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

Fundação Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV
CRONOGRAMA DE EVENTOS DO VESTIBULAR 2018.2 DA UECE

1. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO VESTIBULAR 2018.2
Item Descrição do evento
Dia
Divulgação, no endereço eletrônico www.uece.br/cev, do Edital Nº 04/2018-REITORIA, de 15
1.1 de março de 2018, que regulamenta o processo de isenção da taxa de inscrição para o
5ª
Vestibular 2018.2.
Isenção da Taxa de Inscrição
Início (8h)
2ª
1.2 A solicitação de isenção da taxa de inscrição foi efetuada somente pela
Término (23:59)
6ª
internet no site do Vestibular (www.uece.br/cev).
1.3
1.4
1.5

Divulgação, no endereço eletrônico www.uece.br/cev, do resultado preliminar, após as 17
horas, dos pedidos de isenção da taxa de inscrição para o vestibular 2018.2 da UECE, com o
código (número) de isento mediante o qual acessará o sistema para efetuar a inscrição.
Início (8h)
Recurso, somente online, no site do Vestibular (www.uece.br/cev),
questionado o resultado preliminar dos pedidos de isenção.
Término (17h)
Divulgação, no endereço eletrônico do Vestibular (www.uece.br/cev) do que segue:
a) Resultado do julgamento dos recursos de que trata o subitem 1.4 deste Cronograma;
b) Relação dos nomes dos candidatos com pedido de isenção aceito.

2. INSCRIÇÃO NO VESTIBULAR 2018.2
Item Descrição do evento
Inscrição no Vestibular
Início (8h)
A solicitação de inscrição (isentos, mediante código de isenção, e
2.1
pagantes) no Vestibular 2018.2 da UECE será efetuada somente pela
Término (23:59)
internet no site do Vestibular (www.uece.br/cev).
Último dia para solicitação de isenção e inscrição no Vestibular 2018.2 da UECE dos
candidatos (servidores da FUNECE e seus filhos e dependentes legais) amparados pela
2.2 Resolução Nº 293 do Conselho Diretor da FUNECE, de 21 de junho de 2006, com
documentação a ser entregue no Protocolo Geral da FUNECE, no horário das 8 às 12 e das
13 às 17 horas.
2.3

2.4

2.5

2.6

1.
2.
3.

Último dia de pagamento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE)
Último dia para solicitação de alteração de dados cadastrais
a) nome e/ou CPF, por intermédio de formulário padronizado, disponibilizado no site do
Vestibular (www.uece.br/cev), o qual deverá ser enviado escaneado para o e-mail do
Vestibular (vestibular@uece.br);
b) Outros dados cadastrais, somente online, acessando o sistema do Vestibular.
Último dia para os candidatos que concorrem às vagas reservadas para o Sistema de
Cotas, providenciarem a documentação constante na alínea “d” do subitem 4.8 do Edital,
referente aos cotistas, e:
a) Entregar na sede da CEV/UECE (Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do Itaperi), no
horário das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas; ou
b) Entregar nas sedes das Unidades Acadêmicas da UECE no interior do Estado, nos
horários de funcionamento destas Unidades; ou
c) Enviar a documentação pelos Correios (SEDEX ou carta com AR) para a CEV/UECE no
endereço Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do Itaperi, CEP 60714-903, Fortaleza,
Ceará. Neste caso, o carimbo da postagem da correspondência deverá ter data até dia
01/06/2018 (inclusive), último dia de entrega de documentos.
Último dia para o candidato que necessita de condições especiais (pessoa com
deficiência, ou não deficiente) para a realização das Provas:
a) Entregar a solicitação de condições especiais, em formulário padronizado disponibilizado
no site do Vestibular, acompanhada de atestado médico, referente à solicitação de
condição especial no Protocolo Geral da FUNECE, no horário das 8 às 12 horas e das 13
às 17 horas, ou nas Unidades da UECE no interior do Estado, nos horários de
funcionamento destas Unidades; ou
b) Encaminhar o formulário padronizado, devidamente preenchido e assinado e o atestado
médico digitalizados para o e-mail (vestibular@uece.br).

