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Carta de Boas-Vindas
        Com grande satisfação, transmitimos as boas-vindas
aos novos alunos da Universidade Federal do Ceará.
Parabenizamos todos pelo êxito no processo seletivo
que os trouxe para uma das maiores e mais bem
avaliadas universidades públicas do País, e desejamos
que suas jornadas acadêmicas lhes abram as portas
para a  rea l i zação de seus pro jetos  de  v ida.

        A UFC os acolhe em um momento desaador,
depois de expandir-se, extraordinariamente, em anos
recentes. Hoje, nossa Instituição reúne 110 cursos
presenciais em Fortaleza, Sobral, Quixadá, Russas e
Crateús, além de oferecer 9 semipresenciais, na
modalidade a distância, com 29 polos espalhados pelo
interior cearense. A pós-graduação, por sua vez,
matricula 7 mil alunos, que se distribuem por 43
c u r s o s  d e  d o u t o r a d o  e  6 7  d e  m e s t r a d o .

        Ao assumir tais dimensões, a Universidade busca
honrar seu compromisso com a sociedade, oferecendo
ensino de qualidade, pesquisando e prestando serviços
à população, através de 800 ações e projetos de extensão
que beneciam todos os 184 municípios cearenses.

        Vocês encontrarão uma instituição empenhada em
contribuir para o desenvolvimento econômico e social.
Aqui, zelamos pela liberdade de pensamento e expressão
e nos desdobramos em defesa dos preceitos humanísticos
que, desde o princípio, orientam nossa caminhada. A
partir de agora, vocês nos ajudarão a seguir escrevendo
essa história.

Prof. José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque
Reitor

Prof. Glauco Lobo Filho
Vice-Reitor06





Visão geral da UFC
Conheça a Universidade Federal do Ceará

A universidade

        A Universidade Federal do Ceará é uma autarquia vinculada
ao Ministério da Educação. Nasceu como resultado de um amplo
movimento de opinião pública. Foi criada pela Lei nº 2.373, em 16
de dezembro de 1954, e instalada em 25 de junho do ano seguinte.

        No início, sob a direção de seu fundador, Prof. Antônio Martins
Filho, era constituída pela Escola de Agronomia, Faculdade de Direito,
Faculdade de Medicina e Faculdade de Farmácia e Odontologia.

        Sediada em Fortaleza, Capital do Estado, a UFC é um braço do
sistema do Ensino Superior do Ceará e sua atuação tem por base todo
o território cearense, de forma a atender às diferentes escalas de

        A Universidade é composta de sete campi, denominados Campus
do Benca, Campus do Pici e Campus do Porangabuçu, todos localizados
no município de Fortaleza (sede da UFC), além do Campus de Sobral,
Campus de Quixadá, Campus de Crateús e Campus de Russas.

        A Universidade Federal do Ceará, que há mais de 65 anos
mantém o compromisso de servir à região, sem esquecer o
caráter universal de sua produção, chega hoje com praticamente
todas as áreas do conhecimento representadas em seus campi.

exigências da sociedade.

08

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L2373.htm


Visão geral da UFC
Conheça a Universidade Federal do Ceará

Lema, missão, visão e compromisso

        "O universal pelo regional" é o lema da Universidade Federal do Ceará, instituição que busca centrar seu
compromisso na solução dos problemas locais, sem esquecer o caráter universal de sua produção.

Lema

        A missão da Universidade é formar prossionais da mais alta qualicação, gerar e difundir conhecimentos,
preservar e divulgar os valores éticos, cientícos, artísticos e culturais, constituindo-se em instituição estratégica
para o desenvolvimento do Ceará, do Nordeste e do Brasil.

Missão

        Consolidar-se como instituição de referência no ensino de graduação e pós-graduação (stricto e lato sensu),
de preservação, geração e produção de ciência e tecnologia, e de integração com o meio, como forma de contribuir
para a superação das desigualdades sociais e econômicas, por meio da promoção do desenvolvimento sustentável
do Ceará, do Nordeste e do Brasil.

