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1 OBJETIVO 

 

Este documento tem como objetivo reunir informações a respeito das formas de 

ingresso de alunos nos cursos de graduação da UFC. 

 

2 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 Manual do Aluno; 

 Manual das Coordenações de Cursos de Graduação; 

 Resolução n° 20/CEPE, de 05 de março de 2001; 

 Decreto n.
0 

89.758 de 06.06.84.   

 

3 FORMAS DE INGRESSO 

 Sistema de Seleção Unificada (SiSU); 

 Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); 

 Mudança de Curso; 

 Transferência; 

 Admissão de Graduados; 

 Admissão por Convênio; 

 Matrícula de Cortesia; 

 Admissão em Disciplinas Isoladas (Aluno Especial); 

 Curso Sequencial de Complementação de Estudos de destinação coletiva. 
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4 DIAGRAMAS  

A fim de fornecer uma visão geral da principal forma de ingresso na UFC, que é 

através do SiSU, foi elaborado o diagrama a seguir: 

 

 

Figura 1. Diagrama Ingresso através do SiSU.  

 

 

5 DETALHAMENTO  

5.1 Sistema de Seleção Unificada (SiSU)  

A UFC realiza a seleção de suas vagas nos Cursos de Graduação Presencial, com 

exceção de Letras-Libras, utilizando a metodologia do Sistema de Seleção Unificada 

(SiSU). Para mais informações consulte a página do SiSU na UFC: www.sisu.ufc.br 

5.2 Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

O ingresso nos Cursos de Graduação Semipresencial se dá por aproveitamento 

de nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cujas vagas e pólos são 

disponibilizados em edital próprio do Instituto UFC Virtual. A nota do Enem é utilizada 

também para o ingresso no curso presencial de Letras-Libras, cuja seleção também se dá 

por edital próprio, de modo a priorizar o acesso a pessoas com deficiência auditiva. 

 

http://www.sisu.ufc.br/
http://www.virtual.ufc.br/
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5.3 Mudança de Curso 

Informação do site da UFC: esta modalidade é restrita aos alunos da UFC que 

tenham cursado todos os componentes curriculares obrigatórios do primeiro ano do 

curso de origem. Depende, também, de vagas no curso pretendido e de processo 

seletivo. A data de divulgação do edital de Mudança de Curso pode ser verificada 

no Calendário Universitário. 

Informação do Manual das Coordenações de Curso de Graduação: Possibilita o 

acesso de alunos da UFC a outros cursos da própria instituição mediante a oferta de 

vagas e processo seletivo. Condiciona a ter integralizado pelo menos 10 (dez) créditos e 

a ter concluído no mínimo um período letivo e no máximo 4 (quatro) semestres.Não 

sendo computado, para essa cálculo, períodos de trancamento total. 

5.4 Transferência 

É a forma de admissão de alunos egressos de estabelecimentos de ensino 

superior, nacionais ou estrangeiros, no decorrer do Curso.  

Obrigatória: transferência obrigatória (ex-officio) independe de vaga e de época 

e beneficia o servidor público federal civil ou militar e seus dependentes quando 

requerida em razão de comprovada remoção por necessidade de serviço que acarrete 

mudança de domicílio para o município de Fortaleza, ou para localidade próxima a este, 

nos termos da legislação em vigor. Os transferidos por força de lei, oriundos de cursos 

não reconhecidos que concluírem a graduação na UFC, só poderão solicitar expedição 

de diploma quando o Curso de origem for reconhecido. 

Facultativa: aquela que se processa pela admissão de estudantes procedentes de 

outras Instituições de Ensino Superior, desde que o curso de origem seja idêntico ou 

equivalente ao da UFC. Não serão aceitas transferências no primeiro e no último 

semestres do curso, exceto nos casos de transferência por força de lei. A transferência 

facultativa deve ser solicitada dentro dos prazos normais estabelecidos pelo Calendário 

Acadêmico e de acordo com Edital que deve estar amparado na Resolução n° 20/CEPE, 

de 05 de março de 2001. 

http://www.ufc.br/calendario-universitario
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5.5 Admissão de Graduados 

Trata-se de admissão solicitada por pessoas já graduadas para ingresso em novo 

curso, cujo deferimento depende da existência de vagas no curso pretendido e de 

processo seletivo com aproveitamento da nota do Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem), em sua edição mais recente. A data de divulgação desse edital pode ser 

verificada no Calendário Universitário. 

5.6 Admissão por Convênio 

A UFC recebe estudantes estrangeiros provenientes da América Latina e África através 

de um Programa de Intercâmbio Cultural, visando à formação de recursos humanos em 

cooperação com os países em desenvolvimento. 

5.7 Matrícula de Cortesia 

Trata-se da admissão, cuja aceitação pela UFC independe da existência de vaga 

no Curso pretendido, por força do Decreto n.089.758 de 06.06.84. A sua aplicação 

abrange: 

- Funcionários estrangeiros ou seus dependentes que figurem na lista 

diplomática ou na lista consular; 

- Funcionários estrangeiros de missões diplomáticas, não-residentes no Brasil ou 

seus dependentes, indicados pelo Ministério das Relações Exteriores. 

Para a matrícula desses alunos, é indispensável a conclusão do ensino médio e não é 

permitido aproveitamento de estudos. 

O diploma obtido mediante esse tipo de admissão tem valor puramente 

acadêmico, não conferindo direitos para exercício profissional no Brasil. 

5.8 Admissão em Disciplinas Isoladas (Aluno Especial) 

Permitida a graduados ou a alunos de IES situada fora da área metropolitana de 

Fortaleza que queiram cursar um máximo de 05 (cinco) disciplinas. 
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5.9 Curso Sequencial de Complementação de Estudos de destinação coletiva 

Distintos dos cursos de graduação são oferecidos mediante o estabelecimento de 

parcerias com os diversos segmentos da sociedade, que se destinam a propiciar estudos 

em áreas específicas de atuação no mercado de trabalho. O ingresso nestes cursos é 

realizado através de processo seletivo específico. 

 

6 OBSERVAÇÕES 

Há uma questão, relacionada às formas de ingresso na UFC, que precisa ser 

discutidas, para possível aplicação de melhorias: 

1. Os manuais do Aluno e da Coordenação de Cursos de Graduação estão 

desatualizados (o Vestibular Tradicional é citado como forma de ingresso) e 

incompletos, sendo necessário reunir informações de ambos e também do site da 

UFC, a fim de conhecer todas as formas de ingresso, bem como obter informações 

atualizadas. 

 