Data/período
15/03/2018
19/03/2018
23/03/2018

2ª

30/04/2018

4ª
5ª

02/05/2018
03/05/2018

2ª

07/05/2018

Dia Data/período
2ª

07/05/2018

6ª

25/05/2018

4ª

23/05/2018

2ª

28/05/2018

2ª

28/05/2018

6ª

01/06/2018

6ª

01/06/2018

Cronograma do Vestibular 2018.2 da UECE (1ª Edição), divulgado no site da CEV/UECE (www.uece.br/cev) no dia 04/05/2018.
De acordo com o disposto no subitem 4.4.1 do Edital Nº 13/2018-Reitoria, de 03/05/2018, que regulamenta o Vestibular 2018.2 da
UECE, este Cronograma de Eventos é parte integrante do referido Edital.
As datas deste Cronograma de Eventos poderão sofrer alterações em razão de fatos supervenientes, sendo a alteração tornada
pública por republicação deste Cronograma ou por meio de Comunicado da CEV/UECE.
Página 1 de 3

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

Fundação Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV
CRONOGRAMA DE EVENTOS DO VESTIBULAR 2018.2 DA UECE

2. INSCRIÇÃO NO VESTIBULAR 2018.2
Item Descrição do evento
Divulgação, no endereço eletrônico www.uece.br/cev, do que segue:
a) Resultado preliminar dos pedidos de inscrição para o Vestibular 2018.2 da UECE,
contendo:
(i) Nomes dos candidatos com pedido de inscrição de pagantes ou de isentos (50% ou
100%), não optantes por cota, acompanhado da menção deferido (aceito) ou
indeferido (não aceito);
2.7
(ii) Nomes dos candidatos com pedido de inscrição de pagantes ou de isentos (50% ou
100%), optantes por cotas, acompanhado da menção Habilitado para a prova da 1ª
Fase, mas com pendência com relação ao resultado da análise da documentação de
cotista que está em processo de avaliação.
b) Relação preliminar dos nomes dos candidatos que solicitaram condições especiais para a
realização das provas do Vestibular 2018.2 da UECE.
Recurso, somente online, no site do Vestibular (www.uece.br/cev),
Início (8h)
2.8 questionado um, ou mais, dos resultados preliminares referidos no
Término (17h)
subitem 2.7 deste Cronograma.
Divulgação, no site do Vestibular, após as 17 horas, do que segue:
a) Resultado definitivo (após recursos) dos pedidos de inscrição para o Vestibular 2018.2
da UECE, contendo:
(i) Nomes dos candidatos com pedido de inscrição de pagantes ou de isentos (50% ou
100%), não optantes por cota, acompanhado da menção deferido (aceito) ou
indeferido (não aceito);
(ii) Nomes dos candidatos com pedido de inscrição de pagantes ou de isentos (50% ou
2.9
100%), optantes por cotas, acompanhado da menção Habilitado para a prova da 1ª
Fase, mas com pendência com relação ao resultado da análise da documentação de
cotista.
b) Relação definitiva (após recursos) dos nomes dos candidatos que solicitaram condições
especiais para a realização das provas do Vestibular 2018.2 da UECE.
c) Convocação para a Prova de Conhecimentos Gerais (1ª Fase do Vestibular 2018.2 da
UECE)

3. PROVAS DO VESTIBULAR 2018.2
Item Descrição do evento
Divulgação dos locais e horários de aplicação da prova escrita do Exame de Habilidade
3.1 Específica (EHE) provas, no site do Vestibular (www.uece.br/cev), para os candidatos ao
Curso de Música e suas habilitações.
Aplicação da prova escrita do Exame de Habilidade Específica
3.2
Das 09 às 12h
(EHE)
3.3

Divulgação na internet (www.uece.br/cev) do resultado da Prova Escrita do EHE.