Visão

        “Como Universidade, cultivamos o saber. Como Universidade do Ceará, servimos ao meio. Realizamos assim o
Universal pelo Regional”. A partir desse parâmetro, delineado por seu fundador, Antônio Martins Filho, a
Universidade Federal do Ceará rearma compromisso histórico com a busca de soluções para os problemas locais,
sem esquecer o caráter universal de sua produção.

Compromisso

lema
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Campus de Russas
        O Campus da Universidade Federal do Ceará em Russas foi criado em 16 de Agosto de 2011 por decreto da
Presidente Dilma Rousseff. Sua implantação ocorreu em 14 de dezembro de 2012 e as atividades acadêmicas
foram iniciadas no segundo semestre de 2014, com a primeira turma de Engenharia de Software. A partir de
2015, começaram a ser ofertados também os cursos de Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia
Mecânica e Engenharia de Produção.

        A UFC tem como objetivo formar prossionais da mais alta qualicação, gerar e difundir conhecimentos,
preservar e divulgar os valores artísticos e culturais, constituindo-se em instituição estratégica para o
desenvolvimento da cidade de Russas e região do Vale do Jaguaribe.

        O campus conta com uma área total de 50ha, na qual já foram construídas duas Unidades Didáticas e o
Restaurante Universitário. A previsão é que, ao longo de sua implantação, receba cerca de 1.650 estudantes,
92 professores e 110 servidores técnico-administrativos.

        O campus possui ainda um prédio no centro da cidade, na rua Coronel Araújo Lima, nº1348, onde está
localizada a Coordenação de Extensão do Campus e os escritórios das empresas juniores dos cursos. Este
Anexo tem o objetivo de ser um núcleo de intermediação entre a Universidade e as empresas da região, visando
o desenvolvimento de projetos de extensão de interesse dos setores produtivos da sociedade, principalmente o
industrial, comerciário e o das telecomunicações.
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Estrutura

        O Campus da UFC em Russas é composto por dois prédios,
chamados de Unidades Didáticas, que abrigam salas de aula,
escritórios dos docentes, coordenações e secretarias de curso,
auditórios, laboratórios e setores administrativos.

Unidades Didáticas

Campus de Russas
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        O Campus da UFC Russas possui vários laboratórios para as práticas estudantis, sendo cinco de
informática, coordenados pelo Prof. Markos Oliveira Freitas. Conra os demais:

Laboratórios

Campus de Russas

LAREB - Laboratório de Reabilitação e Durabilidade das Construções ( )https://lareb.ufc.br/

        Coordenador: Prof. Esequiel Fernandes Teixeira Mesquita;
        Professores participantes: Carlos Humberto Oliveira Costa, Rosineide Fernando da Paz, Aliny
        Abreu de Sousa Monteiro e Camila Lima Maia.

LTI - Laboratório de Tecnologias Inovadoras ( )https://lti.ufc.br/pt/

        Coordenadores: Prof. Dr. Alexandre Matos Arruda, Prof. Dr. Dmontier Pinheiro Aragão Jr., Prof.
        Ms. Filipe Maciel Roberto e Profa. Dra. Rosineide Fernando da Paz.

NEMO - Núcleo de Estudo em Aprendizado de Máquina e Otimização

        Coordenador: Prof. Pablo Luiz Braga Soares;
        Professores participantes: Bonm Amaro Jr, Eurinardo Rodrigues, Márcio Costa Santos e
        Tatiane Fernandes.

N2S - Núcleo de Soluções em Software ( )http://n2s.russas.ufc.br/

        Coordenadora: Profa. Jacilane Rabelo;
        Técnico-Administrativo participante: Paulo Macedo (Supervisor de Projetos).
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Campus de Russas
GEPRO - Grupo de Estudos em Engenharia de Produção

        Coordenador: Prof. Dmontier Pinheiro Aragão Jr.;
        Professores participantes: Lucelindo Dias Ferreira Jr., Daiane de Oliveira Costa, Rochelly
        Sirremes Pinto, Pedro Helton Magalhães Pinheiro e Josemeire Alves Gomes.

