INSCRIÇÃO
Data/Período

Dia

12 a 25/09/2016

------

12 a 22/09/2016

------

26/09/2016

2ª

29/09/2016

5ª







30/09/2016

6ª

11/10/2016

3ª

13 e 14/10/2016

5ª e 6ª

19/10/2016

4ª

20/10/2016

5ª

20/10/2016

5ª

Data/Período

Dia








Descrição do Evento
Período de inscrição dos candidatos, somente pela internet (endereço
eletrônico www.uece.br/cev).
Data para o pedido de isenção dos candidatos amparados pela resolução nº
293-CD de 21 de junho de 2006.
Data limite para pagamento do DAE gerado até o dia 25 de setembro de 2016.
Data
limite
para
alteração
pela
internet
(endereço
eletrônico
www.uece.br/cev), de dados da Ficha Eletrônica de Inscrição que sejam
permitidos pelo sistema ou pessoalmente para os dados cujas alterações não
são permitidas eletronicamente.
Data limite para o candidato que necessita de condições especiais dar entrada
no seu pedido, no Protocolo Geral da UECE, no Campus do Itaperi, ou nas
Secretarias das Unidades do Interior do Estado, especificando o tipo de
condição especial de que necessita para fazer as Provas.
Disponibilização, no endereço eletrônico www.uece.br/cev, da relação dos
nomes dos candidatos que solicitaram inscrição, com sua situação de
inscrição (deferida/confirmada ou indeferida/não confirmada).
Prazo para interposição de recurso administrativo contra indeferimento do
pedido de inscrição, no Protocolo Geral da UECE, Campus do Itaperi, e pela
internet, para os candidatos que declararem não residentes em Fortaleza.
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos administrativos referentes
ao indeferimento de inscrição no endereço eletrônico www.uece.br/cev.
Divulgação na internet (endereço eletrônico www.uece.br/cev) do resultado
dos pedidos de Condições Especiais para a realização das provas do Vestibular
2017.1.
Disponibilização, no endereço eletrônico www.uece.br/cev, da relação dos
nomes dos candidatos com sua situação de inscrição definitiva.

PROVAS
20/10/2016

5ª

23/10/2016

Domingo

24/10/2016

2ª

25 e 26/10/2016

3ª e 4ª

27/10/2016

5ª

28/10/2016

6ª

31/10/2016

2ª

01 e 03/11/2016

3ª e 5ª

07/11/2016

2ª

08/11/2016
09/11/2016

3ª
4ª

10/11/2016

5ª

13/11/2016

Domingo

13/11/2016

Domingo

14 e 16/11/2016

2ª e 4ª

18/11/2016

6ª

23/11/2016

4ª

24/11/2016

5ª

Descrição do Evento
Disponibilização na internet (endereço eletrônico www.uece.br/cev) do Cartão
de Informação dos Candidatos habilitados para o Exame de Habilidade
Específica - EHE do Curso de Música.
EHE – Prova Escrita (09h 00min às 12h 00min)

Divulgação na internet (endereço eletrônico www.uece.br/cev) do resultado da
Prova Escrita do EHE e Convocação para a Prova Oral do EHE.

Data para recurso administrativo contra o resultado da Prova Escrita do EHE
com entrada no Protocolo Geral da UECE.

Divulgação na internet do resultado da análise dos recursos contra o resultado
da Prova Escrita do EHE.
EHE – Prova Oral a partir de 08h 30min

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

Data para recurso administrativo contra o resultado da Prova Oral do EHE com
entrada no Protocolo Geral da UECE.

Divulgação na internet do resultado da análise dos recursos contra o resultado
da Prova Oral do EHE.

Resultado final do Exame de Habilidade Específica em Música.

Divulgação na internet da concorrência por Curso.

Disponibilização, somente na internet, dos Cartões de Informação (A a Z) – 1a
Fase.

Prova da 1a Fase (09h 00min às 13h 00min)

Divulgação na internet do Gabarito Oficial Preliminar e do enunciado das
questões da Prova da 1a Fase.

Período de interposição de recurso administrativo questionando o Gabarito
Oficial Preliminar ou questões da Prova da 1a Fase, no Protocolo Geral da
UECE, no Campus do Itaperi e pela internet, para os candidatos que
declararem não residentes em Fortaleza.

Data limite para finalizar a resolução das pendências oriundas da ficha de
identificação especial e condicional preenchida no dia 13/11/2016 (1a Fase).

Data limite para disponibilização na internet da grade de respostas dos
candidatos referente à Prova de 1a Fase.

Data limite para divulgação do resultado dos recursos referentes à Prova da 1 a
Fase.


PROVAS
Data/Período
29/11/2016

Dia
3ª

01/12/2016

5ª

04/12/2016

Domingo

04/12/2016

Domingo

05/12/2016

2ª

05/12/2016

2ª









06 e 07/12/2016

3ª e 4ª

09/12/2016

6ª

14/12/2016

4ª

20/12/2016

3ª





Descrição do Evento
Divulgação dos nomes dos candidatos habilitados para a 2 a Fase
Disponibilização dos Cartões de Informação da 2a Fase (A a Z), somente na
internet.
Prova do 1o dia da 2a Fase (09h 00min às 13h 00min)
Divulgação na internet dos Gabaritos Oficiais Preliminares e do enunciado das
questões das Provas do 1o dia da 2a Fase.
Prova do 2o dia da 2a Fase (09h 00min às 13h 00min)
Divulgação na internet dos Gabaritos Oficiais Preliminares e do enunciado das
questões das Provas do 2o dia da 2a Fase.
Período para interposição de recurso administrativo questionando os Gabaritos
Preliminares ou questões das Provas da 2a Fase, no Protocolo Geral da UECE,
Campus do Itaperi, e pela internet, para os candidatos que declararem não
residentes em Fortaleza.
Data limite para finalizar a resolução das pendências oriundas da ficha de
identificação especial e condicional preenchida nos dias 04 e 05/12/2016 (2a
Fase).
Data limite para disponibilização na internet das grades de respostas dos
candidatos referentes às Provas da 2a Fase.
Data limite para divulgação do resultado dos recursos referentes às Provas da
2a Fase.