3.4

Recurso, somente online, no site do Vestibular (www.uece.br/cev),
questionado o resultado preliminar da prova escrita do EHE.

3.5

Dia Data/período

3ª

05/06/2018

4ª

06/06/2018

5ª

07/06/2018

3ª

12/06/2018

Dia Data/período
5ª

21/06/2018

Dom 24/06/2018
2ª

25/06/2018

Início (8h)

3ª

26/06/2018

Término (17h)

4ª

27/06/2018

Divulgação no site do Vestibular (www.uece.br/cev) do resultado definitivo da Prova Escrita
do EHE e Convocação para a Prova Oral do EHE.

5ª

28/06/2018

3.6

Aplicação da prova oral do Exame de Habilidade Específica (EHE)

6ª

29/06/2018

3.7

Divulgação na internet (www.uece.br/cev) do resultado da Prova Oral do EHE.

A partir das 08:30

2ª

02/07/2018

Início (8h)

3ª

03/07/2018

Término (17h)

3.8

Recurso, somente online, no site do Vestibular (www.uece.br/cev),
questionado o resultado preliminar da prova Oral do EHE.

4ª

04/07/2018

3.9

Divulgação no site do Vestibular (www.uece.br/cev) do resultado definitivo do Exame de
Habilidade Específica.

5ª

05/07/2018

Divulgação dos locais e horários de aplicação das provas, no site do Vestibular
(www.uece.br/cev), por meio do Cartão de Informação do Candidato.

6ª

06/07/2018

3.10
1.
2.
3.

Cronograma do Vestibular 2018.2 da UECE (1ª Edição), divulgado no site da CEV/UECE (www.uece.br/cev) no dia 04/05/2018.
De acordo com o disposto no subitem 4.4.1 do Edital Nº 13/2018-Reitoria, de 03/05/2018, que regulamenta o Vestibular 2018.2 da
UECE, este Cronograma de Eventos é parte integrante do referido Edital.
As datas deste Cronograma de Eventos poderão sofrer alterações em razão de fatos supervenientes, sendo a alteração tornada
pública por republicação deste Cronograma ou por meio de Comunicado da CEV/UECE.
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3. PROVAS DO VESTIBULAR 2018.2
Item Descrição do evento
Aplicação da Prova de Conhecimentos Gerais, 1ª Fase do
3.11
Das 09 às 13h
Vestibular
Divulgação na internet do Gabarito Oficial Preliminar e do enunciado das questões da Prova
3.12
da 1ª Fase.
Recurso, somente online, no site do Vestibular (www.uece.br/cev),
Início (8h)
3.13 questionado o Gabarito Oficial Preliminar e/ou os enunciados das
Término (17h)
questões da Prova de Conhecimentos Gerais (1ª Fase).
3.14
3.15
3.16
3.17

3.18

3.19

Divulgação na internet da grade de preliminar e do espelho da folha de respostas dos
candidatos referente à Prova de 1ª Fase, não sendo disponibilizado para os candidatos com
pendência na identificação especial e condicional não resolvida.
Divulgação na internet do Resultado preliminar da análise da documentação dos candidatos
que fizeram opção pelo sistema de cotas
Recurso, somente online, no site do Vestibular (www.uece.br/cev),
Início (8h)
questionado o resultado da análise da documentação dos candidatos que
Término (17h)
fizeram opção pelo sistema de cotas.
Data limite para finalizar a resolução das pendências oriundas da ficha de identificação
especial e condicional preenchida na 1ª Fase do Vestibular, sendo eliminado do Vestibular o
candidato que não regularizar sua situação até esta data.
Divulgação, no site do Vestibular, após as 17 horas, do que segue:
a) Resultado definitivo dos recursos relativos à Prova de Conhecimentos Gerais;
b) Gabarito Oficial Definitivo da Prova de Conhecimentos Gerais;
c) Grade definitiva de respostas da Prova de Conhecimentos Gerais;
d) Concorrência de que trata o subitem 2.5.1 do Edital do Vestibular 2018.2 da UECE;
e) Situação definitiva dos candidatos optantes pelo Sistema de Cotas, que estava pendente
quando da divulgação do resultado definitivo das inscrições referida no subitem 2.9 deste
Cronograma;
f) Resultado da 1ª Fase do Vestibular 2018.2 da UECE;
g) Convocação dos candidatos habilitados para a 2ª Fase do Vestibular 2018.2 da UECE.
Divulgação dos locais e horários de aplicação das provas, no site do Vestibular
(www.uece.br/cev), por meio do Cartão de Informação do Candidato.

