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1 A Universidade Federal do Ceará  

 

1.1 Informações gerais  

 

Hoje, a UFC oferece 126 cursos de graduação e 116 de pós-graduação, sendo 58 

mestrados acadêmicos, 13 mestrados profissionais, 7 especializações e 45 doutorados. 

Além disso, a UFC realiza cerca de 800 ações de extensão, beneficiando milhares de 

pessoas em todo o Estado. 

 

Segundo dados referentes ao ano de 2015 (disponíveis no site http://ufc.br/a-

universidade/ufc-em-numeros/9230-dados-basicos-2015), a Instituição conta com 2152 

professores, 3416 servidores técnico-administrativos e cerca de 26 mil alunos 

matriculados em 2015. Além dos três campi em Fortaleza (Benfica, Pici e Porangabuçu), 

a Instituição está presente no interior do Estado (nas cidades de Crateús, Sobral, Quixadá 

e Russas), totalizando 7 campi, que reúnem, 17 unidades acadêmicas, 2 hospitais que 

atendem a comunidade, 17 bibliotecas (que contêm cerca de 700.000 exemplares e títulos, 

incluindo-se livros eletrônicos) e 8 refeitórios. A UFC também oferece cursos a distância, 

por meio do Instituto UFC Virtual. 

 

Os dois hospitais são o Hospital Universitário Walter Cantídio, que se situa na 

Rua Capitão Francisco Pedro, 1290, bairro Rodolfo Teófilo, e a Maternidade Escola Assis 

Chateubriand, situada na Rua Coronel Nunes de Melo, s/n, bairro Rodolfo Teófilo.  

 

De acordo com o Ranking Web of Universities, disponível no link 

http://www.webometrics.info/en/Latin_America/Brazil, a UFC é a 10ª entre as maiores 

instituições de ensino superior do Brasil e também avançou no ranking mundial, em que 

http://ufc.br/a-universidade/ufc-em-numeros/9230-dados-basicos-2015
http://ufc.br/a-universidade/ufc-em-numeros/9230-dados-basicos-2015
http://www.webometrics.info/en/Latin_America/Brazil
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se encontra na posição 600. Para mais informações sobre a Universidade, é possível 

acessar o site www.ufc.br.  

1.2 Calendário Acadêmico da UFC  

 

O calendário Acadêmico da UFC é constantemente atualizado e divulgado no site 

da instituição, sendo possível – e necessário! – que o estudante em mobilidade sempre o 

acompanhe: ufc.br/calendario-universitario/2017 . 

 

1.3 Rotina como estudante na UFC  

 

As aulas na UFC costumam ser teóricas, práticas ou teórico-práticas. As aulas 

teóricas são normalmente ministradas por professores em horários, dias e locais pré-

determinados no período de matrícula. Normalmente, as disciplinas obrigatórias (aquelas 

que são requisito do curso para o aluno de graduação obter o diploma) são 

disponibilizadas no campus específico em que o curso do aluno funciona. 

 

As aulas práticas são ministradas normalmente em laboratórios ou são aulas em 

que os alunos experienciam atividades e exercícios práticos relacionados com o conteúdo 

da disciplina. Já as aulas teórico-práticas são geralmente divididas em dois momentos: 

um inicial, em que o professor expõe o conteúdo e dialoga com os alunos, e outro em que 

os estudantes realizam a parte prática do conteúdo.  

 

A bibliografia utilizada pelos professores é apresentada por cada um deles em seu 

programa de aula, o qual geralmente é entregue no 1º dia de aula. Os livros estão 

disponíveis nas bibliotecas da UFC ou são disponibilizadas cópias para que o aluno acesse 

o material. Alguns professores também costumam digitalizar material e enviar para os 

alunos das disciplinas via e-mail ou SIGAA. 

 

http://www.ufc.br/
http://ufc.br/calendario-universitario/2017
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A avaliação dos estudantes pode ser realizada por meio de notas relativas à prova, 

participação em sala de aula, apresentação de trabalhos e frequência. Para a aprovação 

em uma disciplina, é necessário obter-se uma média final de notas superior ou igual a 7,0. 

Caso o aluno consiga, ele é aprovado com conceito “A”. Para aqueles que não 

conseguiram atingir tal pontuação, mas que ficaram com média maior ou igual a 4 e 

menor que 7, há o período de avaliações finais (AFs), em que é feita uma prova com o 

conteúdo de toda a disciplina. O aluno deve então tirar uma nota superior a 4 nessa prova, 

para que, com a sua nota de AF somada à sua média das avaliações parciais, sua média 

final seja maior ou igual a 5 e o estudante seja aprovado com o conceito “B”. Se não for 

possível essa aprovação, o aluno é considerado reprovado na disciplina. Também se 

considera reprovado o aluno que obtém percentual de frequência menor do que 75%, uma 

vez que a presença é considerada fator essencial para o acompanhamento das aulas.  

 

A UFC utiliza um parâmetro para que seja calculado o desempenho dos 

estudantes, com base em suas notas e frequências, o índice de Rendimento Acadêmico – 

IRA. O cálculo do IRA é feito a partir de uma média ponderada das notas das médias 

finais de cada disciplina pelo seu número de créditos. 

 

1.4 A Pró-Reitoria de Relações Internacionais – PROINTER 

 

A Pró-Reitoria de Relações Internacionais (PROINTER) integra a estrutura 

orgânica da Reitoria da Universidade Federal do Ceará, compondo os órgãos de 

assessoramento ao Reitor juntamente com a Auditoria Interna, a Coordenadoria de 

Comunicação Social e Marketing, a Coordenadoria de Concursos, a Ouvidoria Geral e a 

Secretaria de Órgãos Deliberativos Superiores. Primeiramente, o órgão responsável por 

tratar de questões relativas à internacionalização na UFC era a Divisão de Intercâmbio e 

Expansão Cultural, vinculada ao Departamento de Educação e Cultura, criada em janeiro 

de 1957. Mais tarde, em setembro de 1974, surgiria a Comissão de Assuntos 
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Internacionais, a qual passou a adotar, no ano seguinte, a nomenclatura Departamento de 

Assuntos Internacionais (DAI). Em 1987, surgiria a Coordenadoria de Assuntos 

Internacionais (CAI), que em 2017 tornou-se a Pró-Reitoria de Relações Internacionais 

(PROINTER). 

 

A PROINTER é o órgão da Universidade Federal do Ceará que proporciona 

orientação aos professores, servidores técnico-administrativos e estudantes da UFC no 

processo de estabelecimento de convênios com instituições estrangeiras e na participação 

em programa de graduação e pós-graduação no exterior. Este setor também recepciona e 

oferece, a estudantes e professores estrangeiros que vêm realizar intercâmbio na UFC, 

acompanhamento acadêmico e orientação sobre aspectos legais e institucionais.  

 

A internacionalização é um dos principais desafios das universidades neste início 

de século. Como se sabe, o processo da globalização tem provocado um impacto profundo 

em todas as regiões do mundo e em todos os aspectos da vida. Todas as nações precisam 

unir forças para superar as dificuldades que podem colocar em risco o nosso futuro: as 

mudanças climáticas, a exploração ilimitada dos recursos naturais, a destruição da 

diversidade biológica, as desigualdades sociais e as tensões étnicas e religiosas, para listar 

apenas algumas. As universidades, naturalmente, devem colocar-se na ponta deste 

esforço comum da humanidade. Desta forma, a internacionalização da UFC não é uma 

opção, é uma obrigação. 

