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

Fundação Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV

COMUNICADO Nº 87/2019-CEV/UECE
(03 de outubro de 2019)
Dispõe sobre alterações no Cronograma de Eventos do
Vestibular 2020.1 da UECE relativo às datas de entrega
de documentação para o sistema de cotas, vagas
reservadas para PcD e solicitação de condições
especiais.

O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará CEV/UECE, no uso de suas atribuições e considerando o Edital Nº 15/2019-Reitoria, de 24/07/2019, que
estabelece as normas e fixa o período para solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Vestibular
destinado ao ingresso nos Cursos de Graduação Regular da Universidade Estadual do Ceará – UECE no 1º
período letivo de 2020, torna públicas informações sobre alterações no Cronograma de Eventos do
Vestibular 2020.1 da UECE relativo às datas de entrega de documentação para o sistema de cotas, vagas
reservadas para PcD e solicitação de condições especiais.
Das Alterações no Cronograma de Eventos do Vestibular 2020.1 da UECE
1. De acordo com o Comunicado da Reitoria da UECE, publicado no site www.uece.br às 16h46min do
dia 08 de outubro de 2019, no dia 14/10/2019 (segunda-feira) não haverá expediente na
universidade em virtude da antecipação do recesso escolar em comemoração ao dia do professor.
2. Os itens 13, 14 e 15 do Cronograma de Eventos divulgado no site do Vestibular (www.uece.br/cev)
em 16/09/2019 ficam alterados da seguinte forma:
II - INSCRIÇÃO NO VESTIBULAR 2020.1
Item Descrição dos Eventos
Último dia para os candidatos que concorrem às vagas reservadas para o Sistema de Cotas,
providenciarem a documentação constante no subitem 36.4 do Edital, referente aos cotistas, e
entregar em envelope lacrado, identificado com rótulo padronizado, pessoalmente ou por
terceiros (mediante Termo de Autorização de Entrega disponibilizado no site do Vestibular):
13
a) Na sede da CEV/UECE (Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do Itaperi), no horário das 8 às
12 horas e das 13 às 17 horas; ou
b) Nas sedes das Unidades Acadêmicas da UECE no interior do Estado, nos horários de
funcionamento destas Unidades.
Último dia para os candidatos que concorrem às vagas reservadas para Pessoas com Deficiência
(PcD), providenciarem a documentação constante no subitem 36.5 do Edital, referente aos
cotistas, e entregar em envelope lacrado, identificado com rótulo padronizado, pessoalmente ou
por terceiros (mediante Termo de Autorização de Entrega disponibilizado no site do Vestibular):
14
a) Na sede da CEV/UECE (Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do Itaperi), no horário das 8 às
12 horas e das 13 às 17 horas; ou
b) Nas sedes das Unidades Acadêmicas da UECE no interior do Estado, nos horários de
funcionamento destas Unidades.
Último dia para o candidato que necessita de condições especiais (pessoa com deficiência, ou
não deficiente) para a realização das Provas entregar a solicitação de condições especiais, em
formulário padronizado disponibilizado no site do Vestibular, acompanhada de atestado médico,
referente à solicitação de condição especial:
15
a) No Protocolo Geral da FUNECE (Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do Itaperi), no horário
das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas; ou
b) Nas sedes das Unidades Acadêmicas da UECE no interior do Estado, nos horários de
funcionamento destas Unidades.

Dia

Data/Período

3ª

15/10/2019

3ª

15/10/2019

3ª

15/10/2019

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

Disposições Finais
3. O Cronograma de Eventos do Vestibular com as alterações de que trata este Comunicado passa a ser
denominado de 2ª Edição do Cronograma e está disponibilizado, nesta data, no site do Vestibular
(www.uece.br/cev).
4. O Cronograma de Eventos (2ª Edição) substitui o anterior, divulgado no site no dia 16/09/2019, o
qual será acessado somente pela CEV/UECE.

Fortaleza, 10 de outubro de 2019

(assinado no original)

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