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

Fundação Universidade Estadual do Ceará - FUNECE
Pró-Reitoria e Graduação - PROGRAD

COMUNICADO PROGRAD/UECE
(02 de abril de 2013)

Dispõe sobre as providências a seguir indicadas.

A Pró-Reitora de Graduação da Universidade Estadual do Ceará, no uso de suas atribuições e
considerando o disposto no subitem 8.5 do Edital No 08/2013-Reitoria, de 21 de março de 2013, que
regulamenta o Exame de Seleção para Mudança de Curso (MC), Transferência Facultativa Interna
(TFI) e Externa (TFE) e Ingresso de Graduado (IG) torna público o que segue:
1. Ficam oferecidas vagas para os seguintes cursos:
FACULDADE
FECLI
(Iguatu)
CH (Centro de
Humanidades)

CURSO

CÓDIGO

TURNO

Letras/Líng. Portuguesa e Respectivas
Literaturas/LP

242-1-3

Música/Instrumento Piano – B

007-2-1

VAGAS
TFE IG

MC

TFI

TOTAL

Noturno

3

3

3

2

11

Diurno

1

-

1

1

3

1.1. O período de inscrição no Exame para os candidatos interessados em concorrer a estas
vagas será de 04 a 16 de abril de 2013 no site www.uece.br/cev.
1.2. O Cronograma de Eventos (Anexo IV do Edital) para estes candidatos encontra-se no Anexo
Único deste Comunicado.
2. Por motivo de força maior fica suprimida a linha abaixo indicada, da Tabela do Anexo II do Edital
No 08/2013-Reitoria, de 21 de março de 2013, e, consequentemente, canceladas as vagas do
Curso ofertadas para as modalidades MC (03), TFI (03), TFE (03) e IG (02).
FACULDADE
FECLI
(Iguatu)

CURSO
Letras/Líng. Inglesa e Respectivas
Literaturas/LP

CÓDIGO

TURNO

242-2-3

Noturno

MC

TFI

2

3

VAGAS
TFE IG
3

2

TOTAL
10

2.1. Os candidatos que efetivamente fizeram inscrição para uma das modalidades de oferta de
vaga do quadro anterior poderão fazer opção pelas novas vagas ofertadas ou solicitar
devolução da taxa de inscrição, se for o caso.
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2.2. A PROGRAD ou a CEV/UECE vai se comunicar com os candidatos enquadrados na situação
descrita no subitem 2.1 para orientar com relação aos procedimentos necessários para a
opção.

Fortaleza, 02 de abril de 2013.

Profa. Dra. Marcília Chagas Barreto
Pró-Reitora de Graduação
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ANEXO ÚNICO DO COMUNICADO PROGRAD/UECE, DE 02 DE ABRIL DE 2013
CRONOGRAMA DE EVENTOS DO EXAME DE SELEÇÃO
DATA
04 a 16 de abril de 2013

EVENTO
•

Período para preenchimento da ficha de inscrição que somente poderá ser feito pela internet.

•

Período para entrega da ficha de inscrição e de toda a documentação de Inscrição.
Obs.1: Os candidatos que fizerem opção pelas novas vagas ofertadas terão até o dia 17/04/2013
para efetuar o pagamento.
Obs.2: A ficha de inscrição acompanhada de toda a documentação para a inscrição poderá ser
encaminhada pelo correio, por SEDEX, com carimbo de postagem até o dia 18 de abril de 2013,
para o endereço:
Universidade Estadual do Ceará
Pró-Reitoria de Graduação

04 a 18 de abril de 2013

(exceto sábados,
domingos e feriados)

Av. Dedé Brasil, 1700 – Campus do Itaperi
CEP 60.714-903- Serrinha, Fortaleza, Ceará
ou entregue pessoalmente nos seguintes locais:

• Local 1: Sede da Comissão Executiva do Vestibular da UECE (CEV), Campus do Itaperi,
Fortaleza, Ceará, no horário corrido das 08 às 17 horas.
• Local 2: Secretarias das Unidades de Ensino da UECE no Interior do Estado, no horário de
funcionamento destas Unidades.
17 de maio de 2013

•

Divulgação da relação dos candidatos com inscrição deferida (aceita) ou indeferida (não aceita),
a partir das 17 horas, no site da CEV/UECE (www.uece.br/cev).