 

A colaboração e o intercâmbio científicos representam a dimensão clássica da 

internacionalização: pesquisadores de diferentes países e instituições colaboram na 

elaboração e no desenvolvimento de projetos científicos, realizando missões e estágios e 

participando de eventos internacionais. A UFC orgulha-se de já ter firmado convênios 

científicos com um grande número de excelentes universidades do mundo inteiro. A 

PROINTER tem como uma de suas missões a captação, a implementação e o 
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acompanhamento de convênios científicos, fornecendo a informação e o apoio 

necessários para pesquisadores da UFC que pretendem institucionalizar suas 

colaborações internacionais. Esta pró-reitoria dedica-se ainda a ampliar e aprofundar as 

colaborações com empresas internacionais. 

 

Não haverá, no futuro, atuação profissional de nível elevado que escape aos 

impactos da globalização – nem no meio acadêmico, nem fora dele. A UFC busca 

capacitar alunos de graduação e pós-graduação para interagir e colaborar com a 

excelência acadêmica internacional, competindo de igual para igual com os melhores 

estudantes do mundo. 

 

Pela qualidade de sua pesquisa, ensino e extensão, a UFC já compete, nas mais 

diversas áreas, em nível internacional. Objetivando esta excelência acadêmica, torna-se 

crucial facilitar a recepção de professores e estudantes estrangeiros em nossa 

universidade, bem como tornar mais produtiva e eficiente a realização de estágios no 

exterior pelos docentes e alunos de graduação e pós-graduação da instituição. Neste 

sentido, a PROINTER tem por meta participar na articulação do aprimoramento dos 

processos administrativos envolvidos nestas ações, bem como na compatibilização das 

estruturas curriculares e organização de ensino com os modelos internacionais. 

 

Por meio de acesso ao site www.prointer.ufc.br, é possível visualizar informações 

mais detalhadas sobre convênios, possibilidades de intercâmbios e outros procedimentos 

ligados à mobilidade na Universidade. 

 

Equipe da Pró-Reitoria de Relações Internacionais 

 

Professor José Soares de Andrade Júnior 

Pró-Reitor de Relações Internacionais 
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Professor Konrad Christoph Utz 

Coordenador de Mobilidade Acadêmica 

 

Professor Cláudio Lucas Nunes de Oliveira 

Coordenador de Intercâmbio e Convênios Internacionais 

 

Professora Massilia Maria Lira Dias 

Coordenadora de Internacionalização Linguística 

 

Ananda Badaró de Athayde Prata 

Tradutora/Intérprete 

 

Roberto Bruno Souza 

Atendimento ao público 

 

Antônia Cláudia de Freitas 

Secretária Executiva 

 

Cíntia Araújo Oliveira 

Assistente em Administração 

 

Germano Franklin Costa Luz 

Assistente em Administração 

 

Endereço da PROINTER 

 

Pró-Reitoria de Relações Internacionais 
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Endereço: Av. da Universidade, 2853 - Benfica (Prédio da Reitoria) 

CEP 60020-181 - Fortaleza-Ceará - Brasil 

Fone: (85) 3366.7333 / 3366.7335 - Fax: (85) 3366.7334 

Site: www.prointer.ufc.br 

E-mail: secretaria@prointer.ufc.br 

 

1.5 O Programa de Apoio ao Intercambista – PAI 

 

O Programa de Apoio ao Intercambista – PAI – visa auxiliar os alunos 

estrangeiros em mobilidade na UFC a realizar todas as atividades relativas a sua estadia 

no Brasil como estudante. São outros alunos da UFC, brasileiros, que são selecionados 

como padrinhos do programa e orientados para acompanhar os intercambistas. De 2011 

até 2017, o número de padrinhos foi 423 e o número de intercambistas apadrinhados foi 

de 487. Os países com alunos mais apadrinhados pelo PAI foram: Alemanha, França, 

Espanha e Portugal. Para mais informações sobre o programa, pode-se se enviar um e-

mail para o endereço:  ufc.pai@gmail.com. 

 

1.6 Mobilidade acadêmica – Procedimentos de Candidatura 

 

A mobilidade acadêmica de alunos intercambistas prevê a realização dos estudos 

pelo período de seis meses a um ano letivo.  

Na modalidade de aluno intercambista, a apresentação de candidatura de alunos 

estrangeiros deve ser feita de forma institucional, por intermédio do Departamento de 

Relações Internacionais da Universidade de origem. Para tanto, o estudante deverá 

preencher o documento Candidatura de Estudante Estrangeiro - Formulário de Inscrição 

(CAI-08) (DOC 55.74 KB) e enviá-lo à Pró-Reitoria de Relações Internacionais 

juntamente com os seguintes documentos: 

1. Histórico escolar; 

mailto:ufc.pai@gmail.com
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2. Carta de motivação; 

3. Carta do coordenador da área de Assuntos Internacionais da instituição de origem; 

4. Cópia do passaporte. 

 

Após receber as candidaturas de estudo de alunos estrangeiros, a Pró-Reitoria de 

Relações Internacionais encaminha as solicitações para os coordenadores de curso para 

que estes decidam se os alunos podem ou não ser aceitos. A decisão dos coordenadores 

de curso é comunicada à PROINTER que, por sua vez, envia a resposta à Universidade 

do candidato. 

 

1.7 Seguro médico 

 

Ainda que não seja requisito essencial para que o candidato estrangeiro a aluno 

em mobilidade na UFC contrate um plano de seguro médico, é interessante que os 

estudantes considerem a importância da adesão a esse serviço, uma vez que adversidades 

podem ocorrer e que, não obstante o Brasil oferecer sistema único de saúde (SUS) 

gratuito, o contrato com o seguro é uma garantia a mais que o estudante pode obter em 

relação a uma estadia tranquila durante a mobilidade.  

 

São diversas as empresas que oferecem seguro saúde e ele pode ser adquirido 

apenas por um período determinado, ideal para os estudantes que já sabem por quanto 

tempo irão permanecer no país.  

 

1.8 Chegada do estudante estrangeiro ao Ceará: 

 

Ao chegar a Fortaleza, o aluno estrangeiro deve seguir os seguintes passos: 
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a) Apresentar-se à Pró-Reitoria de Relações Internacionais para preenchimento de 

formulários e realização de demais procedimentos que precedem a matrícula; 

b) Apresentar-se à Delegacia Marítima, Aérea e de Fronteira da Polícia Federal para 

a regularização da permanência no Brasil; 

c) Apresentar-se à Secretaria da Receita Federal, do Ministério da Fazenda para a 

obtenção do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

d) Aguardar encaminhamento dos procedimentos, orientados pela Pró-Reitoria de 

Relações Internacionais, de matrícula na Universidade Federal do Ceará. 