Laboratório de Ensaios Mecânicos

        Coordenador: Prof. Ramon Rudá Brito Medeiros.

Laboratório de Construção Civil

        Coordenador: Prof. Otávio Rangel de Oliveira e Cavalcante.

Laboratório de Microscopia Eletrônica

        Coordenador: Prof. Pedro Helton Magalhães Pinheiro.

Laboratório de Soldagem

        Coordenador: Prof. Edvan Cordeiro de Miranda.

Laboratório de Eletrotécnica

        Coordenadora: Profa. Andriele Nascimento de Sousa.
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Campus de Russas
Laboratório de Física

        Coordenador: Prof. Anderson Magno Chaves Cunha.

Laboratório de Química

        Coordenadora: Profa. Aliny Abreu de Sousa Monteiro.

Laboratório de Mecânica dos Solos

        Coordenadora: Profa. Andriele Nascimento de Sousa.

Laboratório de Termodinâmica e Fluidos

        Coordenadores: Profa. Dra. Sílvia Teles Viana e Prof. Dr. Camilo Augusto Santos Costa.

Laboratório de Usinagem

        Coordenador: Prof. Pedro Helton Magalhães Pinheiro.
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        Galpão espaçoso localizado ao lado da Unidade Didática I o qual comporta laboratórios que são
usados por todos os cursos de engenharia do campus, entre eles, o laboratório de materiais de
construção, o de soldagem, o de sais mecânicos (ou ensaios físicos), o de mecânica dos solos, o de
ensaios mecânicos e o de uorescência de raio-x.

Galpão de Laboratórios

Campus de Russas

        O Campus da UFC em Russas possui dois auditórios equipados com sistema de áudio e vídeo,
aparelhos de ar condicionado e poltronas, com capacidade para 100 pessoas cada.

Auditórios

        O campus dispõe de uma cantina que oferece opções para café-da-manhã, lanche e almoço.
Possui amplo espaço para refeições com capacidade para 50 pessoas, equipado com mesas e cadeiras.

Cantina

        O Restaurante Universitário do Campus de Russas, sob a coordenação da Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis, é uma unidade destinada a oferecer refeições de qualidade a estudantes, docentes e servidores
técnico-administrativos da UFC, além de constituir um espaço de convivência e integração da comunidade
universitária. O atendimento do Restaurante Universitário do Campus de Russas abrange uma parcela dos
estudantes que buscam economizar. Atualmente, são fornecidas cerca de 1.000 refeições por dia. São
oferecidas diariamente duas refeições: almoço e jantar.

Restaurante Universitário
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        A Biblioteca do Campus de Russas, iniciou suas atividades no dia 09 de março de 2015, tendo
como missão “organizar, preservar e disseminar a informação para produção do conhecimento, dando
suporte às atividades educacionais, cientícas, tecnológicas e culturais da Universidade Federal do
Ceará, possibilitando o crescimento e o desenvolvimento da Instituição e da sociedade.”

Biblioteca

Campus de Russas
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Calourário
O dicionário do calouro

A.P. e A.F.:

        A.P. (Avaliação Parcial), e A.F. (Avaliação Final) é a recuperação do tempo do colégio. Todo estudante com média
entre 4 e 7 estará apto a fazer A.F. Cuidado, se sua média é menor que 4, será reprovado automaticamente.

IRA:

        É o Índice de Rendimento Acadêmico e equivale à sua nota geral na Universidade. Ele é alterado ao nal de cada
semestre cursado. É um critério de escolha muito usado, por exemplo, para denir se um aluno vai ganhar uma bolsa
de graduação ou não.

Centro Acadêmico (CA):

        São as entidades que reúnem todos os estudantes de um mesmo curso.

