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Republicado em 02/05/2017, ver nota de rodapé.

Dispõe sobre a reabertura das inscrições
do Vestibular 2017.2 e dá outras
providências.
O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual
do Ceará, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no subitem 14.6 do Edital
Nº 11/2017-Reitoria, de 28/03/2017, que regulamenta o Vestibular 2017.2 da UECE,
divulgado no site do Vestibular (www.uece.br/cev) em 31/03/2017, torna público o
novo período de inscrição para o Vestibular 2017.2 da UECE.
1. Novo Período de Inscrição
1.1.Ficam reabertas, no período de 28 de abril a 08 de maio de 2017, as inscrições
para o Vestibular 2017.2 da UECE.
1.2.O Cronograma de Eventos do Vestibular constante do Anexo I do Edital Nº
11/2017-Reitoria, já mencionado, é composto das seguintes partes: ISENÇÃO,
INSCRIÇÃO e PROVAS.
1.2.1. Haverá alteração somente na parte que trata das INSCRIÇÕES da
seguinte forma:

2. INSCRIÇÃO
Subitem
2.1
2.2
2.3

Data/Período

Dia

10 a 24/04/2017

---

28/04 a
08/05/2017
10 a 20/04/2017
(Sem alteração)

-----

Descrição do Evento
 1º Período de inscrição dos candidatos, somente pela internet (endereço
eletrônico www.uece.br/cev).
 2º 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 293CD de 21 de junho de 2006.

2.4

25/04/2017

3ª

 Data limite para pagamento do DAE gerado até o dia 24 de abril de 2017.

2.5

09/05/2017

3ª

 Data limite para pagamento do DAE gerado até o dia 08 de maio de 2017.

2.6

11/05/2017

5ª

2.7

09/05/2017

3ª

2.8

15/05/2017

2ª

2.9

16 e 17/05/2017

3ª
4ª

2.10

18/05/2017

5ª

2.11

18/05/2017

5ª

2.12

18/05/2017

5ª

 Nova 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.
 Nova data de 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).
 Novo prazo para interposição de recurso administrativo contra indeferimento do
pedido de inscrição, o qual deverá ser feito exclusivamente mediante o
preenchimento do formulário digital que estará disponível no site
(www.uece.br/cev), a partir das 8 horas do primeiro dia do prazo recursal até as
17 horas do último dia do prazo de recurso.
 Nova data de 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 2017.2.
 Disponibilização, no endereço eletrônico www.uece.br/cev, da relação dos nomes
dos candidatos com sua situação de inscrição definitiva.

Nota: Republicado em 02/05/2017 para corrigir as datas referentes aos subitens 2.7, 2.11 e 2.12 do Cronograma referente à parte que trata da
Inscrição.

2. Informações Complementares
2.1.Os candidatos que já preencheram a ficha de inscrição e não pagaram o DAE
poderão imprimir um novo DAE com a nova data de vencimento (09/05/2017),
se desejar se inscrever no Vestibular 2017.2 da UECE.
2.2.Os candidatos que tiveram seu pedido de isenção da taxa de inscrição para o
Vestibular 2017.2 da UECE concedida e não preencheram a ficha de inscrição,
poderão, se desejarem, acessar o sistema para realizar sua inscrição neste novo
período (28/04 a 08/05/2017).
2.3.O candidato que não se enquadra nas condições dos subitens 2.1 e 2.2
anteriores, poderão acessar o sistema e realizar sua inscrição neste novo período
(28/04 a 08/05/2017).
3. As demais condições, normas e disposições do Edital Nº 11/2017-Reitoria, que não
conflitarem com o que está disposto neste Comunicado, continuam em plena vigência
como originalmente foram estabelecidas.

Fortaleza, 27 de abril de 2017

Prof. Dr. Fábio Perdigão Vasconcelos
Presidente da CEV/UECE

O original deste Comunicado está assinado e arquivado na CEV/UECE e confere com esta versão
divulgada neste endereço eletrônico.
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