 

1.9 Contatos na UFC para alunos estrangeiros  

 

Pró-Reitoria de Relações Internacionais 

Pró-Reitor: Prof. José Soares de Andrade Júnior 

Endereço: Av. da Universidade, 2853 - Benfica - CEP 60020-181 - Fortaleza - Ceará - 

Brasil 

Fone: (85) 3366.7333 / 3366.7335 - Fax: (85) 3366.7334 

E-mail: secretaria@prointer.ufc.br 

Sitio: www.prointer.ufc.br 

 

 

Pró-Reitoria de Graduação 

Pró-Reitor: Prof. Cláudio de Albuquerque Marques 

Endereço: Campus do Pici - Bloco 308 - CEP 60455-760 - Fortaleza - CE 

Fone: (85) 3366 9498 

E-mail: gabinete@prograd.ufc.br 

Sítio: www.prograd.ufc.br 

 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

mailto:secretaria@prointer.ufc.br
http://www.prointer.ufc.br/
http://www.prograd.ufc.br/
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Pró-Reitor: Prof. Antônio Gomes de Souza Filho 

Endereço: Av. Mister Hull, s/n - Campus do Pici - Bloco 848 - CEP 60440-900 - Fortaleza 

- CE 

Caixa Postal: 12.140 

Fone: (85) 3366 9943 Fax: (85) 3366 9942 

E-mail: prposufc@ufc.br 

Sítio: www.prppg.ufc.br 

 

2 Chegando à UFC 

 

2.1 Informações sobre Brasil, Ceará e Fortaleza 

 

A República Federativa do Brasil – nome oficial do País – é dividida em cinco 

regiões (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste) e 27 unidades federativas, que 

compreendem 26 estados e o Distrito Federal. 

 

O Nordeste brasileiro é composto pelos seguintes estados: Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. 

Fortaleza é a capital do estado do Ceará e a quinta cidade mais populosa do país, com 

cerca de 2,6 milhões de habitantes (em 2016). 

 

2.1.1 Fortaleza  

 

A cidade dispõe de vários pontos turísticos e atrações artísticas e culturais. O 

litoral cearense, contrastante com o semiárido da região interiorana, e o clima tropical são 

elementos atraentes para visitantes de todo o mundo. As praias do Cumbuco, Morro 

Branco, Canoa Quebrada e Jericoacoara destacam-se entre as mais procuradas, assim 
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como a Praia do Futuro, que ocupa grande parte da orla da capital cearense e oferece 

diversas opções de barracas bem estruturadas para receber os banhistas.  

 

Igualmente procurada por turistas e fortalezenses é a Avenida Beira Mar, que 

apresenta uma estrutura hoteleira e um complexo de restaurantes e lojas de padrão 

internacional. O litoral cearense é ainda um paraíso para quem gosta de esportes aquáticos 

como o surf, o kite-surf ou o mergulho. 

 

2.1.2 Clima  

 

Fortaleza apresenta clima tropical, quente e úmido, com temperaturas elevadas ao 

longo do ano inteiro, sem muitas variações. As temperaturas máximas variam entre 29 ° 

C e 30° C, enquanto as mínimas entre 25° e 23°. O primeiro semestre do ano apresenta 

uma quadra chuvosa, especialmente nos meses de fevereiro a abril. A estação mais seca 

se concentra entre os meses de agosto a dezembro, mas os fortes ventos que também 

ocorrem nesse período ajudam a suavizar a sensação térmica que normalmente é bastante 

elevada.  

 

2.1.3 Pontos turísticos e culturais da cidade 

 

Dentre as opções culturais, destaca-se o Instituto e Centro Dragão do Mar de Arte 

e Cultura, que foi a primeira Organização Social (OS) criada no Brasil na área da Cultura. 

Vinculado à Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, o espaço apresenta teatro, anfiteatro, 

salas de cinema, planetário, salas de exposições e biblioteca. Em seu entorno, encontram-se 

restaurantes, bares e boates, ambientes que, assim como o Anfiteatro Sérgio Mota, o Auditório 

e a Praça Verde do Dragão do Mar, proporcionam shows locais, nacionais e internacionais. O 

Centro é ideal para passar a noite com amigos e para aproveitar o lado mais boêmio da cidade. 
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Vale salientar que cerca de 90% da programação do Centro Dragão do Mar tem acesso gratuito 

ou preços simbólicos. Para acompanhara a programação e mais informações, o site encontra-

se sempre atualizado: www.dragaodomar.org.br . 

 

O Museu do Ceará é um ótimo lugar para conhecer a história e a cultura do estado. 

Situado no Palácio José de Alencar, antiga sede da Assembleia Provincial do Ceará, ele 

informa em diferentes salas temáticas sobre a paleontologia, a antropologia indígena e os 

destaques históricos da região, como o movimento abolicionista ou a famosa “Padaria 

Espiritual”, um movimento literário-filosófico cearense que ganhou importância nacional. Há 

quadros e móveis, moedas e medalhas, peças arqueológicas, artefatos indígenas, bandeiras e 

armas. O museu também possui peças de “arte popular” e uma coleção de quase mil 

exemplares de cordéis, folhetos oriundos da época renascentista que, na tradição nordestina 

trazem, em forma de versos e com xilogravuras (desenhos gravados em relevo sobre madeira), 

histórias que perpetuaram a cultura oral do povo, rica de temas religiosos, lendários, históricos 

e fantasiosos.  

 

O Theatro José de Alencar, inaugurado em 1910, é referência arquitetônica, artística 

e turística da cidade. Ele oferece não só a mais seleta programação cênica e musical do Estado, 

mas também uma extensa e diversificada pauta de atividades sócioculturais, visando à 

educação artística e à inclusão social. O prédio é um curioso exemplar da arquitetura eclética. 

Sua sala de espetáculo é em estilo art noveau, feita de peças de ferro fundido, importadas de 

Glasgow. Ele ainda sedia o Centro de Artes Cênicas (CENA), o Colégio de Dança do Ceará e 

o Colégio de Direção Teatral, do Instituto Dragão do Mar, a Orquestra de Câmara Eleazar de 

Carvalho e o Curso Princípios Básicos de Teatro. 

 

Para acessar a programação e mais informações, o Theatro disponibiliza o site: 

www.secult.ce.gov.br/index.php/programacao/teatro-jose-de-alencar . 

 

http://www.dragaodomar.org.br/espacos.php?pg=instituicao
http://www.secult.ce.gov.br/index.php/programacao/teatro-jose-de-alencar
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A Catedral Metropolitana é outro monumento histórico situado no centro de 

Fortaleza. Em estilo gótico romano ou gótico moderado, a Catedral foi inaugurada em 1978 e 

tem capacidade para cinco mil pessoas. 

 

Fortaleza conta ainda com diversas praças públicas que são pontos de passagem e de 

encontro entre pessoas. Entre as mais famosas, está a Praça do Ferreira, que foi oficialmente 

declarada Marco Histórico e Patrimonial de Fortaleza por lei municipal e considerada o 

“coração da cidade”. Na década de 1920, o Café Java, um dos cafés mais conhecidos à 

época, serviu como sede para as reuniões da Padaria Espiritual, importante movimento 

literário genuinamente cearense e expoente da expressividade literária nacional. Outra 

importante praça é a Praça Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, mais conhecida como Praça 

das Flores, que conta com espaços de exposição artística, quadra poliesportiva, academia ao 

ar livre e playground. Espaço semelhante e igualmente arborizado é o da Praça Luiza Távora, 

onde ocorrem eventos culturais periodicamente. A praça abriga também o centro de artesanato 

do Ceará – Ceart, onde artesãos locais expõem e vendem seus trabalhos: produtos de cerâmica, 

madeira, palhas e rendas. Ainda na região central da cidade, a Praça dos Mártires, das mais 

antigas de Fortaleza e conhecida como Passeio Público, apresenta árvores centenárias e 

monumentos. Ela é bastante frequentada devido a seu espaço agradável e suas opções de 

restaurante e de programação cultural relativamente profícua. 

 

Também rico em produtos artesanais especialmente feitos no Ceará, o Mercado 

Central, o maior do Nordeste, concentra diversas variedades de produtos entre artigos de 

couro e renda e elementos típicos da culinária nordestina, como castanhas e doces. Outro 

excelente lugar para comprar artesanato da região é o Centro de Turismo do Ceará, ao lado 

do Passeio Público. 

