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

Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV

COMUNICADO Nº 166/2018-CEV/UECE
(26 de dezembro de 2018)
Dispõe sobre alterações no Cronograma
de Eventos do Vestibular 2019.1 da
Universidade Estadual do Ceará - UECE, e
dá outras informações pertinentes.
O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará CEV/UECE, no uso de suas atribuições, considerando o Edital Nº 31/2018-Reitoria/UECE, de
27/09/2018, que regulamenta o Vestibular para habilitação de candidatos aos cursos regulares
de Graduação da Universidade Estadual do Ceará - UECE para o 1º período letivo de 2019 e
considerando o Comunicado Nº 165/2018-CEV/UECE, de 26 de dezembro de 2018, que dispõe
sobre alterações no Edital Nº 31/2018-Reitoria/UECE, torna públicas as alterações no
Cronograma de Eventos do Vestibular 2019.1 da UECE.
1. As datas do Cronograma de Eventos ficam alteradas da seguinte forma:
Item Descrição do evento
3.15
3.16
3.17
3.18

3.19

Dia Data/período

Divulgação no site do Vestibular da Relação dos candidatos PcD habilitados, ou não, para se
submeterem à Perícia Médica após a 2ª Fase do Vestibular, em data a ser informada.
Divulgação na internet, após as 17 horas 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 preliminar da análise da documentação dos
Término (17h)
candidatos que 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 2019.1 da UECE (nova
redação dada pelo Comunicado Nº 165/2018-CEV/UECE);
e) Situação definitiva dos candidatos optantes pelo Sistema de Cotas, já com o segmento
(Preto, Pardo, Indígena, Social ou Ampla Disputa) definido;
f) Resultado da 1ª Fase do Vestibular 2019.1 da UECE;
g) Convocação dos candidatos habilitados para a 2ª Fase do Vestibular 2019.1 da UECE,
incluindo pagantes, isentos 100%, isentos 50%, cotistas (preto, pardo, indígena, social),
PcD (participação condicional na forma estabelecida pela nova redação do subitem 3.10,
dada pelo Comunicado Nº 165/2018-CEV/UECE, de 26/12/2018) e ampla disputa.

4ª

26/12/2018

4ª

26/12/2018

5ª

27/12/2018

6ª

28/12/2018

5ª

03/01/2019

6ª

04/01/2019

(nova data)

(nova data)

2. As demais datas do Cronograma de Eventos do Vestibular permanecem inalteradas.

Fortaleza, 26 de dezembro 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.

