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APRESENTAÇÃO 

 
 Fala bicharada, beleza? Então como prometemos, viemos aqui 

disponibilizar algumas informações para vocês sobre a 1ª semana de aula. 

Parabenizamos mais uma vez a todos que conseguiram essa vitória na nossa 

UECE, aproveitem bastante esses momentos que irão viver a partir do dia 5. As 

dúvidas podem colocar no tópico que responderemos, tudo bem? Vamos lá (: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Bloco dos Cursos 

 

Começar do simples, falar sobre os blocos de cada curso que vocês terão aula 

pelo resto da graduação. Então, aí vai: 

 

Bloco Q - Administração (Manhã e Noite) 

 

Bloco I - Serviço Social (Manhã e Noite) 

              Ciências Biológicas (Tarde) 

              Física (Tarde e Noite) 

 

Bloco O - Educação Física (Manhã/Tarde) 

               Ciências Contábeis (Noite) 

 

Bloco S – Laboratórios de Química  

 

Bloco J - Medicina Veterinária (Manhã/Tarde) 

 

Bloco H - Enfermagem (Manhã/Tarde) 

               História (Noite) 

 

Bloco G - Geografia (Manhã) / Geografia (Noturno) 

               Matemática (Tarde) 

 

Bloco P - Ciências da Computação (Manhã/Tarde) 

               Matemática (Noite) 

               Psicologia (Tarde/Noite) 

 

Bloco K - Nutrição (Manhã/Tarde) 

               Física (Licenciatura - Noite)  

               Química (Tarde/Noite) 

 

Bloco L - Pedagogia (Manhã e Noite) 

               Física (Bacharelado e Licenciatura - Tarde) 

               Química (Tarde/Noite) 

 

Bloco R - Ciências Sociais (Manhã) 

 

Bloco F – Música (Manhã/Tarde) 

 

Centro de Humanidades (CH) - Letras (Manhã e Noite)                                             

Filosofia (Manhã e Noite)  



 

OBS: Bichos da Física vocês não tem um bloco em específico, terão aulas 

variadas em alguns blocos por lá. Geralmente vocês ficam espalhados pelos 

blocos M, N, P e L. Quando receberem o comprovante com os horários das 

aulas vai ter lá o bloco onde irão assistir as aulas :) 

 

OBS 2: Os cursos que tem Manhã/Tarde são integrais, ou seja, terão aula tanto 

pela manhã como pela tarde. 

 

OBS 3: O bloco da Medicina é no final do corredor a esquerda da biblioteca 

central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Horários de Aula 

 

Viu no seu horário algo tipo como 24AB? 35CD? Calma, não entre em pânico. É 

basicamente o horário das disciplinas que você terá no decorrer do semestre.  

 

Manhã: AB – 7:30 ás 9:10 

           CD – 9:30 ás 11:10 

           E – 11:20 ás 12:10 

 

Tarde: AB – 13:30 ás 15 

          CD – 15:30 ás 17 

          E – 17 ás 17:50 

 

Noite: AB – 18:30 ás 20 

         CD – 20:20 ás 22 

 

Vejam um exemplo para ficar mais claro. 

 

Exemplo: Anatomia Humana – 24AB M. Quer dizer que você terá essa disciplina 

nos dias segunda e quarta pela manhã no primeiro horário (AB) da manhã que 

é de 7:30 ás 9:10. Traduzindo, os números correspondem aos dias da semana, 

as letras maiúsculas juntas significam qual é o horário da aula e a última letra 

significa o turno, caso se ela é pela manhã, tarde ou noite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Informações Adicionais 

 

CA (Centro Acadêmico) – São os representantes do seu curso a nível de 

universidade. Eles têm um papel bastante importante pela luta de melhorias 

não só do próprio curso, mas também da universidade como um todo.  

 

Calouradas – São os eventos proporcionados pelos CA’s que geralmente 

acontecem na própria UECE pela parte da noite nas sextas-feiras, com a devida 

autorização das Pró-Reitorias responsáveis.  

 

Restaurante Universitário (RU) – Refeitório para todos os alunos da UECE 

onde possam se servir no horário de almoço e jantar. Pela manhã funciona das 

10:30h às 13:00h e pela noite das 17:30h às 19:00h. O almoço custa 0,80 

centavos e o jantar 0,50. 

 

Complexo Poliesportivo – Local onde ocorrem as aulas práticas do curso de 

Educação Física e os treinos das seleções esportivas (Futsal, Vôlei e Basquete). 

Além disso, qualquer aluno pode marcar um horário livre para poder jogar com 

amigos. Também é onde acontecem as aulas de projetos, como o Nudal. 

 

Diretório Central dos Estudantes (DCE) - Entidade de representação 

estudantil de todos os cursos e campus da UECE, diferentemente do C.A que é 

só de um curso, mas tem a mesma finalidade. 