 

Um importante local de divulgação artística e cultural é a Casa José de Alencar 

(CJA), que faz parte da UFC. A CJA está situada no Sítio Alagadiço Novo, no bairro de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Padaria_Espiritual
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Messejana, em Fortaleza, e foi adquirida em 1825 por José Martiniano de Alencar, pai do 

escritor cearense José de Alencar, autor de obras renomadas da literatura cearense e nacional, 

a exemplo de “Iracema” e “O Guarani”. Por nove anos, este espaço foi o lar do escritor. A 

visitação à Casa é gratuita e proporciona um aprendizado sobre a obra de Alencar, além de um 

passeio agradável pelo espaço, que é bastante arborizado. O horário de funcionamento é de 

segunda a sexta, das 8h às 17h, e sábado, das 9h às 12h. Para acessar a programação e mais 

informações, é disponibilizado o site: www.cja.ufc.br/ .  

 

2.1.4 Linguagem regional 

 

Além de seus monumentos e atividades artísticas, o Ceará destaca-se por sua 

linguagem regional. Abaixo encontram-se alguns exemplos dos vocábulos e expressões que 

denotam a irreverência da expressividade cearense: 

 

Vocábulo ou expressão Significado 

merenda  lanche 

rumbora  vamos embora 

apapagaiado  enfeitado demais 

aperrear  chatear 

ariado  perdido, confuso 

arretado  muito bom, especial; pessoa corajosa 

botar boneco  causar encrenca 

cascudo   pancada 

custar  demorar 

esculhambação   confusão 

estribado  rico 

http://www.cja.ufc.br/
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fajuto  falso, de má qualidade 

fuleiragem/ fulera coisa mal feita; pessoa engraçada, brincalhona 

inhaca   mau cheiro 

rebolar no mato  jogar fora algo 

visagem   aparição 

vixe!/ vixe Maria!/ Virgem Maria! Expressão que indica surpresa ou preocupação 

(fonte: soudonordeste.com.br/dicionario-cearense-cearenses) 

2.1.5 Culinária regional  

 

A culinária própria do Ceará se destaca por seus sabores tropicais e exóticos, 

repletos de tradições culturais. Alguns dos principais pratos são: peixada ao molho de 

legumes, baião, carne de sol, farofa e macaxeira, feijão verde, cuscuz, tapioca, rapadura 

e frutas tropicais (caju, mamão, manga, coco, cajá, sapoti, graviola, seriguela, pitomba, 

maracujá, goiaba e abacaxi). 

 

2.1.6 Transporte Público 

 

A cidade apresenta uma estrutura de mobilidade urbana relativamente integrada, 

com terminais rodoviários interestaduais e terminais integrados de ônibus e metrô. Há, 

ainda, micro-ônibus, rede de bicicletas compartilhadas e táxis credenciados. A empresa 

de Transportes Urbanos de Fortaleza – ETUFOR é responsável por divulgar informações 

e fornecer serviços de mobilidade, como o processo de confecção de carteiras de 

estudante, por meio da qual os estudantes fortalezenses, das redes pública e privada, 

acessam o sistema de ônibus pagando o valor de R$ 1, 40 (preço atualizando em janeiro 

de 2017) e podem integrar sua passagem para utilizar outro ônibus durante o prazo de 2 

horas.  

 

http://soudonordeste.com.br/dicionario-cearense-cearenses
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No site da ETUFOR (http://www.etufor.ce.gov.br/), pode ser feita uma pesquisa 

de itinerário, para que os usuários do transporte público possam visualizar as 

possibilidades de linhas específicas de ônibus (são cerca de 350) que facilitam sua 

mobilidade. 

 

2.2 Informações gerais sobre a chegada do estudante estrangeiro no país e 

sobre o ingresso na UFC como aluno intercambista 

 

O estrangeiro admitido na condição de temporário é obrigado a registrar-se no 

Ministério da Justiça dentro de, no máximo, trinta dias seguintes à entrada no país. Deverá 

se apresentar à Delegacia Marítima, Aérea e de Fronteira – Polícia Federal, antes de 

iniciar qualquer atividade acadêmica na UFC. Ao estrangeiro registrado, será fornecido 

documento de identidade. É importante solicitar ao Cônsul do Brasil no país estrangeiro 

a liberação de uma via original do Visa Application Form, para atender exigência da 

Polícia Federal com fins de regularizar a permanência no Brasil. 

 

O estrangeiro registrado é obrigado a comunicar ao Ministério da justiça a 

mudança do seu domicílio ou residência, devendo fazê-lo nos trinta dias imediatamente 

seguintes a sua efetivação. 

 

Devido a essas exigências, é imprescindível que nenhum estudante estrangeiro 

obtenha autorização para se matricular na UFC, sem antes ter recebido carta de 

autorização da Pró-Reitoria de Relações Internacionais (PROINTER) e se apresentado à 

Polícia Federal. Se passar dos trinta dias iniciais para a apresentação, será cobrada uma 

multa diária. 

 

 

 



 

MANUAL PARA ESTUDANTES ESTRANGEIROS EM 

MOBILIDADE ACADÊMICA NA UFC 

PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

COORDENADORIA DE MOBILIDADE ACADÊMICA 

 

 

 

Universidade Federal do Ceará 

Av. da Universidade, 2853 – Bairro Benfica. Fortaleza-CE – Brasil. 

+55 85 3366 7333 | www.prointer.ufc.br 

 

 

 
19 

2.2.1 Informações sobre CPF 

 

O CPF é um banco de dados gerenciado pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil – RFB que armazena informações cadastrais de contribuintes obrigados à inscrição 

no CPF, ou de cidadãos que se inscreveram voluntariamente. A comprovação da inscrição 

no CPF poderá ser feita mediante a apresentação do “Comprovante de Inscrição no CPF” 

impresso a partir do sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), ou emitido 

pelos Correios, desde que acompanhado de documento de identificação do inscrito. 

 

No caso de estrangeiros, são aceitos como documento de identificação: Passaporte 

ou Registro Nacional de Estrangeiro (RNE). O endereço da Receita Federal do Brasil em 

Fortaleza é: Rua Barão de Aracati, 909 – 2º andar, Bairro:  Aldeota, CEP: 60115-901. 

Telefones:(85) 3878-3200 / 3222. 

 

O Cadastro é de grande importância no Brasil, uma vez que é usado como 

comprovante em várias instituições. É imprescindível, portanto, que os alunos 

estrangeiros providenciem esse documento que pode até mesmo ser solicitado em uma 

representação diplomática brasileira no exterior. Segundo o site da Receita, 

idg.receita.fazenda.gov.br, o interessado deve realizar os seguintes procedimentos: 

 

1. preencher o formulário eletrônico nas versões em português, espanhol ou inglês, 

disponível no sítio da RFB, no endereço www.receita.fazenda.gov.br, imprimi-lo; e 

 

2. entregar o formulário, acompanhado de cópia dos documentos pessoais, em 

uma repartição consular brasileira (Consulado ou Embaixada com setor consular), para 

fins de conclusão da solicitação. 

A repartição consular brasileira processará a solicitação e informará o número de 

inscrição no cadastro CPF ao interessado. Se houver inconsistência cadastral, o pedido de 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
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inscrição será encaminhado à Receita Federal para análise. Nesse caso, o solicitante 

poderá acompanhar o andamento de seu pedido no sítio da RFB, nas versões em 

português, espanhol ou inglês. 