Empresa Júnior (EJ):

        Empresa criada por alunos de cursos de graduação, estando ligada a um ou mais cursos. A gestão é feita pelos próprios
alunos com tutoria de um ou mais professores.
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Associação Atlética:

        Responsável por promover, estimular e organizar todo ambiente desportivo na Universidade.



Calourário
O dicionário do calouro

Diretório Central dos Estudantes (DCE):

        É a entidade que congrega todos os alunos da UFC. É um importante instrumento de defesa dos direitos dos estudantes,
de busca por melhorias na Universidade Pública e de luta pela efetivação de um ensino público, democrático e de qualidade.

Matriz Curricular:

        É a distribuição semestral ou anual das disciplinas, estágio supervisionado e atividades complementares do curso,
contemplando a organização curricular, integração e contextualização dos conhecimentos.

Créditos:

        Carga horária semanal de uma disciplina, ou seja, cada crédito equivale à 1 hora de aula.

CNPQ:

        É o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíco e Tecnológico, uma agência do Ministério da Ciência e Tecnologia
(MCT), destinada ao fomento da pesquisa cientíca e tecnológica.
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Monitoria:

        Grande oportunidade de ensinar aos colegas e de reforçar o conteúdo ministrado em sala de aula. Através de um edital de
seleção, um aluno é selecionado a ser monitor de uma disciplina que já tenha cursado. Fique ligado!



Calourário
O dicionário do calouro

Bolsa de Iniciação Científica:

        É um valor mensal ofertado ao aluno que está iniciando a caminhada no universo da pesquisa cientíca, sob orientação
de um professor pesquisador.

PAIP:

        Programa de acolhimento e incentivo a permanência. 

PACCE:

        Programa de Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis. Tem como objetivo colaborar para o aumento da taxa de
conclusão nos cursos de graduação da UFC. A principal estratégia utilizada é a difusão de Células Estudantis.

PET:

        Programa de Educação Tutorial. Um dos objetivos do PET é atuar em prol da melhoria dos cursos de graduação.
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Monografia:

        É o trabalho de m de curso em que o estudante, com a orientação de um professor, faz suas primeiras considerações
acerca de determinado assunto que considere relevante.



Perguntas de Calouro
Tire suas dúvidas aqui

� Como é feita a assiduidade (frequência) do aluno?

        Se dá pela já conhecida “chamada”. Para ser aprovado, o aluno deve ter uma frequência igual ou superior a 75% da carga
horária de cada disciplina. Em casos especícos, como a componente curricular de estágio supervisionado ou trabalho de
conclusão de curso, é necessário uma maior assiduidade, que passa a ser de 90%. A UFC possui o sistema de integralização
de carga horária, que contabiliza as horas das atividades letivas.

� 
� Como conseguir declaração de matrícula e histórico escolar?

        Você pode solicitar junto à Coordenação do seu curso ou imprimir através do SIGAA-UFC. Basta apresentar documento com
foto e o número da matrícula.
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� Como acessar o SIGAA-SI3 UFC?

        Acesse o site do SIGAA-UFC, cujo link é: . E é só fazer seu auto-cadastro online.https://si3.ufc.br/sigaa

� 
� Como solicitar segunda chamada?

        O pedido de segunda chamada das provas deve ser solicitado por escrito à coordenação do curso, em até três dias úteis após
a realização da primeira chamada.

https://si3.ufc.br/sigaa


Perguntas de Calouro
Tire suas dúvidas aqui

� 
� O que são as atividades complementares?

        Para possuir tão o sonhado diploma, não é necessário somente ser aprovado nas disciplinas, fazer um estágio supervisionado e
apresentar o trabalho de m de curso. O aluno também precisa realizar atividades complementares, que são práticas além da sala
de aula, as quais complementam sua formação durante a graduação. A quantidade de horas necessárias em atividades deste tipo
para colar grau estão descritas no projeto pedagógico de cada curso. Elas podem ser alcançadas através da participação em projetos
de extensão e pesquisa, bolsas de iniciação acadêmica e cientíca, monitoria, gestão de Centros Acadêmicos, participação em
empresas juniores, organização e participação de eventos e palestras, bem como através de formação complementar, ou seja,
capacitação por meio de cursos.
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Informações

        Serão atendidos no âmbito do Programa Nacional de Assistência Estudantil prioritariamente estudantes
oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio.