 

Biblioteca Central – Local de estudo e acervo de livros disponíveis para os 

alunos da universidade. Horário de funcionamento: segunda a sexta de 8 às 

20h. 

 

Espaço Ekobé – Local próximo ao CA de Educação Física e também próximo 

ao UECEVEST, em que podem encontrar atividades gratuitas como: massagem, 

reiki, etc. 

 

Bolsas – São vinculadas a programas de um determinado setor ou de projetos 

dentro da universidade e que podem ter diversos objetivos. Elas podem ser de: 

assistência estudantil, iniciação a pesquisa, iniciação à docência, projeto de 

extensão, monitoria acadêmica, etc. Podem ser remuneradas ou voluntárias e 

existe um processo de seleção para concorrer a uma determinada bolsa. 

 

 

 

 

 



 

4) Projetos de Extensão 

 

Esses projetos são oferecidos pelos cursos de graduação da universidade para 

algum fim específico. Podem ser atividades de estudo, pesquisa, prática de 

atividade física, etc. Abaixo, vamos listar alguns projetos que vocês podem 

conhecer e participar. A participação pode gerar um certificado/declaração para 

que vocês possam usar como horas complementares (será esclarecido no 

próximo tópico). 

 

PesquisAtores: Grupo de Estudos e Práticas em Teatro. 

Local: Espaço Paulo Freire, atrás da Reitoria da UECE – Itaperi 

Horário: Todas as quintas-feiras de 17:30 ás 20h 

 

Web Rádio Ajir: Radio Universitária da UECE. 

Local: Sala no Espaço Patativa do Assaré. 

Alunos de todos os cursos podem participar. 

 

Pain: Programa de Atividades Integradas em Nutrição. 

Curso: Nutrição 

Local: Mestrado de Nutrição, as reuniões acontecem na segunda de manhã.  

Início das Atividades: Em Fevereiro. 

Atendimentos para alunos e funcionários com doenças crônicas (obesidade, 

diabetes, hipertensão e dislipidemia) no sincesc uma vez por semana. 

 

Visita Guiada a Gestantes 

Curso: Enfermagem. 

Ocorre todas as sextas ás 9h da Manhã no Hospital de Maracanaú. 

 

A História no Processo de Letramento, Construção da Cidadania e 

Pertencimento ao Local: Apoio Pedagógico Interdisciplinar a Escolares 

da Serrinha, Fortaleza - Ceará. 
Curso: História 

É um projeto que leva os acadêmicos de História da UECE para terem suas 

primeiras experiências de docência na comunidade da Serrinha, dando apoio 

pedagógico aos jovens da comunidade nas próprias escolas do bairro. O horário 

é redefinido anualmente no mês de março (início das atividades). É aberto a 

participação de qualquer aluno do curso de História da UECE. 

 

ACENS 

Curso: Computação 

Local: Sala 8 do Mestrado Acadêmico em Ciências da Computação (MACC) 



É uma empresa júnior do curso de Ciência da computação. Formada apenas por 

alunos do curso. O objetivo principal desenvolver o crescimento pessoal e 

profissional dos membros gerando valor e causando impacto na sociedade. 

Trabalhamos com desenvolvimento de sites, sistemas e, em breve, aplicações 

móveis.  

Podem participar alunos do primeiro ao último semestre do curso de graduação, 

não sendo necessário conhecimentos em programação, visto que damos todo o 

suporte aos novatos. 

 
Núcleo de Línguas Estrangeiras (NLE) 

Curso: Letras 

Local: Campus Fátima e Campus Itaperi 

Projeto de Extensão que oferta aulas de idiomas: português, inglês, espanhol, 

alemão, italiano, latim, japonês, etc. 

Os alunos do curso de Letras podem participar das seleções para serem 

professores estagiários do projeto. Os alunos das demais graduações podem 

participar das seleções de primeiro semestre e teste de nível para ingressarem 

no curso. Ao final, é gerado um certificado de conclusão que pode ser utilizado 

para as atividades extracurriculares. 

 

Projeto Viva Palavra 

Curso: Letras 

Trabalha com Letramento no bairro Serrinha. 

 

Transpassando 

Curso: Letras 

Projeto voluntário entre alunos de Filosofia e Letras com cursinho para pessoas 

trans. 

 

Laboratório de Estudos e Pesquisas Orientais – LEPO 

Local: Coordenação do Lepo (Em frente a Quadra Esportiva do Centro de 

Humanidades). 

O projeto oferta cursos de línguas orientais como mandarim, hebraico, árabe, 

coreano, etc. Além disso, o grupo estuda outros aspectos das línguas orientais 

como: educação, política, filosofia, história e linguística. 

 

Núcleo de Danças e Lutas – NUDAL 

Curso: Educação Física 

Local: Complexo Poliesportivo 

Projeto que oferta de forma gratuita aulas de danças e lutas para alunos da 

UECE e outras instituições, professores, servidores e a comunidade. 