 

Dentro do prazo de 90 dias, o solicitante poderá: 

a) emitir o Comprovante de Inscrição no CPF por meio de serviço disponível no 

sítio da RFB; e 

b) em caso de incorreção nos dados cadastrais, requerer a retificação, sem ônus. 

 

2.2.2 Informações sobre o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) 

 

As orientações gerais sobre a emissão do documento são as seguintes, de acordo 

com o site da Polícia Federal do Brasil: http://www.pf.gov.br/: 

 

A documentação exigida depende do tipo de amparo legal que o estrangeiro 

possua para estada no Brasil. Porém, em linhas gerais, os documentos necessários são: 

 

a) documento de viagem válido (pode ser carteira de identidade para 

ARGENTINA, URUGUAI, PARAGUAI, CHILE, BOLÍVIA, PERU, 

COLÔMBIA e EQUADOR), original e fotocópia das páginas utilizadas do 

passaporte as quais poderão ser autenticadas pelo Cartório ou funcionário do 

DPF;  

b) visto consular obtido e formulário original do pedido de visto  ou, no caso de 

permanência obtida no Brasil, cópia do Diário Oficial da União- D.O.U, 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); 

c) duas fotos 3x4 recentes, coloridas, com fundo branco; 

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/estrangeiro/cedula-de-identidade-de-estrangeiro/copy_of_emitir-cedula-de-identidade-de-estrangeiro
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d) pagamento das taxas correspondentes (recolher a taxa correspondente em 

qualquer instituição bancária, casas lotéricas, agências dos Correios e 

correspondentes bancários): Código 140120 - Taxa CARTEIRA DE 

ESTRANGEIRO PRIMEIRA VIA:  R$ 204,77; Código 140082 - Taxa 

REGISTRO DE ESTRANGEIROS / RESTABELECIMENTO DE 

REGISTRO:  R$ 106,45. 

 

Atenção: A taxa para emissão de carteira de estrangeiro, classificado como 

temporário ou permanente, é de R$ 204,77 (código 140120). Esse valor é correspondente 

à emissão da primeira via da carteira, bem como na substituição ou renovação do 

documento. Para emissão de segunda via da carteira de estrangeiro (em caso de perda, 

roubo, furto ou extravio), será devido o pagamento da taxa correspondente ao código 

140139, no valor de R$ 502,78. 

 

Como REQUERER o registro e a emissão/renovação de Cédula de Identidade de 

Estrangeiro:  

 

a) Preencher o Formulário eletrônico disponível na opção “Requerer Registro/ 

Renovação”. Em seguida, clicar no botão SALVAR e imprimir o formulário preenchido, 

atentando para as orientações sobre a configuração da impressora. 

b) Após o preenchimento e impressão do formulário eletrônico, verifique se existe 

agenda disponível na Unidade do DPF e selecione data e hora para o atendimento. Será 

necessário informar o código de solicitação impresso no cabeçalho do formulário.  

c) Comparecer na Unidade da Polícia Federal para qual realizou agendamento, 

com todos os documentos exigidos. 

 

2.2.3 Informações sobre a matrícula de alunos estrangeiros na UFC 
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Para efetivar sua matrícula na UFC, o estudante estrangeiro deverá apresentar os 

mesmos documentos exigidos para o processo de candidatura, elencados no item 2.5 deste 

Manual, dentre outros, quais sejam:  

 

a) formulário de Candidatura de Estudante Estrangeiro - Formulário de Inscrição 

(CAI-08) (DOC 55.74 KB) preenchido digitalmente,  

b) histórico escolar; carta de motivação;  

c) carta do coordenador da área de Assuntos Internacionais da instituição de 

origem;  

d) passaporte; 

e) CPF; e 

f) RNE (ou seu protocolo de solicitação).  

A PROINTER, então, encaminha à Pró-Reitoria de Graduação o pedido de 

matrícula do aluno em mobilidade. 

 

2.2.4 Após o término da mobilidade realizada na UFC 

 

Uma vez que o estudante estrangeiro termina seu período de mobilidade 

acadêmica na UFC e suas notas são consolidadas, ele pode solicitar à coordenação do 

curso ou à Pró-Reitoria de Relações Internacionais que acesse e imprima seu histórico, o 

qual pode ser traduzido para a língua inglesa e enviado por e-mail e por correio para o 

aluno. O estudante pode, ainda, dirigir-se à PROINTER para requerer a tradução de seu 

histórico e levá-lo.  
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3 A vida na UFC 

 

3.1 O Sistema SIGAA 

 

O Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) é um sistema 

desenvolvido para atender alunos e servidores docentes e técnicos, a fim de que várias 

atividades acadêmicas e administrativas sejam acessadas e desenvolvidas pelos usuários. 

Os estudantes estrangeiros em mobilidade acadêmica não têm acesso ao sistema, mas as 

coordenações de seus cursos podem acessar e imprimir seus históricos. 

 



 

MANUAL PARA ESTUDANTES ESTRANGEIROS EM 

MOBILIDADE ACADÊMICA NA UFC 

PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

COORDENADORIA DE MOBILIDADE ACADÊMICA 

 

 

 

Universidade Federal do Ceará 

Av. da Universidade, 2853 – Bairro Benfica. Fortaleza-CE – Brasil. 

+55 85 3366 7333 | www.prointer.ufc.br 

 

 

 
24 

3.2 Cursos de Língua Portuguesa para Estrangeiros 

 

Há algumas possibilidades para alunos estrangeiros matricularem-se em 

disciplinas ou cursos de Português gratuitos na UFC, concorrendo a vagas que, 

normalmente, são oferecidas para turmas de nível básico ou de níveis mais avançados que 

têm duração de um semestre letivo. 

 

O curso de Português como Língua Estrangeira é promovido pelo 

Departamento de Letras Estrangeiras da UFC e é destinado a alunos estrangeiros (da UFC 

e de outras universidades públicas). No site da UFC (www.ufc.br), no período de 

inscrições, são divulgados o nível requerido para os alunos e a quantidade de vagas, assim 

como detalhes de horários e dias em que ocorrerão as aulas. Mais informações podem ser 

obtidas por meio dos telefones (85) 3366 7540 e 3366 7541. 

 

Já o curso de Português para Estrangeiros: Língua e Cultura Brasileira é 

oferecido pela Casa de Cultura Portuguesa (CCP), a qual faz parte das Casas de Cultura 

Estrangeira da UFC, setor da Universidade que promove cursos de línguas estrangeiras 

para alunos e para a comunidade em geral. São oferecidos cursos em níveis diferentes a 

cada semestre/ ano e todas as informações, requisitos ou detalhes são previamente 

divulgados e podem ser obtidos por meio dos telefones (85) 3366 7649 e 3366 7650 ou 

dos sites: www.casasdeculturaestrangeira.ufc.br e www.culturaportuguesa.ufc.br .  

 

Há ainda a disciplina Tópicos de Português – Língua Estrangeira do 

Departamento de Letras Vernáculas, ofertada como disciplina optativa de 32 horas (2 

créditos) da grade curricular regular do curso de Letras. Ao se matricular, o aluno 

estrangeiro pode ainda aproveitar os créditos de acordo com o sistema de equivalência de 

http://www.ufc.br/
http://www.casasdeculturaestrangeira.ufc.br/
http://www.culturaportuguesa.ufc.br/
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horas ou créditos da sua universidade de origem. Como a disciplina é optativa, é 

necessário que o estudante verifique se, no semestre de seu interesse, ela será ofertada. 

