A UECE é uma instituição multicampi que desenvolve o ensino da graduação e
da pós-graduação (lato e stricto sensu), a pesquisa, a extensão e a inovação
tecnológica. Seus cursos são distribuídos em cinco centros e sete faculdades,
que têm por finalidade supervisionar, mediar, integrar e assessorar as
atividades de ensino, pesquisa e extensão, em diversos campos de
conhecimento, bem como, através da Secretaria de Apoio às Tecnologias
Educacionais - SATE que oferece dez cursos de Graduação e onze de
Especialização por meio da EaD.
A UECE oferece os seguintes cursos presenciais: Administração, Ciências
Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Sociais,
Educação Física, Enfermagem, Física, Geografia, História, Matemática,
Medicina, Medicina Veterinária, Música, Nutrição, Terapia Ocupacional,
Pedagogia, Psicologia, Química, Serviço Social, Filosofia e Letras com suas
habilitações em Português, Inglês, Francês e Espanhol.
Em Fortaleza, a Uece possui três campi: Itaperi, Fátima e 25 de março. No
interior do Estado, a Uece está presente por meio da Faculdade de Filosofia
Dom Aureliano – FAFIDAM em Limoeiro do Norte, Faculdade de Educação,
Ciências e Letras do Sertão Central – FECLESC em Quixadá; Faculdade de
Educação, Ciências e Letras de Iguatu – FECLI; Faculdade de Educação de
Crateús – FAEC; Faculdade de Educação de Itapipoca – FACEDI; Centro de
Educação, Ciências e Tecnologia da Região dos Inhamuns – CECITEC em
Tauá e Unidade Descentralizada da FECLI em Mombaça.
As políticas organizacionais da UECE são desenvolvidas a partir de uma
estrutura administrativa, na qual a Política de Ensino de Graduação e sua
organização acadêmica, está sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de
Graduação – PROGRAD, a qual compete planejar, coordenar e acompanhar a
implantação da política de graduação, visando ao aprimoramento da formação,
tendo como objetivo a melhoria da qualidade do ensino de graduação.
A PROGRAD, conta com 03 coordenadorias e um Departamento de Ensino e
Graduação- DEG, a saber:
COORDENADORIA

DE

PLANEJAMENTO

E

DESENVOLVIMENTO

PEDAGOGICO- CPDP – Coordenadora: Jaqueline Rabelo - Telefone: (85)
3101.9627
PROCESSOS:

Gestão de PPC;
PDPD – Organização e acompanhamento do Plano anual de formação de
professores e coordenadores;
Assessoramento Pedagógico aos cursos;
Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos cursos de graduação;
Censo Docente e coordenação do Plano de Remoção Docente.
COORDENADORIA DE CONVÊNIOS – CC – Coordenadora: Joana Castro Telefone: (85) 3101.9621
PROCESSOS:
Gestão de Convênios.
COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS E ATENDIMENTO AO
DISCENTE - Coordenadora: Raquel Azevedo - Telefone: (85) 3101.9628
PROCESSOS:
Apoio e articulações com as coordenações institucionais e assessores do RP,
PIBID, PARFOR, PET, PROMAC – Monitoria;
Acompanhamento Discentes- PRADIS, Mobilidade Estudantil.
Comissão Permanente de Estágios – COPEC;
Políticas e Articulações dos estágios junto aos NAEs;
Editais e fomentos de novos projetos
Departamento de Ensino e Graduação – DEG que passará a ser a
COORDENADORIA DE DOCUMETAÇÃO E CONTROLE ACADÊMICO Diretora: Jane Elizabeth - Telefone: (85) 3101.9640
PROCESSOS:
Arquivo;
Expedição de diplomas
Matrículas
Registro e Controle Acadêmico

Essa semana foi planejada com o intuito de lhes ambientar na vida acadêmica
e no semestre, que por forças das circunstâncias, será realizado de forma
remota.
Dessa forma, fiquem muito atentos(as) à caixa de entrada de seus e-mails e às
comunicações que são divulgadas na página da UECE, visitem no site o
espaço do aluno, vejam com atenção o calendário acadêmico do semestre
2021.1 e acompanhem a divulgação da data para cadastrar o e-mail
institucional prevista para acontecer no decorrer desta semana.
Por enquanto vocês serão contactados(as) pelo e-mail pessoal informado no
ato da matrícula, mas o e-mail institucional é obrigatório para acessar os
sistemas da UECE, salas de aula virtuais, etc.
Ao entrar na universidade, o aluno se depara com uma série de normas e
procedimentos inerentes à sua vida acadêmica, cujo teor é imprescindível
conhecer.
O não conhecimento destas questões pode acarretar alguns transtornos
durante seus estudos na instituição, podendo retardar a conclusão do curso.
Preocupados em minimizar esses problemas, a PROGRAD e a PRAE estão
atualizando um Guia de Orientações Acadêmicas que em breve será
disponibilizado a todos e a todas. Mas por enquanto, é importante você saber
algumas informações importantes sobre matrícula acadêmica:
MATRÍCULA ACADÊMICA é o ato que semestralmente efetiva o vínculo formal
do aluno com a instituição. A matrícula a cada semestre o torna um estudante
da UECE. Com exceção dos alunos recém ingressos (novatos), a matrícula é
de inteira responsabilidade do estudante. O aluno que não realiza sua
matrícula conforme as etapas e procedimentos exigidos pela instituição fica em
situação de abandono, ou seja, sem vínculo formal com a universidade.
MATRÍCULA ACADÊMICA DOS ALUNOS NOVATOS Se você acabou de
ingressar na instituição, via vestibular ou com a nota do ENEM, terá matrícula
compulsória em todas as disciplinas do 1º período letivo do curso. Essa
matrícula inicial não permite o trancamento parcial (excluir a matrícula de parte
das disciplinas), ao reajuste de matrícula (correção e/ou adequação da
matrícula) e a matrícula institucional
MATRÍCULA ACADÊMICA DOS VETERANOS Se você é aluno veterano, ou
seja, a partir do segundo semestre do curso, sua matrícula será realizada por

você no período indicado no Calendário Acadêmico do período letivo, via
internet, acessando o site: http://alunoonline.uece.br

