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Resultado da chamada dos candidatos classificáveis para o semestre 3 da seleção de nível 2021.1
(Casa de Cultura Hispânica)

A Casa de Cultura Hispânica informa o resultado da chamada dos classificáveis da seleção de nível para o

semestre 3, período 2021.1, conforme edital nº 01/2021/CGCCE:

Turma A - terças e quintas - 8:00 às 10:00

Candidatos classificados

Naiana Gonçalves Diniz

Maria Letícia de Araújo Madeira Cantuário

MAGNO BRUNO STURARO MELO

Turma B - segundas e quartas - 18:00 às 20:00

Candidatos classificados

Letícia Calixto da Silva

Lauanda Silva Sousa (isenta)

Turma C - terças e quintas - 18:00 às 20:00

Candidatos classificados

Isadora Alexandre Rodrigues (isenta)

RAYNA DE SOUSA PIRES

Turma D - segundas e quartas - 10:00 às 12:00

Candidatos classificados

Francisco Valgenio Aguiar da Mota

Geísa Ferreira Gomes

Mayara Rodrigues Braga

Vanessa Lopes da Silva (isenta)

Turma E -terças e quintas - 16:00 às 18:00

Candidatos classificados

Janaína de Fátima Bezerra Gadelha (isenta)

Camila Reis Almeida

https://casasdeculturaestrangeira.ufc.br/wp-content/uploads/2021/03/edital-nivel-2020.1.pdf


Procedimento para efetuar a matrícula

Cadastramento no SIGAA
Os classificados devem se cadastrar no SIGAA, gerar a GRU e pagá-la no Banco do Brasil (agência ou aplicativo).

Para se cadastrar, basta seguir este passo a passo.

Atenção: os classificados que já possuem ou possuíram vínculo com a UFC não precisam se cadastrar novamente no
SIGAA, haverá um novo vínculo com a Casa de Cultura Hispânica no sistema.

Pagamento da taxa de matrícula
Após se cadastrar no SIGAA, os candidatos classificados devem gerar a GRU e pagá-la até a data de vencimento no

Banco do Brasil (agência ou aplicativo). Clique aqui para um passo a passo.

Isenção de pagamento da taxa de matrícula
Os candidatos classificados isentos também devem se cadastrar, mas sua matrícula será confirmada pela secretaria.

Acompanhamento da matrícula
É possível acompanhar o status da requisição de matrícula pelo portal discente do SIGAA. Uma vez dentro do SIGAA,

clique em Matrícula>Verificar Status de Requisição de Matrícula.

Atenção: o status de “matriculado” informado pelo SIGAA só é validado após a confirmação de pagamento da GRU pelo
sistema, que pode levar até 4 dias úteis para acontecer. Os classificados que não pagarem a taxa de matrícula até a
data de vencimento serão removidos do sistema.

Início das aulas

As aulas começam em 7 de junho de 2021 e serão ministradas de modo remoto (on-line), enquanto perdurar
o isolamento social na Universidade Federal do Ceará.

Informações sobre os cursos e livros adotados podem ser obtidas clicando aqui.

-
Quaisquer dúvidas serão esclarecidas exclusivamente pelo e-mail: culturahispanica@ufc.br

https://si3.ufc.br/sigaa/verTelaLogin.do
https://drive.google.com/file/d/1CJeZ2QMsx1hWsCCU4Y5_LEPxt0SfS-hK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aS4KR_gc7KTPJkY2CHQQXvw1JZQix4T0/view
https://drive.google.com/file/d/1CJeZ2QMsx1hWsCCU4Y5_LEPxt0SfS-hK/view?usp=sharing
https://casasdeculturaestrangeira.ufc.br/pt/casa-de-cultura-hispanica/