Perfil

Assistência Estudantil
Precisa de auxílio? Leia aqui!

        Tem como nalidade contribuir para a permanência dos estudantes dos campi do interior, que apresentem
vulnerabilidade socioeconômica comprovada, similar aos estudantes beneciados pelo Programa de Residência
Universitária em Fortaleza.

� Auxílio Moradia

        Tem como nalidade contribuir para que os estudantes, em situação de vulnerabilidade socioeconômica com
provada, possam permanecer na instituição, reduzindo o risco de evasão e propiciando a obtenção de desempenho
acadêmico satisfatório, mediante atuação, em caráter de iniciação acadêmica, nas diversas unidades da Instituição.

Bolsa de Iniciação Acadêmica (BIA)

        Disponibilizar ajuda nanceira a estudantes de graduação, em situação de vulnerabilidade socioeconômica
comprovada e que não tenham sido alcançados por nenhuma das outras ações de apoio nanceiro disponíveis na
Universidade Federal do Ceará ou pagas com recursos do Governo Federal, de modo que possa contribuir para a
obtenção de um desempenho acadêmico satisfatório, reduzir o risco de evasão e propiciar a conclusão dos cursos
em tempo hábil.

� Auxílio Emergencial
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Informações

        Disponibilizar ajuda nanceira às mães, estudantes de graduação, em situação de vulnerabilidade socioeconômica
comprovada, de modo que possa contribuir para a obtenção de um desempenho acadêmico satisfatório, reduzir o risco
de evasão e propiciar a conclusão dos cursos em tempo hábil.

Auxílio-creche

Assistência Estudantil
Precisa de auxílio? Leia aqui!

      O serviço de psicologia do Campus de Russas tem por nalidade apoiar, orientar e acompanhar os estudantes
nos processos de adaptação frente à vida acadêmica. Para ter acesso ao serviço, o estudante deve solicitar seu
atendimento via preenchimento de formulário disponibilizado pelos psicólogos, comparecendo no dia e horário agendados.

� Atendimento Psicológico

        O serviço social do Campus da UFC em Russas oferece atendimento e acompanhamento às demandas dos
discentes, com base na Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Realiza um trabalho conjunto com a
Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) da UFC, viabilizando os auxílios e bolsas concedidos pela PRAE, além
de orientar os alunos e dar os devidos encaminhamentos.

Serviço Social
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Sites, telefones, endereços e contatos úteis
#AnotaAí

Universidade Federal do Ceará - Campus de Russas

Rua Felipe Santiago, 411, Cidade Universitária, Russas/CE, CEP. 62900-000

(88) 3411.9218

russas@ufc.br

www.russas.ufc.br

@ufcrussas

facebook.com/ufcrussas

UFC - Campus de Russas

UFC em Fotos: www.ufcemfotos.tumblr.com
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Mural de Eventos



Encontros Universitários
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Encontros Universitários
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Feira das Profissões
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Feira das Profissões
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SESCOMP
Semana da Engenharia de Software e Ciência da Computação
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SESCOMP
Semana da Engenharia de Software e Ciência da Computação
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SER
Semana das Engenharias de Russas

37



SER
Semana das Engenharias de Russas
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Site Institucional da UFC Campus de Russas.
Extraído de  em 27/04/2021.http://www.russas.ufc.br/

Guia do Estudante da UFC.
Extraído de  em 27/04/2021.http://www.guiadoestudante.ufc.br/

Portal da UFC.
Extraído de  em 27/04/2021.http://www.ufc.br/
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