
 Universidade Federal do Ceará 
 Centro de Humanidades 
 Coordenadoria das Casas de Cultura Estrangeira 
 Casa de Cultura Hispânica 

 Classificáveis convocados para o Curso de espanhol para não residentes em Fortaleza 
 da Casa de Cultura Hispânica (modalidade não presencial) - período 2023.1 

 A  Casa  de  Cultura  Hispânica  informa  a  lista  de  classificáveis  convocados  para  o  Curso  de  espanhol  para 
 não residentes em Fortaleza (modalidade não presencial),  conforme  Edital nº 01/2022/CCH  : 

 Classificáveis convocados 

 Turma A - Segundas e Quartas - 18:00 às 20:00 

 Erlane Marques de Souza 

 Tharsila Uchôa da Silveira 

 Carlos Daniel Viana Teixeira 

 Raimundo Rocha Ferreira Filho 

 Maria Vilanir Germano Santana 

 Turma B - Terças e Quintas - 18:00 às 20:00 

 Bárbara Lis Oliveira Araújo 

 Antonio Patryck Barbosa Gomes 

 Ana Carolina Keiko Oda 

 Maria Gilmara Araújo Barroso 

 Camila Fonseca Gomes de Sousa 

 Procedimento para efetuar a matrícula 

 Cadastramento no SIGAA 
 Os  classificáveis  convocados  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. 

 Caso  o  classificado  já  tenha  tido  ou  tenha  vínculo  com  a  UFC,  não  será  necessário  realizar  novo  cadastro,  bastando 
 apenas selecionar o novo vínculo com a Casa de Cultura Hispânica. 

 Pagamento da taxa de matrícula (R$ 80,00) 
 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. 
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https://casasdeculturaestrangeira.ufc.br/wp-content/uploads/2022/11/edital-para-selecao-do-curso-de-espanhol-nao-residentes-em-fortaleza-2023-1.pdf.pdf
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


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

 Caso  o  classificado  já  tenha  tido  ou  tenha  vínculo  com  a  UFC,  não  será  necessário  realizar  novo  cadastro,  bastando 
 apenas selecionar o novo vínculo com a Casa de Cultura Hispânica. 

 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 classificáveis convocados que não pagarem a taxa de 
 matrícula até a data de vencimento serão removidos do sistema. 

 Início das aulas 

 A previsão de início das aulas é 13 de março de 2023. 

 A  aquisição  do  material  (  livro  Aula  Internacional  Plus  da  editora  Difusión  )  para  acompanhamento  do 

 curso  é  de  inteira  responsabilidade  dos  estudantes  matriculados  e  deve  ser  feita  até  o  início  do  semestre 

 letivo. 

 Os  alunos  matriculados  precisam  de  um  computador  (notebook  ou  desktop)  com  câmera  e  microfone 

 para acompanhar as aulas. 
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https://drive.google.com/file/d/1CJeZ2QMsx1hWsCCU4Y5_LEPxt0SfS-hK/view?usp=sharing
https://www.amazon.com.br/Aula-Internacional-Plus-Alumno-descargable/dp/8418032189?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=6IKKO41XBRVA&keywords=Aula+Internacional+Plus&qid=1671546178&refinements=p_85%3A19171728011&rnid=19171727011&rps=1&sprefix=aula+internacional+plus%2Caps%2C147&sr=8-4&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.6a09f7ec-d911-4889-ad70-de8dd83c8a74&linkCode=ll1&tag=cch0bb-20&linkId=4e6022455edff857517851881fb47504&language=pt_BR&ref_=as_li_ss_tl