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 3366-7624 e dos e-mails: 

dlv@ufc.br  e letras@ufc.br .  

 

3.3 Restaurante Universitário 

 

O Restaurante Universitário, 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 abrange uma parcela dos estudantes 

que buscam economizar dinheiro e tempo em deslocamento. São oferecidas, em todos os 

Campus, de segunda-feira a sexta-feira, almoço e jantar. Os horários de funcionamento 

são: das 11h às 14h para almoço; das 17h30min às 19h30min para jantar; das 08h às 

19h25min para recarga de cartões. O valor das refeições para estudante é R$ 1,10. O 

acesso às refeições do RU é realizado com o cartão eletrônico ou através da compra de 

tickets, junto com um documento que confirme o seu vínculo com a universidade (carteira 

de estudante ou atestado de matrícula atualizado). Para os estudantes em mobilidade que 

ainda não obtiverem a carteira de estudante, é possível comprar tickets e ter acesso às 

refeições do RU, basta que solicitem à PROINTER uma declaração atestando que estão 

matriculado no semestre como alunos em mobilidade ou que levem o comprovante de 

matrícula, também disponibilizado pela PROINTER ou pela coordenação de seu curso. 

Mais informações podem ser acessadas no site: http://ufc.br/restaurante.  

 

3.4 Acesso às bibliotecas  

 

mailto:dlv@ufc.br
mailto:letras@ufc.br
http://ufc.br/restaurante
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A UFC conta com o sistema de bibliotecas que, atualmente, é coordenado pela 

Biblioteca Universitária e compreende 13 bibliotecas em Fortaleza e 5 no Interior do 

Estado. Por meio do site www.biblioteca.ufc.br, o estudante pode consultar os serviços e 

catálogos das bibliotecas, assim como o acervo de livros, dissertações, teses etc. 

 

3.5 Segurança nos campi 

 

A UFC conta com serviço de supervisão e promoção da vigilância permanente nos 

campi. O público-alvo é a própria comunidade acadêmica: alunos, professores e 

funcionários. O serviço é gerenciado pela Superintendência de Infraestrutura (UFC Infra). 

 

3.5.1 Procedimentos para Solicitação do serviço 

 

Ligar para o UFC SEGURANÇA: (85) 3366 9190 ou para os postos nos campi: 

• Pici: (85) 3366 9562 

• Benfica: (85) 3366 7631 

• Porangabuçu: (85) 3366 8258 

Responsável pelo serviço: Divisão de Vigilância e Segurança (DVS) 

Falar com o vigilante de plantão. 

Fone: (85) 3366 9190 (Central) 

  

3.6 Transporte Público 

 

Algumas avenidas e ruas são mais centrais e dão acesso às demais localidades da 

cidade, especialmente aos centros de ensino e pontos turísticos. Dentre elas, destacam-se: 

Avenida Pontes Vieira, Avenida 13 de Maio, Avenida da Universidade, Avenida Jovita 

Feitosa, Avenida Humberto Monte, Avenida Mister Hull, Avenida José Bastos, Avenida da 

http://www.biblioteca.ufc.br/
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Abolição. Algumas das principais linhas de ônibus que circulam entre essas avenidas e 

conectam pontos importantes no que diz respeito aos universitários estão na lista a abaixo: 

 

a) Circular 1/ 2 (011/012): os ônibus dessas linhas interligam o centro da cidade 

à praia. Por passar entre as Avenidas Pontes Vieira, Av. 13 de maio e Av. da 

Universidade,  essas linhas são boas opções para estudantes acessarem o Centro 

de Humanidades e a Reitoria da UFC. 

b) Parquelândia/Parangaba (060): esta linha integra as regiões da Parangaba e do 

Montese, grandes bairros da cidade, à Parquelândia, dando acesso ao Campus do 

Pici. 

c) Campus do Pici/Unifor (075): uma das linhas mais importantes para universitários 

fortalezenses, essa linha integra o Benfica ao Pici e à Universidade de Fortaleza 

(Unifor), uma das instituições de ensino superior particular da cidade.  

d) Rodolfo Teófilo/ José Bastos (302): Esta linha liga a região central à parquelândia, 

o que possibilita acesso ao campus do Porangabuçu e do Benfica. 

 

A UFC conta, ainda, com um sistema de ônibus que realizam trajetos intercampi 

e intracampus, para facilitar a integração dos alunos de todas as unidades acadêmicas 

entre os campi. Para mais informações sobre os trajetos e horários, os estudantes podem 

acessar o site: http://www.ufcinfra.ufc.br/catalogo-de-servicos/16-itinerario-de-onibus-

da-ufc . 

 

Para ter acesso aos ônibus, os alunos devem apresentar carteira de estudante ou 

comprovante de matrícula, e os docentes e servidores técnico-administrativos devem 

apresentar documento que comprove sua ligação com a Universidade. 

 

http://www.ufcinfra.ufc.br/catalogo-de-servicos/16-itinerario-de-onibus-da-ufc
http://www.ufcinfra.ufc.br/catalogo-de-servicos/16-itinerario-de-onibus-da-ufc
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Outras linhas muito importantes para os estudantes estrangeiros que fazem mobilidade 

em Fortaleza são as que dão acesso a órgãos e entidades públicas como a Receita Federal, 

Polícia Federal e a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). 

 

A Receita Federal, órgão em que os estudantes se apresentam para conseguir o 

Cadastro de Pessoa Física (CPF), está situada na Rua Barão de Aracati, n. 909, bairro Aldeota. 

Um dos ônibus que dá acesso ao local, partindo-se do Benfica (onde estão situados o Centro 

de Humanidades e a Reitoria da UFC), é o Parangaba/Papicu (038). 

Em relação aos endereços da Polícia Federal, em que os estudantes regularizam suas 

situações de estrangeiros no Brasil, existem dois: 

 

O Shopping Iguatemi Fortaleza - Subsolo/Expansão - Av. Washington Soares, nº 85 - 

Edson Queiroz, horário de atendimento: Segunda a sexta-feira das 09h às 17h. Um dos ônibus 

que dá acesso ao local é o Campus do Pici/Unifor (075), já mencionado acima; e 

 

A Superintendência Regional da Polícia Federal, que se localiza na Av. Borges de 

Melo, 820 - Bairro de Fátima, em funcionamento de plantão (85) 3392-4934 / 3392-4924. Um 

dos ônibus que dá acesso ao local é o Borges de Melo 1 (031). 

 

A ETUFOR, onde os estudantes podem solicitar carteira de estudante, está localizada 

na Av. Dos Expedicionários, 4677, Vila União. Existem várias linhas de ônibus que dão acesso 

ao local, como as linhas Parangaba/Centro/Expedicionários (403), Conjunto José 

Walter/Expedicionários (407) e Vila União (502).  

 

Para mais informações e pesquisas sobre itinerários feitos pelas linhas de ônibus em 

Fortaleza, pode-se acessar os sites: http://tdurand.github.io/mapafortaleza/ e 

http://www.etufor.ce.gov.br/GIST/itiLinha.htm . Para consultar horários de ônibus, pode ser 

acessado o site http://www.etufor.ce.gov.br/GIST/linHorarios.htm . 

http://tdurand.github.io/mapafortaleza/
http://www.etufor.ce.gov.br/GIST/itiLinha.htm
http://www.etufor.ce.gov.br/GIST/linHorarios.htm
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A cidade também conta com os serviços de táxi. Para utilizá-los de maneira segura, 

pode-se acessar o site a seguir e verificar as listas de taxistas credenciados: 

www.radiotaxifortaleza.com.br/. Há ainda um serviço de bicicletas compartilhadas, que 

cada vez mais tem ganhado usuários. O sistema pode ser acessado a partir do site 

http://www.bicicletar.com.br/ , por meio do qual o usuário faz um cadastro e utiliza o 

compartilhamento de bicicletas. 