•

Prazo para interposição de recurso administrativo questionando o indeferimento de inscrição.
Obs.: O requerimento referente ao recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão de
Transferência da Pró-Reitoria de Graduação da UECE e entregue:

20 de maio de 2013

24 de maio de 2013

 no Protocolo Geral da UECE, no Campus do Itaperi, no horário das 8 às 12 horas e das 13 às
17 horas; ou
 nas Secretarias das Unidades de Ensino da UECE no Interior do Estado, no horário de
funcionamento destas Unidades.
•

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos referentes ao indeferimento de inscrição,
no site da CEV/UECE, a partir das 17 horas.

•

Prazo final para o candidato que necessita de condições especiais para realização das provas
solicitá-las no Protocolo Geral da UECE, no Campus do Itaperi, no horário das 08 às 12 horas e
das 13 às 17 horas ou nas Secretarias das Unidades da UECE no Interior do Estado nos seus
horários de funcionamento.

•

Disponibilização do Cartão de Informação do Candidato, no site da CEV/UECE, a partir das 17
horas.

•

Aplicação das provas do Exame de Seleção no horário das 09 às 12 horas, nos locais que
constarão do Cartão de Informação.

•

Divulgação dos enunciados das questões das provas e seus respectivos gabaritos preliminares,
no site da CEV/UECE, a partir das 13 horas.

27 de maio de 2013

28 de maio de 2013

02 de junho de 2013

02 de junho de 2013
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EVENTO
•

03 e 04 de junho de 2013

06 de junho de 2013
06 de junho de 2013

11 de junho de 2013

Prazo para interposição de recurso administrativo referente à Prova Escrita e ao Gabarito
Oficial Preliminar.
OBS.: O requerimento referente ao recurso deverá ser dirigido ao Presidente da CEV/UECE com
entrada no Protocolo Geral da UECE, no Campus do Itaperi, no horário das 08 às 12 horas e das
13 às 17 horas ou encaminhados para o fax (85)3101 9710.

•

Divulgação do Gabarito Oficial Definitivo das Provas, no site da CEV/UECE, a partir das 17 horas.

•

Prazo final para o candidato que se submeteu à Identificação Especial, no dia da Prova do
Exame de Seleção regularizar sua situação.

Relação dos candidatos habilitados para o Exame de Habilidade Específica dos
Cursos da área de Música.

•
17 de junho de 2013

Provas do Exame de Habilidade Específica para os candidatos habilitados para os Cursos da área
de Música
Prova Escrita: das 08:00 às 10:00 - Prova Oral: das 10:30 às 12:00

Local: Bloco F - Coordenação do Curso de Música – Sala 12 – Campus do Itaperi
18 de junho de 2013

19 de junho de 2013

20 de junho de 2013

•

Resultado das provas do Exame de Habilidade Específica para os candidatos habilitados para os
Cursos da área de Música.

•

Prazo para interposição de recurso administrativo questionando o Resultado do Exame de
Habilidade Específica para os candidatos habilitados para os Cursos da área de Música.
Obs.: O requerimento referente ao recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão de
Transferência da Pró-Reitoria de Graduação da UECE e entregue:

 no Protocolo Geral da UECE, no Campus do Itaperi, no horário das 8 às 12 horas e das 13 às
17 horas; ou
 nas Secretarias das Unidades de Ensino da UECE no Interior do Estado, no horário de
funcionamento destas Unidades.
 Divulgação do Resultado Final da Seleção, no site da CEV/UECE, a partir das 17 horas.
 Divulgação do calendário de matrícula.

Matrícula alunos veteranos 15 a 17 de julho de 2013 (Via Internet)
Início do período letivo 2013.2 dia 12 de agosto de 2013

