas Portuguesa e Estrangeira, Psicologia, e 
áreas afins.

A biblioteca disponibiliza:

No térreo: Cobertura de internet sem fio (Wi-Fi); guarda-volumes; auditório; espaço 
para exposições; elevador; rampa de acesso; e banheiro adaptado para pessoas com 
deficiência.

No 1º andar: Cobertura de internet sem fio (Wi-Fi); computadores com acesso à internet 
disponíveis para consulta ao acervo; computadores com software de leitura para 
pessoas com deficiência visual; serviço de digitalização de textos para pessoas com 
deficiência; serviço de orientação à pesquisa bibliográfica; acervo de coleções especiais 
(obras raras); acervo de periódicos; acervo geral; espaço para consulta local; serviço de 
empréstimo e devolução.

No 2º andar: Cobertura de internet sem fio (Wi-Fi); salão para estudo individual; salas 
individuais para apresentações online; computadores com acesso à internet destinados 
ao ensino híbrido; laboratório para treinamentos de normalização de trabalhos 
acadêmicos, gerenciadores de referências e bases de dados; estúdio de podcast e espaço 
coworking em construção.

Atendimento da biblioteca:

De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 20h45 (em período normal)                                       
De segunda a sexta-feira, das 9h às 15h (em período de pandemia)

Contatos:

WhatsApp: (85) 3366-7658

Direção: (85) 3366-7654 / (85) 3366-7543 / bch@ufc.br

Seção de Atendimento ao Usuário: (85) 3366-7658 / (85) 3366-7657 / 
atendimentobch@ufc.br



EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA UFC

Seção de Atendimento a Pessoas com Deficiência: (85) 3366-7655 / sapd@ufc.br 

Seção de Representação da Informação: (85) 3366-7544 / (85) 3366-7543 / srd-
bch@ufc.br/ repositoriobch@ufc.br

Programa Plurissaberes: (85) 3366-7657 / plurissaberes@ufc.br

Sites e mídias sociais:

Site: https://biblioteca.ufc.br

Agende: https://agendebu.ufc.br

Catálogo online: https://bit.ly/catalogo-online-ufc

Cadastro online: https://bit.ly/cadonline-bchufc

Normas de empréstimo: https://bit.ly/normas-de-emprestimo

Serviços e produtos: https://bit.ly/servicos-e-produtos

Biblioteca acessível: https://bit.ly/biblioteca-acessivel

Blog: https://bchufc.wordpress.com

Facebook: http://www.facebook.com/bchufc

Instagram: https://www.instagram.com/bchufc / @bchufc

Twitter: https://twitter.com/bchufc / @bchufc

Pinterest: https://www.pinterest.com/bchufc

YouTube: https://youtube.com/plurissaberesbchufc

Podcast: http://plurissaberes.podcloud.site



EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA UFC

Secretaria de Cultura Artística – Secult-Arte UFC

A Secretaria de Cultura Artística – Secult-Arte UFC tem por objetivo trabalhar pela 
articulação das iniciativas relacionadas às artes na instituição, incentivando e apoiando 
ações e projetos. Visa fortalecer a cultura artística, compreendida como dimensão 
inalienável da vida universitária, buscando criar estratégias para o incremento da 
produção estética nas diversas linguagens das artes, estimulando a reflexão crítica sobre 
esta mesma produção.

A SECULTARTE oferta anualmente a Bolsa Arte, que tem como objetivo principal 
oferecer aos estudantes, servidores docentes e técnico-administrativos da UFC 
condições para produção, realização e fruição de bens artístico-culturais.

Site: https://secultarte.ufc.br/pt/sobre-a-secult/

Endereço: Av. da Universidade, 2210 - Benfica - 60020-180 - Fortaleza - CE

Telefone: +55 (85) 3366 7831 | E-mail: arte@ufc.br

Casa de José de Alencar:

Preserva, promove e difunde a obra do grande romancista cearense. Além das ruínas 
arqueológicas e da edificação histórica, abriga a Pinacoteca Floriano Teixeira, a 
Biblioteca Braga Montenegro, o Museu Artur Ramos e a Coleção Luísa Ramos.

Horário de Funcionamento:

Segunda a Sexta das 8h às 17h

Sábados, Domingos e Feriados das 8h às 15h

Endereço: Av. Washington Soares, 6055 - Messejana



EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA UFC

Casa Amarela Eusélio Oliveira:

Oferece cursos nas áreas de cinema, fotografia e animação, além de formar plateias para 
a área de audiovisual, difundindo a memória do povo cearense. Dispõe de vasto acervo 
de filmes, vídeos e fotografias. A Casa dispõe ainda de laboratório de fotografia, núcleo 
de animação, ilhas de edição, salas para os cursos de fotografia, cinema e vídeo e o Cine 
Benjamin Abraão, com capacidade para 146 pessoas.

