Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior

Fundação Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV

COMUNICADO Nº 89/2017-CEV/UECE
(26 de dezembro de 2017)

Dispõe sobre informações da 1ª fase do
Vestibular relacionadas com os 7 (sete)
eventos que constam do subitem 3.18 do
Cronograma do Vestibular 2018.1 da UECE.

O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular da UECE – CEV, no uso de suas
atribuições, considerando o Edital Nº 28/2017-Reitoria, de 19/10/2017, que regulamenta o
Vestibular para habilitação de candidatos aos cursos de graduação regular da Universidade
Estadual do Ceará - UECE para o 1º período letivo de 2018, torna públicas informações
relacionadas com os 7 (sete) eventos que constam do subitem 3.18 do Cronograma do Vestibular
2018.1 da UECE.
1. Este Comunicado contém informações, a seguir descritas, referentes aos 7 (sete) eventos que
constam do subitem 3.18 do Cronograma do Vestibular 2018.1 da UECE.
(i) Resultado definitivo dos recursos relativos à Prova de Conhecimentos Gerais (1ª Fase);
(ii) Gabaritos Oficiais Definitivos (após recursos) da Prova de Conhecimentos Gerais (1ª Fase);
(iii) Grade definitiva de respostas (após recursos) da Prova de Conhecimentos Gerais (1ª Fase);
(iv) Concorrência por curso/turno/código e para cada um dos segmentos (ampla disputa,
pretos, pardos, indígenas, cota social);
(v) Situação definitiva dos candidatos optantes pelo Sistema de Cotas, após a análise da
documentação referente à cotista e apreciação dos recursos pertinentes;
(vi) Resultado da 1ª Fase do Vestibular 2018.1 da UECE;
(vii) Relação dos candidatos habilitados, por curso/turno/código/segmento, para a 2ª Fase do
Vestibular 2018.1 da UECE.
2. O resultado do julgamento dos recursos relativos à prova da 1ª Fase do Vestibular 2018.1
estão informados nos gabaritos definitivos que constam do Anexo I deste Comunicado
3. Este Comunicado é composto dos seguintes Anexos:
Anexo I - Gabaritos Oficiais Definitivos (após recursos) da Prova de Conhecimentos Gerais, 1ª
Fase do Vestibular 2018.1 da UECE.
Anexo II - Códigos de identificação da Prova da 1ª Fase do Vestibular 2018.1 da UECE
(Conhecimentos Gerais) e das disciplinas que a compõem.
Anexo III - Descrição dos motivos de eliminação dos candidatos na Prova de Conhecimentos
Gerais, 1ª Fase do Vestibular 2018.1 da UECE.
Anexo IV - Números relacionados com a concorrência e a oferta original de vaga por
curso/turno/código/segmento.
Anexo V - Relação dos nomes dos candidatos listados, em ordem decrescente da nota bruta
na
Prova
de
Conhecimentos
Gerais
(1ª
Fase
do
Vestibular
2018.1),
por
curso/turno/código/segmento, que alcançaram os perfis mínimos nesta prova e nas suas
disciplinas. Para os candidatos deste Anexo estão associadas duas menções:
a) Habilitado – para aqueles cuja nota bruta na Prova da 1ª Fase os incluam no conjunto
dos candidatos até a posição limite, obtida a partir da concorrência por
curso/turno/código/segmento, ressalvados os casos de empate na posição limite.
b) Não Habilitado – para aqueles candidatos que não satisfaçam as disposições
estabelecidas na alínea “a” anterior.
Anexo VI - Relação dos nomes dos demais candidatos convocados para a 1 a Fase do
Vestibular 2018.1 da UECE cujos nomes não estão relacionados no Anexo IV e que:
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a) Foram eliminados do Certame;
b) Não compareceram à Prova de Conhecimentos Gerais (1ª Fase); ou
c) Desistiram da Prova durante sua realização.
4. O candidato inscrito no Vestibular 2018.1 que fez opção por cota (Preto, Pardo, Indígena ou
Social) que se enquadrar em, pelo menos, uma das condições seguintes, participará do
Certame como concorrente pela ampla disputa, ou seja, não cotista:
4.1. Não entregou a documentação referente à opção de cotista;
4.2. A documentação entregue não atendeu as exigências editalícias referentes à cotista;
4.3. Não teve sua situação de cotista revertida após a análise dos recursos.
5. Na análise dos recursos referente ao indeferimento (não aceitação) de inscrição como cotista,
houve alteração na situação dos 4 (quatro) candidatos seguintes, identificados pelos números
de pedido e de inscrição:
a) Pedido 6117, inscrição 11105, Medicina, Fortaleza, Cota Social, recurso provido
(aceito), não habilitada para a 2ª Fase em virtude da nota obtida na 1ª Fase ter sido
insuficiente para sua habilitação (Anexo V).
b) Pedido 1951, inscrição 17166, Pedagogia, Fortaleza, autodeclarada Preto, recurso
provido (aceito), eliminada por perfil na disciplina Química e, portanto, não habilitada
para 2ª Fase (Anexo VI).
c) Pedido 6147, inscrição 11881, Medicina, Fortaleza, autodeclarado Pardo, recurso
provido (aceito), habilitado para a 2ª Fase (Anexo V).
d) Pedido 11265, inscrição 3998, Ciências Biológicas, Fortaleza, Cota Social, recurso
provido (aceito), habilitado para a 2ª Fase (Anexo V).
6. Está disponibilizado no site do Vestibular (www.uece.br/cev) a Grade Definitiva de Respostas e
o Boletim de Desempenho na 1ª Fase do Vestibular 2018.1, excetuando-se para os candidatos
eliminados por um dos motivos (1, 2 ou 3) descritos no Anexo III deste Comunicado.
7. Os candidatos cujos nomes estão relacionados no Anexo V com a menção Habilitado ficam
convocados para a 2a Fase do Vestibular 2018.1 da UECE que será realizada nos dias 07 e 08
de janeiro de 2018, nos locais que constarão do Cartão de Informação do Candidato que será
disponibilizado no endereço eletrônico do Vestibular no dia 05 de janeiro de 2018, a partir das
17 horas.
8. Todos os anexos deste Comunicado (I, II, III, IV, V e VI) não constam como blocos sequenciais
de páginas deste Comunicado e sua divulgação está sendo feita no site do Vestibular como
documentos independentes, mas são partes integrantes deste Comunicado.

Fortaleza, 26 de dezembro de 2017.
Prof. Dr. Fábio Perdigão Vasconcelos
Presidente da CEV/UECE

O original deste Comunicado está assinado e arquivado em meio físico na CEV/UECE.
Comunicado Nº 89/2017-CEV/UECE, de 26/12/2017 - Dispõe sobre informações da 1ª fase do Vestibular relacionadas com os 7 (sete) eventos que
constam do subitem 3.18 do Cronograma do Vestibular 2018.1 da UECE.
Página 2 de 2