Atualmente, existem 11 modalidades: Taekwondo ITF, Karatê, Krav Magá, 

Judô, Kung Fu Sanda, Jiu-Jitsu, Capoeira, Wrestling, Dança de Salão, Jazz 

Dance e Hip Hop. 

 

Projeto Ginástica para a Comunidade – PROGINC 

Curso: Educação Física 

Local: Complexo Poliesportivo 

Projeto que oferta aulas de ritmos gratuita para a comunidade. Terças e 

Quintas de 06:30 ás 07:30 da manhã e 16:30 ás 17:30 da tarde. 

 

Caminhando Pela Vida – CAPEVI 

Curso: Educação Física 

Local: Complexo Poliesportivo 

Projeto que oferta aulas com a modalidade de caminhada, corrida e 

treinamento funcional.  

 

Núcleo de Atividade Física, Esporte e Cidadania – NAFEC 

Curso: Educação Física 

Local: Complexo Poliesportivo 

Projeto que oferta aulas de Futsal, Vôlei, Basquete e Natação. Ofertado para 

alunos da UECE, professores, servidores e a comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) 1ª Semana de Aula 

 

Deixei por último por que é a parte que mais demora para explicar e é a que o 

povo tem mais dúvidas, então vamos a ela :) 

 

Para começar, todo semestre existe a aula inaugural que é uma aula de 

apresentação da universidade a todos os calouros. Acontece todo 1º dia de aula 

da 1ª semana (Semana de Integração). É obrigatório? Não. Onde acontece? No 

auditório central do campus do Itaperi, normalmente com vídeo conferência 

para todos os campi. Então, normalmente, quem é o Itaperi vai para o Itaperi e 

quem é do CH, vai para o CH. 

 

Na Semana de Integração, o primeiro dia é coordenado pela Administração 

Superior da Universidade, nos demais dias a programação fica por conta dos 

Centros/Faculdades, cursos e C.A’s. 

 

Uma dica: aproveitem essa primeira semana para ir e conhecer a universidade, 

o bloco de vocês, as salas, o RU, a biblioteca, a coordenação do seu curso, etc. 

É super importante que vocês já comecem esse contato na UECE. 

 

Durante a graduação, terão que ter um certo valor de horas para poderem se 

formar, por exemplo 200hrs (varia de curso para curso). E como faço para 

completar isso? Participando de palestras, eventos, cursos, congressos, 

workshops, bolsas (monitoria, de extensão, de pesquisa, etc) que aí recebem 

sempre certificados com x horas daquele evento que participou. 

 

OBS: Se você participar de um evento que seja dois dias, por exemplo, e tenha 

uma carga horária de 40 horas, não aproveitará tudo. E por que não aproveita 

tudo? Para você fazer mais cursos e ter uma variedade maior. 

 

OBS 2: Aos que quiserem ir a aula inaugural, aqui está os horários. 

 

Manhã – 09:00 

Noite – 18:30/19 

 

Centro de Ciências da Saúde (Educação Física, Nutrição, Medicina, 

Enfermagem, Psicologia e Ciências Biológicas) – Vocês serão recebidos 

pelo evento chamado de Acolhida da Saúde. É um evento promovido pelos 

cursos da Saúde, organizado pelos CA’s com várias atividades para apresentar o 

curso, áreas de trabalho, estrutura, dentre outros. É bastante importante que 

não faltem a primeira semana por que vale certificado e você conhece um 

pouco do seu curso na universidade. 



 

Centro de Humanidades (Letras e Filosofia) – Fica na Av. Luciano 

Carneiro próximo ao colégio Adauto Bezerra. Acontecerá a Semana de 

Integração em que terão atividades pelo campus para integrar os novos alunos. 

Não deixem de participar, é importante os primeiros contatos com a 

universidade. 

 

Os outros cursos – Terão sua própria maneira de receber os alunos novatos, 

varia de curso para curso. Os Centros Acadêmicos se encarregam de preparar a 

recepção. 

 

Detalhe: Durante a semana aproveitem e vão na coordenação do seu curso 

para saber se o comprovante de matrícula está pronto ok? Pois é nesse 

comprovante que vai ter os horários das suas aulas desse semestre. 

 

 

6) Trancamento 

 

1º semestre não pode trancar nenhuma disciplina que estará cursando neste 

semestre. Só poderá fazer a partir do semestre seguinte. Caso o aluno queira 

trancar, mas não perder o vínculo com a universidade e cursar em outro 

momento, pode ser feita a matrícula institucional, porém, só poderá fazer 

também no semestre seguinte. 

 

7) Considerações Finais 

 

Bom, acho que conseguimos explicar basicamente o que acontecerá nessa 

primeira semana de aula. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida 

podem se sentir à vontade e tentaremos responder o que estiver ao nosso 

alcance por meio do grupo fechado no Facebook: UECE – Universidade Estadual 

do Ceará. Obrigado e até dia 5 (: 

 

 

Atenciosamente, 

A moderação. 

 

 

 

 