Endereço: Avenida da Universidade, 2591 - Benfica.

Edições UFC:

Publica e republica obras de cunho didático, científico, ou quaisquer obras de 
reconhecido valor para nossa cultura.

Endereço: Avenida da Universidade, 2932– Benfica.

Imprensa Universitária:

A Imprensa Universitária, além dos serviços relativos à produção de impressos e 
publicações de informativos, periódicos, revistas e trabalhos especializados e 
acadêmicos da UFC, é responsável pela edição de livros didáticos, científicos e literários, 
e pela reedição de obras culturais de grande significação, esgotadas, esquecidas ou 
ameaçadas de desaparecimento.

Endereço: Avenida da Universidade, 2932 – Benfica.

Museu de Arte da UFC (MAUC):

Preserva e difunde a cultura artística, atuando como uma ponte entre a obra de arte e o 
público. O MAUC se mantém dentro da filosofia de relacionar universalidade e 
regionalidade. Esse espírito é mantido através do eclético acervo do MAUC, formado por 
obras populares e eruditas.

Endereço: Avenida da Universidade, 2854 - Benfica.



EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA UFC

Teatro Universitário Paschoal de Carlos Magno:

São encenados os espetáculos de conclusão de curso dos alunos do Curso Básico de 
Teatro e realizadas apresentações de grupo teatrais da cidade. O Teatro, com capacidade 
para 100 pessoas, tem sido ocupado por grupos artísticos de outras áreas da 
Universidade e também como espaço de discussão acadêmica, ao sediar fóruns e 
simpósios.

Endereço: Avenida da Universidade, 2210 - Benfica.

Rádio Universitária FM:

Mantém uma programação voltada à divulgação das atividades da UFC. É um espaço 
aberto para debates sobre temas de interesse da sociedade e para prestação de serviços. 
Sua programação musical oferece ao público o melhor de todos os ritmos musicais, da 
MPB ao Rock, do Jazz ao Samba, do Nacional ao Internacional. A Rádio Universitária FM 
busca difundir gêneros musicais que não encontram espaços nas emissoras comerciais.

Endereço: Avenida da Universidade, 2910 - Benfica.

Seara da Ciência:

É um espaço de divulgação científica e tecnológica da Universidade Federal do Ceará. 
Procura estimular a curiosidade pela ciência, cultura e tecnologia, mostrando suas 
relações com o cotidiano e promovendo a interdisciplinaridade entre as diversas áreas 
do conhecimento.

Endereço: Rua Dr. Abdenago, s/n (esquina com Av. Andrade Furtado) - Campus do Pici.



Fotografia: Hemanoel Mariano



OPORTUNIDADE DE APRENDER IDIOMAS NA UFC

CASAS DE CULTURA ESTRANGEIRA:

As Casas de Cultura Estrangeira são um projeto de extensão da Universidade Federal do 
Ceará que oferecem à comunidade, além de cursos de língua, a difusão cultural dos 
países por elas representados. São seis as Casas de Cultura: Alemã, Britânica, Francesa, 
Hispânica, Italiana e Portuguesa. As Casas de Cultura da UFC estão localizadas na área I
do Centro de Humanidades. Também são ofertadas disciplinas na graduação.

Fone: (85) 3366 7606 / 3366 7607

E-mail: culturaestrangeira@ufc.br

Site: www.casasdeculturaestrangeira.ufc.br

PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS:

O Programa Idiomas sem Fronteiras, desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) 
contribui para a formação de professores de línguas, além de oportunizar a 
aprendizagem de idiomas estrangeiros para alunos, professores e técnicos 
administrativos de instituições de ensino superior no Brasil. Na UFC, o NucLi, Núcleo de 
Línguas do Programa Idiomas sem Fronteiras, oferta cursos com aulas dirigidas para 
habilidades e competências acadêmicas em alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e 
português para estrangeiros para a comunidade acadêmica: discentes docentes e 
técnico-administrativos.

Telefone: (85) 33667963

E-mail: isf@ufc.br / nucliufc2017@gmail.com

Site: http://isf.mec.gov.br/

Endereço: Av. da Universidade, 2683 (1ª andar do prédio da Diretoria CH, próximo ao 
Depto Letras Estrangeiras)

http://isf.mec.gov.br/


Fotografia: Comunicação Social-UFC



UTILIDADES

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

https://prae.ufc.br/restaurante-universitario/

• HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:

Café da manhã (somente para Residentes): das 6h15min às 8h30min

Almoço: das 11h às 14h

Jantar: das 17h às 19h30min

Recarga dos cartões: das 08h às 19h

• VALOR DAS REFEIÇÕES:

Estudante – R$ 1,10

Servidor técnico–administrativo – R$ 7,00

Docente – R$ 7,00

ACOMPANHAMENTO AO ESTUDANTE

DIVISÃO DE ATENÇÃO AO ESTUDANTE

Programa de Apoio Psicopedagógico ao Estudante Universitário (PAPEU)

Endereço: Rua Paulino Nogueira, 315 – Bloco III – 1° andar – Benfica – Fortaleza – CE.