 

3.7 Alojamentos/Imobiliárias  

 

Existem várias imobiliárias na cidade de Fortaleza que os candidatos à mobilidade 

na UFC podem procurar a fim de encontrar um imóvel (casa, apartamento ou quitinete), 

para alugar durante sua estadia. É importante que o estudante observe as normas e 

regulamentos de cada imobiliária no que diz respeito a contratos de locação. A pesquisa 

pode ser realizada por meio dos sites das imobiliárias presentes na cidade.  

 

3.8 Principais hospitais de Fortaleza  

 

Fortaleza conta com hospitais da rede pública, de atendimento gratuito, e da rede 

particular, em que pessoas associadas a algum plano de saúde ou que pagam pelos 

serviços particulares têm acesso a atendimento.  

Dentre os hospitais públicos, vale destacar os seguintes: 

 

• Instituto Dr. José Frota (IJF), maior centro médico de urgência e 

emergência e referência no socorro às vítimas de traumas de alta 

complexidade, como fraturas múltiplas, lesões vasculares e neurológicas 

graves, queimaduras e intoxicações. O endereço é Rua Barão do Rio 

http://www.radiotaxifortaleza.com.br/
http://www.bicicletar.com.br/
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Branco, 1816, Centro. Tel.: (85) 3255-5000. O atendimento é feito 24 

horas por dia, todos os dias da semana. 

• Hospital Geral de Fortaleza (HGF), maior hospital público da rede 

estadual, referência em procedimentos de alta complexidade, realizando 

transplantes, neurocirurgias, e prestando assistência em AVC (Acidente 

Vascular Cerebral) e outras patologias neurológicas, ortopedia, obstetrícia 

de alto risco, tratamentos clínicos especializados dentre outros. O endereço 

é Rua Ávila Goulart, 900, Papicu. Tels.: 3101.3209 / 3101.3224. 

• Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), localizado na Rua Dr. 

Pergentino Maia, 1559 – Messejana. Tels.: (85) 3216-8300 Fax: (85) 

3216-8344. 

• Hospital de Messejana – Dr. Carlos Alberto Studart é especializado no 

diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas e pulmonares. Dispondo de 

todos os procedimentos de alta complexidade nestas áreas e destacando-se 

no transplante cardíaco de adultos e crianças. Endereço: Avenida Frei 

Cirilo, 3480 – Messejana. Fone: (85) 3101-4075 Fax: (85) 3101-4078.  

• Frotinhas – Hospitais Distritais – Fortaleza possui três unidades 

hospitalares de média complexidade para o atendimento traumatológico. 

Os Frotinhas compõem a Rede de Atenção à Saúde da Capital, se 

enquandrando no perfil de atendimento secundário. Estão localizados nos 

bairros Antônio Bezerra (Rua Cândido Maia, 294), Parangaba (Avenida 

General Osório de Paiva, 1127) e Messejana (Avenida Presidente Costa e 

Silva, 1578). 

• Santa Casa de Misericórdia, um dos mais antigos hospitais de Fortaleza, 

localiza-se na Rua Barão do Rio Branco, s/n – Centro, tel.: 3455-9100. 

• Unidades de Pronto Atendimento (UPAS): Funcionam 24 horas por dia, 

sete dias por semana e podem resolver, por meio de uma estrutura 
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simplificada, grande parte das urgências e emergências, como pressão e 

febre alta, fraturas, cortes, infarto e derrame. Com isso, ajudam a diminuir 

as filas nos prontos-socorros dos hospitais. Com isso, ajudam a diminuir 

as filas nos prontos-socorros dos hospitais. Estão localizadas em diversos 

bairros da cidade. 

 

O estudante pode realizar uma pesquisa por meio de sites dos hospitais 

particulares para saber quais são os mais próximos ao local em que ele vai residir na 

cidade e para acessar mais informações, como horários de funcionamento e valores de 

consultas ou outros procedimentos. 

 

3.9 Tradutores juramentados 

 

O serviço de tradução juramentada, em Fortaleza, é oferecido pela Junta 

Comercial do Estado do Ceará (JUCEC), que conta com uma lista de profissionais, 

disponível no site da junta, link http://www.jucec.ce.gov.br/index.php/tradutores-

interpretes . O endereço da Junta Comercial do Estado do Ceará - JUCEC – é Rua 25 de 

março, 300, CEP: 060.060-120 – Centro. Fone: 3101.2480.  

 

 

 

3.10 Consulados Honorários em Fortaleza  

 

As informações sobre os consulados estão disponíveis no site 

(http://consulados.com.br/). A lista abaixo traz a relação dos consulados honorários em 

Fortaleza: 

 

http://www.jucec.ce.gov.br/index.php/tradutores-interpretes
http://www.jucec.ce.gov.br/index.php/tradutores-interpretes
http://consulados.com.br/
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• Consulado Honorário da República Federal da Alemanha – Fortaleza – CE 

Endereço: R. Dr. José Lourenço, 2244. Cidade: Fortaleza - Estado: Ceará. 

Cep:60115-282.Telefone:(0xx85)3246-2833;Fax:(0xx85)3246-7099. 

Email:dghonkonsulbrd@secrel.com.br - Jurisdição: CE 

• Consulado Honorário da Bélgica – Fortaleza – CE. Endereço: Av. Santos 

Dumont, 2727 - sala 306. Cidade: Fortaleza-Estado: Ceará. Cep: 60150-161. 

Telefone: (0xx85) 3263-4373 Fax:(0xx85) 3263-4373 

Email:consulbelce@ig.com.br. Expediente: Comercial. Jurisdição: CE/PI 

• Consulado Honorário Britânico – Fortaleza – CE. Endereço: Cidade: Fortaleza – 

Estado: Ceará. Telefone: (0xx11) 3094-2700 Email: hc.natal@fco.gov.uk 

• Consulado Honorário da República de Chipre – Fortaleza –  CE. Endereço: Av. 

Barão de Studart, 1980 – 2º andar. Cidade: Fortaleza – Estado: Ceará. Cep: 60120-

001. Telefone:(0xx85) 3466-5475 Fax:(0xx85) 3466-5422 Email: 

eduardo@sfiec.org.br. Caixa Postal 4250. Jurisdição: CE. 

• Consulado Honorário da Colômbia –  Fortaleza – CE. Endereço: R. Joaquim 

Emídio de Castro, 160 – Cidade dos Funcionários. Cidade: Fortaleza. Estado: 

Ceará. Cep:60822-030. Telefone: (0xx85)3486-6041 Fax:(0xx85)3486-6041 

Email: mauriciodominguez86@hotmail.com. Jurisdição: CE. 

• Consulado-Honorário da Espanha - Fortaleza – CE. Endereço: Av. Santos 

Dumont, 2122, Sala 1306 – Manhattan Center. Cidade: Fortaleza. Estado: Ceará. 

Cep:60150-161. Telefone:(0xx85) 3264-0055. Email: 

barbazanveronica@hotmail.com.  

