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Resultado da chamada dos classificáveis da seleção para o SEMESTRE l (2021.1)
da Casa de Cultura Hispânica para matrícula em 2021.2

A Casa de Cultura Hispânica informa o resultado da chamada dos classificáveis para o SEMESTRE I:

Classificados

Turma A - Segundas e Quartas - 8:00 às 10:00

Antonia Conceição Cavalcante Oliveira

Patricia Gabriela Saraiva de Oliveira (isenta)

Larissa Mesquita do Vale

Kessiane Nascimento Alves (isenta)

Ana Cristina de Lima da Silva (isenta)

Yara Pereira Araújo

Joana D'arc dos Santos Araújo (isenta)

Raimundo Edmilson Pereira Silva Junior

Emely Bianca dos Santos Barbosa (isenta)

Laryelen Ferreira da Silva

Francisco Mateus Chaves de Oliveira

Nalanda Maria Freitas Coelho

Francisco de Assis Parente de Araújo Filho

Yasmin Alencar Guerreiro

Laíza Hellen Dantas Batista (isenta)

Virna Araujo Viana
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https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vSV6y3w3yuc3h04rrLxAgAIHsyHjIv3klk5OSaU4pcPmzfSVlafJk4MtbgS6msm5LNfJCsy_bL8cBbk/pub


Procedimento para efetuar a matrícula

Cadastramento no SIGAA
No dia 15 de setembro, 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 11 de outubro de 2021 e serão ministradas de modo remoto (online), 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
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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/