Fone: (85) 3366 7447 – E-mail: dae.case@ufc.br

https://prae.ufc.br/acompanhamento-psicopedagogico-psicologico-e-psicossocial/

ÔNIBUS INTER E INTRACAMPI

A Universidade oferece um serviço regular de ônibus intracampus (que circula 
exclusivamente no Campus do Pici, das 6h30min às 22h40min) e intercampi, que 
abrange as linhas Campus do Pici/ Campus do Porangabuçu/ Campus do Benfica e 
Campus do Pici/ Labomar.

https://ufcinfra.ufc.br/catalogo-de-servicos/itinerario-dos-onibus-da-ufc-ferias/

* Devido à pandemia, alguns dos serviços citados poderão estar indisponíveis. 

https://prae.ufc.br/acompanhamento-psicopedagogico-psicologico-e-psicossocial/


SERVIÇOS DE APOIO AOS DISCENTES DO CH

O Grupo de Estudos de Métodos e Técnicas de Aprendizagem tem a proposta de ser um 
auxiliar, um apoio, um suporte para que o ato de estudar não se torne estressante, mas, 
possa ser realizado de modo programado e de forma agradável. O GRUPO GRETA 
consiste em um Grupo de Estudos semanal, que visa proporcionar aos participantes 
oportunidades de conhecimento de temas que favorecem o desenvolvimento de bons 
hábitos de estudo e a melhoria da aprendizagem.

Para participar, preencha a ficha de cadastro e aguarde o contato do projeto 
GRETA. Inscrição: https://forms.gle/1XqD3zg3GUHw9j7J7 

O Serviço de Psicologia do Centro de Humanidades disponibiliza Atendimento 
Psicológico Online para estudantes, nas modalidades Acolhimento Psicológico e 
Aconselhamento Psicológico. Esta iniciativa tem a finalidade de promover o bem-estar 
psicossocial e mental do estudante, face às incertezas do cotidiano, bem como, busca 
propiciar alívio para angústias e sofrimento psíquico, favorecendo a redução do 
estresse, depressão e ansiedade frente às mudanças vivenciadas. O referido 
atendimento destina-se aos estudantes e servidores do Centro de Humanidades da UFC. 

Para candidatar-se o(a) interessado(a) deverá preencher o cadastro clicando no 
seguinte link: https://forms.gle/hukuYpBjNZy7MXqJA

Após o preenchimento deste cadastro aguarde receber o contato e orientações do 
Serviço de Psicologia pelo e-mail.

Contato do serviço de Psicologia do CH: contatoservicopsicologia@gmail.com
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SECRETARIA DE ACESSIBILIDADE UFC INCLUI

Com três eixos de atuação, tecnológico, atitudinal e pedagógico, a Secretaria de 
Acessibilidade UFC Inclui trabalha na formulação de uma política de inclusão e 
acessibilidade na UFC, agindo para que esta seja respeitada e implementada nos 
diversos espaços da Universidade.

A Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui atende a estudantes de graduação e pós-
graduação e servidores com deficiência física, sensorial (visão ou audição), intelectual 
ou múltipla, transtorno do espectro autista (TEA) ou com altas 
habilidades/superdotação.

A cegueira e a baixa visão compõem a condição de deficiência visual. Aqueles com baixa 
visão se diferenciam dos cegos por apresentarem perda de campo visual e 
comprometimento na visão central ou periférica, mantendo preservada alguma 
percepção visual, em graus e especificidades variadas. As pessoas com baixa visão 
necessitam de lupas ou potentes recursos ópticos para ler. 

Atenção: quem usa óculos não se enquadra nesse público.

A condição de perda auditiva engloba os surdos que não ouvem a voz humana, porém 
falam a língua de sinais (Libras, no Brasil), e aqueles que têm resíduos auditivos 
preservados. Estes, denominados deficientes auditivos, apresentam perda auditiva em 
variados graus, mas podem se beneficiar de próteses auditivas.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) reúne aqueles que, em graus variados, 
apresentam comprometimento na comunicação, no comportamento e na socialização. 
As principais características deles são: tendência ao isolamento; dificuldade em manter 
uma conversa coerente, olhando no olho do outro; preferência por falar sobre assuntos 
de seus interesses específicos; dificuldade em expressar seus sentimentos e 
compreender os sentimentos e respostas sociais dos outros; resistência a mudanças no 
ambiente e na rotina; ter boa memória e parecerem ingênuos; perfeccionismo etc. Não 
obrigatoriamente apresentam deficiência cognitiva/intelectual.

