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

Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV

COMUNICADO Nº 136/2018-CEV/UECE
(12 de novembro de 2018)
Dispõe sobre alteração na data de divulgação
do Resultado Definitivo das Inscrições e das
solicitações de condições Especiais para a
realização das provas do Vestibular 2019.1 da
UECE.
O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará CEV/UECE, no uso de suas atribuições e considerando o Edital Nº 31/2018-Reitoria, de 27/09/2018, que
regulamenta o Vestibular para habilitação de candidatos aos Cursos de Graduação da Universidade
Estadual do Ceará - UECE para o 1º período letivo de 2019, torna públicas as seguintes informações
sobre alteração na data de divulgação do Resultado Definitivo das Inscrições e das solicitações de
condições especiais para a realização das provas do Vestibular 2019.1 da UECE.

1. Por motivos de força maior, fica adiada a divulgação do Resultado Definitivo (após
recursos) dos pedidos de inscrição e das solicitações de condições especiais para a
realização das Provas do Vestibular 2019.1, para o dia 19 de novembro de 2018.
2. A data referente ao subitem 2.9 do Cronograma de Eventos fica alterada da seguinte
forma:
2. INSCRIÇÃO NO VESTIBULAR 2019.1
Item Descrição do evento
Divulgação, no site do Vestibular, após as 17 horas, do que segue:
a) Resultado definitivo (após recursos) dos pedidos de inscrição para o Vestibular 2019.1
da UECE, contendo:
(i) Nomes dos candidatos com pedido de inscrição de pagantes ou de isentos (50% ou
100%), não optantes por cota ou PcD, com a menção deferido (aceito) ou indeferido
(não aceito);
(ii) Nomes dos candidatos com pedido de inscrição de pagantes ou de isentos (50% ou
100%), inscritos como Pessoa com Deficiência (PcD), com a menção Segmento a
Definir, habilitados para a prova da 1ª Fase, mas com a definição do segmento
2.9
dependendo resultado da Perícia Médica a ser realizada após a 1ª Fase do Vestibular
(iii) Nomes dos candidatos com pedido de inscrição de pagantes ou de isentos (50% ou
100%), optantes por cotas (Preto, Pardo, Indígena ou Social), com a menção
Segmento a Definir, habilitados para a prova da 1ª Fase, mas com a definição do
segmento dependendo 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 2019.1 da UECE.
c) Convocação para a Prova de Conhecimentos Gerais (1ª Fase do Vestibular 2019.1 da
UECE)

3. Ficam sem alterações as demais datas do referido Cronograma.

Fortaleza, 12 de novembro de 2018
Prof. Dr. Fábio Perdigão Vasconcelos
Presidente da CEV/UECE

O original deste Comunicado está assinado e arquivado em meio físico na CEV/UECE.
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