
Universidade Federal do Ceará 
Centro de Humanidades 

Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira 
 

Aditivo ao edital nº 03/2021/CGCCE 
 
A Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará, no 
uso de suas atribuições, divulga as seguintes alterações no edital nº 03/2021/CGCCE, que 
regulamenta a seleção de servidores e estudantes estrangeiros para o semestre I das Casas de 
Cultura Estrangeira, período 2021.1: 
 
 
 

1. As seções 6. Dos Recursos e 7. Do resultado e matrícula passam a ter a seguinte redação:  
 

6. Dos Recursos 
 

6.1 Os interessados poderão recorrer do resultado, exclusivamente, enviando e-mail 
para culturaestrangeira@ufc.br no período de 8:00 às 15:00 do dia 14 de maio de 2021. O 
candidato solicitante deve escrever “Recurso Reserva de Vagas” no assunto. 
 

6.2 Será admitido um único recurso para cada candidato. 
 

6.3 Os recursos somente serão admitidos se devidamente fundamentados, interpostos 
nos prazos indicados e encaminhados, exclusivamente, como estabelecido neste edital. 
 
7. Do resultado e matrícula 

7.1 O resultado preliminar da seleção será divulgado no dia 13 de maio de 2021, no 
endereço eletrônico http://www.casadeculturaestrangeira.ufc.br. 

7.2 O resultado final, após os recursos, será divulgado no dia 18 de maio de 2021. 

7.3 A matrícula dos classificados será efetuada automaticamente pela Coordenadoria 
Geral das Casas de Cultura Estrangeira, após o dia 18 de maio. 

7.4 O candidato classificado que quiser abrir mão de sua vaga deve comunicar a 
Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira, exclusivamente, enviando e-mail para 
culturaestrangeira@ufc.br até o dia 24 de maio de 2021. O candidato deve escrever “Desistência 
de Vaga” no assunto. 

7.5. Caso haja vagas remanescentes após o dia 24 de maio, os candidatos 
classificáveis serão matriculados automaticamente de acordo a quantidade de vagas 
existentes, sendo a lista de classificáveis convocados publicada no endereço eletrônico 
http://www.casadeculturaestrangeira.ufc.br no dia 26 de maio de 2021. 

7.6 O candidato classificável convocado que quiser abrir mão de sua vaga deve 
comunicar a Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira, exclusivamente, enviando 
e-mail para culturaestrangeira@ufc.br até o dia 31 de maio de 2021. O candidato deve escrever 
“Desistência de Vaga” no assunto. 

 

Fortaleza, 22 de abril de 2021 
 

Profª Márcia de Melo Fernandes Gradvohl  
Coordenadora Geral das Casas de Cultura Estrangeira 

 