As Altas Habilidades/Superdotação se caracterizam pelo expressivo potencial de uma 
pessoa em várias áreas, isoladas ou combinadas, quais sejam: cognitiva/intelectual, 
acadêmica, psicomotora, artes etc. Esse público destaca-se ainda pela elevada 
criatividade, grande interesse e envolvimento na aprendizagem e na realização de 
atividades em áreas específicas de sua preferência.



SECRETARIA DE ACESSIBILIDADE UFC INCLUI

E mais:

Há, ainda, aqueles com mobilidade reduzida que, não se enquadrando no conceito de 
pessoa com deficiência, têm, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, 
permanente ou temporariamente. São exemplos: idosos, obesos, gestantes, pessoas com 
gigantismo, etc.

Principais serviços oferecidos pela Secretaria de Acessibilidade

• Plano de Acessibilidade e Inclusão para atividades remotas

Documento que visa oferecer orientações pedagógicas gerais e técnicas sobre como 
trabalhar com estudantes com alguma condição de deficiência utilizando-se de 
metodologias do ensino remoto.

Disponível em: https://prograd.ufc.br/wp-content/uploads/2020/06/anexo-4-plano-
de-acessibilidade.pdf

• Apoio pedagógico e formação para acessibilidade

Orientações sobre apoio pedagógico ao aluno e formação para acessibilidade podem ser 
solicitados através do e-mail: apoio.edu@acessibilidade.ufc.br

Tradução e interpretação Libras/Português para pessoas surdas

Informações em: https://acessibilidade.ufc.br/pt/estrutura-organizacional/divisao-de-
traducao-e-interpretacao-librasportugues/solicitacao-de-interpretes-de-libras/

• Produção e edição de recursos bibliográficos e informativos acessíveis para pessoas 
com deficiência visual

Informações em: https://acessibilidade.ufc.br/pt/estrutura-organizacional/divisao-de-
materiais-bibliograficas/solicitacao-de-edicao-e-digitalizacao-de-materiais/

• Apoio em tecnologia assistiva

Orientações e assessoramento sobre tecnologias que promovam a inclusão podem ser 
solicitados através do e-mail: divtec@acessibilidade.ufc.br 
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Como entrar em contato com a Secretaria de Acessibilidade da UFC

WhatsApp: (85) 99110-4207

E-mails:

Direção: ufcinclui@acessibilidade.ufc.br

Divisão de Tradução e Interpretação Libras/Português: divtils@acessibilidade.ufc.br

Divisão de Produção de Material Acessível: dpma@acessibilidade.ufc.br

Divisão de Tecnologia Assistiva: divtec@acessibilidade.ufc.br

Divisão de Apoio Pedagógico e Formação para Acessibilidade: 
apoio.edu@acessibilidade.ufc.br

Site e mídias sociais

Site: https://acessibilidade.ufc.br/pt/

Instagram: https://www.instagram.com/acessibilidadeufc/

Facebook: https://www.facebook.com/acessibilidadeufc/

Canal no Youtube: https://www.youtube.com/acessibilidadeufc

Agentes de Acessibilidade

Saiba quem você pode procurar nas Unidades Acadêmicas acessando: 
https://acessibilidade.ufc.br/pt/agentes-de-acessibilidade/agentes-de-acessibilidade-
da-unidades-academicas/
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EVENTOS

SEMANA DE HUMANIDADES

A Semana de Humanidades da UFC é uma atividade que busca difundir e promover o 
diálogo entre as diversas áreas do conhecimento que aqui habitam. O evento conta com 
uma programação rica em atividades acadêmicas, políticas, artísticas e culturais.

Dúvidas ou sugestões: semanadehumanidadeschufc@gmail.com

Nossa página no Facebook: @semanadehumanidadesufc

ENCONTROS UNIVERSITÁRIOS (EU)

Encontros Universitários é o maior evento de divulgação científica do Ceará. Os EU têm 
como objetivo difundir atividades de ensino, pesquisa, extensão, arte e cultura e de 
experiências acadêmicas desenvolvidas e vivenciadas por estudantes na UFC. Nos 
Encontros Universitários de 2017 foram apresentados, no total, 4.870 resumos de 
projetos desenvolvidos por estudantes e professores da UFC.

mailto:semanadehumanidadeschufc@gmail.com


FIQUE POR DENTRO!

Todas as notícias e acontecimentos relativos ao seu Curso e à Universidade 
são postados nas redes sociais e nos sites da UFC e do CH, por isso, é muito 
importante que você acompanhe regularmente esses canais.

Site: www.ch.ufc.br

Facebook: @centrodehumanidades.ufc

Instagram: @centrodehumanidadesufc

Site: http://www.ufc.br/

Facebook: @ufcinforma

Instagram: @ufcinforma

Youtube: Ufc Informa

Twitter: @UFCinforma
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