• Agência Consular dos Estados Unidos da América – Fortaleza – CE. Endereço: 

Av. Santos Dumont, 2828 – Suíte 708 – Aldeota – Torre Santos Dumont. Cidade: 

Fortaleza. Estado: Ceará. Cep:60150-161Telefone: (0xx85) 3486-1306 / 07 

Fax:(0xx85) 3486-1308 Email: McCulloughPC@state.gov  

mailto:eduardo@sfiec.org.br
mailto:mauriciodominguez86@hotmail.com
mailto:barbazanveronica@hotmail.com
mailto:McCulloughPC@state.gov
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• Obs: Somente para assistência a cidadãos americanos. Serviços de vistos somente 

estão disponíveis na embaixada em Brasília e nos consulados no Recife, no Rio 

de Janeiro e em São Paulo. Horário: 08:00 às 12:00 h.  

• Consulado-Honorário da Finlândia – Vitória – ES. Endereço: Praça Costa Pereira, 

52 - 9º andar, s. 906-912. Cidade: Vitória. Estado: Espírito Santo. Cep: 29010-

080. Telefone: (0xx27) 3232-4250 Fax:(0xx27) 3232-4280. Email:  

vitoria@finconsul.fi. Jurisdição: Espírito Santo. 

• Consulado Honorário da Finlândia –  Fortaleza – CE. Endereço: R. Almirante 

Maximiniano da Fonseca, 1395. Cidade: Fortaleza. Estado: Ceará. Cep:60811-

020. Telefone:(0xx85) 4006-7600 Fax:(0xx85) 4006-7614 Email: 

fotaleza@finconsul.fi     

• Consulado Honorário da França – Fortaleza – CE. Endereço: Rua João Cordeiro, 

831 - Praia de Iracema. Cidade: Fortaleza. Estado: Ceará. Cep:60110-300. 

Telefone:(0xx85) 3226-3470. Email: consulat.fortaleza@yahoo.fr  

• Consulado Honorário do Reino dos Países Baixos – Fortaleza – CE. Endereço: R. 

Rocha Lima, 371 – Joaquim Távora. Cidade: Fortaleza. Estado: Ceará. 

Cep:60135-000. Telefone: (0xx85)3242-0888. Fax:(0xx85)3242-9222 Email: 

consulado@emitrade.com.br. Jurisdição: CE/PI/MA. Expediente: das 14:00 às 

18:00 hs. 

• Consulado Honorário da República da Hungria –  Fortaleza – CE. Endereço: R. 

Guilherme Rocha, 172 – cj. 102 – Centro. Cidade: Fortaleza. Estado: Ceará. 

Cep:60030-140. Telefone: (0xx85) 3305-0505 Fax:(0xx85) 3305-050.  Email: 

acaiaca@secrel.com.br   

• Vice-Consulado Honorário da Itália – Fortaleza – CE. Endereço: Rua Miguel 

Dibe, 80 - Parque Washington Soares. Cidade: Fortaleza. Estado: Ceará. 

Cep:68811-130. Telefone:(0xx85) 3273-2606 e 3278-6352 Fax:(0xx85) 3273-

2606. Email: misiciroberto@hotmail.com. Email: info@consfortaleza.org.br  

mailto:vitoria@finconsul.fi
mailto:fotaleza@finconsul.fi
mailto:consulat.fortaleza@yahoo.fr
mailto:consulado@emitrade.com.br
mailto:acaiaca@secrel.com.br
mailto:misiciroberto@hotmail.com
mailto:info@consfortaleza.org.br
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• Consulado Honorário do México – Fortaleza –  CE. Endereço: Rua São Paulo, 

1941- Jacarecanga. Cidade: Fortaleza. Estado: Ceará. Cep: 60030-101. Telefone: 

(0xx85) 3238-3800 Fax:(0xx85) 3238-3800 Email: cmexico@planos.com.br. 

Jurisdição: Estado do Ceará. Expediente: das 08:00 às 12:00h.  

• Real Consulado Honorário da Noruega –  Fortaleza – CE. Endereço: Rua Rocha 

Lima, 371 –  Joaquim Távora. Cidade: Fortaleza. Estado: Ceará. Cep:60135-000. 

Telefone:(0xx85)3242-0888 Fax:(0xx85) 3242-9222. Email:  

consulado@emitrade.com.br. Atendimento: seg/sex -– 08:00 às 12:00h e 14:00 às 

18:00h. 

• Consulado Honorário do Panamá – Fortaleza – CE. Endereço: Rua Ana Bilhar, 

44 - ap. 502. Cidade: Fortaleza. Estado: Ceará. Cep: 60.160-110. Telefone: 

(0xx85) 268-3570 E-mail: mascatelru@terra.com.br  

• Consulado Honorário de Portugal – Fortaleza – CE. Endereço: Av. Santos 

Dumont, nº 2727, sala 506 – Aldeota. Cidade: Fortaleza. Estado: Ceará. Cep: 

60150-161. Telefone: (0xx85) 3261-7420 Fax:(0xx85) 3261-7421 Email: 

consuladoptce@uol.com.br. Site: http://www.consulportugalfortaleza.org.br/. 

Período de Atendimento: de seg à sex, das 09:00 às 12:00h 

• Consulado Honorário da Romênia – Fortaleza – CE. Endereço: Rua Vicente 

Leite, 1820 - ap. 702. Cidade: Fortaleza. Estado: Ceará. Cep: 60170-

151Telefone:(0xx85) 3261-4118 Fax:(0xx85) 3224-8946. Email: 

lucianonmaia@secrel.com.br  

 

• Consulado da Suécia – Fortaleza – CE. Endereço: R. Rocha Lima, 371 – Joaquim 

Távora. Cidade: Fortaleza. Estado: Ceará. Cep: 60135-000Telefone: (0xx85) 

3242-0888 Fax:(0xx85) 3242-9222. Email: consulado@emitrade.com.br. 

Jurisdição: AP/CE/MA/PA/PI. 

mailto:cmexico@planos.com.br
mailto:consulado@emitrade.com.br
mailto:mascatelru@terra.com.br
mailto:consuladoptce@uol.com.br
http://www.consulportugalfortaleza.org.br/
mailto:lucianonmaia@secrel.com.br
mailto:consulado@emitrade.com.br
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• Consulado da Suíça – Fortaleza – CE. Endereço: R. Ricardo Castro Macedo, 930. 

Cidade: Fortaleza. Estado: Ceará. Cep: 60813-680. Telefone:(0xx85) 3278-5041 

Fax:(0xx85) 3278-5041. Email: fortaleza@honrep.ch. Horário de Atendimento: 

No guichê: segunda das 14 às 17 h, quarta das 9 às 13h e sexta das 15 às 18h. Por 

telefone: Seg à Sex das 9 às 12h e das 14 às 17h. Fora do horário de atendimento 

e em caso de emergência cidadãos suíços podem ligar para o número de 

emergência (021) 2221 1867. 

• Consulado de Distrito do Uruguai – Fortaleza – CE Endereço: Av. Dom Luís, 

500 - sala 1925 - Shopping Aldeota – Expansão. Cidade: Fortaleza. Estado: Ceará. 

Cep:60160-230. Telefone:(0xx85) 4006-5880. Email: 

conuruceara@gmail.com.br. Expediente: 08:00 às 12:00 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Concepção, edição e diagramação 

 

Versão 1.0 – em 20 de março de 2017. 

Concepção Ítalo Cavalcante Aguiar  

Coordenador do Programa de Apoio ao Intercambista (PAI) 

mailto:fortaleza@honrep.ch
mailto:conuruceara@gmail.com.br
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