Dia Data/período
Dom 08/07/2018
Dom 08/07/2018
2ª

09/07/2018

3ª

10/07/2018

5ª

12/07/2018

6ª

13/07/2018

2ª

16/07/2018

3ª

17/07/2018

5ª

19/07/2018

6ª

20/07/2018

5ª

26/07/2018

3.20

1º dia de Aplicação das Provas Específicas, 2ª Fase do Vestibular. Das 09 às 13h

Dom 29/07/2018

3.21

Divulgação na internet do Gabarito Oficial Preliminar e do enunciado das
questões da Prova do 1º dia da 2ª Fase do Vestibular 2018.2.

Dom 29/07/2018

3.21

2º dia de Aplicação das Provas Específicas, 2ª Fase do Vestibular. Das 09 às 13h

3.22
3.23
3.24
3.25

3.26

3.27

Divulgação na internet do Gabarito Oficial Preliminar e do enunciado das questões das
Provas Específicas da 2ª Fase do Vestibular 2018.2.
Recurso, somente online, no site do Vestibular (www.uece.br/cev),
Início (8h)
questionado o Gabarito Oficial Preliminar e/ou os enunciados das
Término (17h)
questões das Provas de Conhecimentos Específicos (2ª Fase).
Disponibilização na internet da grade de preliminar e do espelho da folha de respostas dos
candidatos referente às Provas da 2ª Fase, não sendo disponibilizado para os candidatos
com pendência na identificação especial e condicional não resolvida.
Data limite para finalizar a resolução das pendências oriundas da ficha de identificação
especial e condicional preenchida na 2ª Fase do Vestibular, sendo eliminado do Vestibular o
candidato que não regularizar sua situação até esta data.
Divulgação, no site do Vestibular, após as 17 horas, do que segue:
a) Resultado da análise dos recursos relativos às Provas Objetivas da 2ª Fase;
b) Gabaritos Oficiais Definitivos das Provas Objetivas da 2ª Fase;
c) Grade definitiva de respostas das Provas Objetivas da 2ª Fase
Divulgação, no site do Vestibular, após as 17 horas, de Comunicado da CEV/UECE tornando
público o Resultado Preliminar da correção da Redação por intermédio de consulta individual.

2ª

30/07/2018

2ª

30/07/2018

3ª

31/07/2018

4ª

01/08/2018

6ª

03/08/2018

6ª

10/07/2018

2ª

13/08/2018

2ª

20/08/2018

••• ••• •••
1.
2.
3.

Cronograma do Vestibular 2018.2 da UECE (1ª Edição), divulgado no site da CEV/UECE (www.uece.br/cev) no dia 04/05/2018.
De acordo com o disposto no subitem 4.4.1 do Edital Nº 13/2018-Reitoria, de 03/05/2018, que regulamenta o Vestibular 2018.2 da
UECE, este Cronograma de Eventos é parte integrante do referido Edital.
As datas deste Cronograma de Eventos poderão sofrer alterações em razão de fatos supervenientes, sendo a alteração tornada
pública por republicação deste Cronograma ou por meio de Comunicado da CEV/UECE.
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