
 
 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
 

 
ADITIVO AO EDITAL Nº.  19/2009 E AO EDITAL Nº 20 /2010 – 

PROGRAD 
 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE CÉLULAS ESTUDANTIS DE 
APRENDIZAGEM COOPERATIVA 

 
 

 
O Pró-Reitor de Graduação da Universidade Federal do Ceará - 

UFC, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e tendo em 

vista o Edital Nº. 19/2009 e Edital Nº. 20/2009 que tratam sobre o 
Programa de Formação de Células Estudantis de Aprendizagem 

Cooperativa desenvolvido pela Coordenadoria de Formação e 
Aprendizagem Cooperativa da Pró-Reitoria de Graduação, e considerando: 

 
que o adiamento do Vestibular para o ano letivo de 2010; 

 
que a matrícula dos novos alunos será na primeira semana de 

fevereiro;  
 

a importância de divulgar para os alunos aprovados no vestibular 
2010 a possibilidade de concorrerem as vagas para as bolsas de 

aprendizagem cooperativa. 
 

RESOLVE: 

 
Alterar o calendário do Edital nº 19 e do Edital nº 20, para atender 

os estudantes no período de matrícula dos veteranos e novatos, conforme 
tabelas a seguir: 

 

EDITAL Nº 19 - Proposta da Coordenadoria de 

Formação e Aprendizagem Cooperativa (COFAC) 

FASES DATAS 

Lançamento do Edital 

 

19 de novembro 

Inscrições dos candidatos 18 janeiro a 19 de fevereiro 

de 2010 

Resultado da seleção da 1ª etapa 22 de fevereiro de 2010 



Seleção da 2ª etapa 24 e 25 de fevereiro de 
2010 

Divulgação do resultado da 2ª etapa (final) 
 

26 de fevereiro de 2010 

Assinatura do termo de compromisso dos 
bolsistas selecionados e efetivação da bolsa 
e inicio das atividades 

1º de março de 2010. 

 

Edital Nº 20 – Bolsas de Aprendizagem Cooperativa 
 

FASE DATA 

Lançamento do Edital 19 de Novembro de 2009 

Inscrição dos candidatos veteranos 11 a 14 de janeiro de 2010 

1ª etapa da seleção dos veteranos  18 a 20 de janeiro de 2010 

Divulgação do resultado da 1ª etapa de 

seleção dos veteranos na página da 
PROGRAD 

22/01/10 

2ª etapa da seleção dos veteranos  01 a 05/02/2010 (8 as 12 h) 

Divulgação do resultado da 2ª etapa de 
seleção dos veteranos na página da 
PROGRAD 

06/02/10 

3ª etapa da seleção dos veteranos 18, 19 e 20/02/2010 (8 as 12 h e 

14 às 16h) 

Divulgação do resultado da 3ª etapa da 
seleção dos veteranos, na página da 
PROGRAD 

26/02/02 

Inscrição dos candidatos as novas bolsas 18/01 a 08/02/2010 (8 as 12 e 

14 às 18 h) 

1ª etapa da seleção dos candidatos as 
novas bolsas 

09 a 11/02/2010 

Divulgação do resultado da 1ª etapa de 
seleção dos candidatos as novas bolsas, 

na página da PROGRAD 

12/02/2010 

2ª etapa da seleção dos candidatos as 
novas bolsas 

18, 19 e 20/02/2010 (8 as 12 h e 
14 às 16h) 

Divulgação do resultado da 2ª etapa de 
seleção dos candidatos as novas bolsas, 

na página da PROGRAD 

26/02/2010 

Reunião geral para assinatura do termo 1º de março de 2010 (8 as 



de compromisso dos bolsistas 
selecionados e efetivação da bolsa 

12:00h) 

 

Fortaleza, 14 de janeiro de 2010. 

 

Prof. Custódio Luís Silva de Almeida 

Pró-Reitor de Graduação 

 

 


