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

Fundação Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV

COMUNICADO No 024/2012-CEV/UECE
(30 de março de 2012)
Dispõe sobre alteração de data no
cronograma do Vestibular Especial
para Cursos de Licenciatura Plena e de
Bacharelado,
na
modalidade
a
distância.

O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual
do Ceará, no uso de suas atribuições, torna públicas alterações no Cronograma do
Vestibular Especial para Cursos de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, Informática
e Matemática e Bacharelado em Administração Pública, na modalidade a distância,
regulamentado pelo Edital No 63/2012-CEV/UECE, de 05 de março de 2012 na forma a
seguir indicada:
Item
1.

Evento
Inscrições dos candidatos, exclusivamente online, no endereço eletrônico
da Seleção (www.uece.br/cev), iniciando o acesso à internet às 8 horas do dia
06/03/2012 e encerrando às 23h59min do dia 19/03/2012

Data/ Período
06 a 19/03/2012

2.

Novo período de inscrição

27/03 a
15/04/2012

3.

Data final para o pagamento do boleto bancário.

20/03/2012

4.

Nova data final para o pagamento do boleto bancário.

16/04/2012

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Divulgação, no endereço eletrônico da Seleção (www.uece.br/cev), do
deferimento (aceitação) ou indeferimento (não aceitação) dos pedidos de
inscrição
 Recurso contra o indeferimento do pedido de inscrição, dirigido ao Presidente
da CEV/UECE e poderá ser:
a) Enviado por fax para o número (85) 3101.9710.
b) Entregue o Protocolo Geral da FUNECE, no Campus do Itaperi, em Fortaleza
no horário das 8 às 12 e das 13 às 17 horas;
Divulgação, no endereço eletrônico da Seleção (www.uece.br/cev), do(a):
a) Resultado dos recursos contra o indeferimento da inscrição;
b) Relação dos candidatos com inscrição deferida, após recurso.
c) Disponibilização, no endereço eletrônico da Seleção (www.uece.br/cev), do
Cartão de Informação do Candidato, contendo data, horário e local de
aplicação da Prova de Conhecimentos Gerais.
 Aplicação da Prova da Prova de Conhecimentos Gerais, nos locais indicados no
Cartão de Informação do Candidato.
 Para os candidatos da Plataforma Freire - entrega do envelope lacrado ao fiscal
da sala contendo os documentos (contracheque e declaração) de comprovação
que o candidato possui vínculo com a rede pública de ensino e que o mesmo
exerce a docência nesta rede, feita de acordo com o disposto no subitem 1.6
deste Edital.
Divulgação no endereço eletrônico da Seleção (www.uece.br/cev) dos
enunciados das questões da Prova de Conhecimentos Gerais e de seu gabarito.
 Recurso relativo à Prova de Conhecimentos Gerais (questões ou gabarito),
dirigido ao Presidente da CEV/UECE e poderá ser:
a) Enviado por fax para o número (85) 3101.9713 ou 3101.9710.
b) Entregue o Protocolo Geral da FUNECE, no Campus do Itaperi, em Fortaleza
no horário das 8 às 12 e das 13 às 17 horas;

19/04/2012

20 e 23/04/2012

26/04/2012

29/04/2012
(domingo)

30/04/2012

02 e 03/05/2012

Item
11.

12.

13.

Evento
Resultado da análise da documentação enviada em envelope lacrado pelos
candidatos da Plataforma Freire.
 Recurso relativo à análise da documentação dos candidatos da Plataforma
Freire, dirigido ao Presidente da CEV/UECE e poderá ser:
a) Enviado por fax para o número (85) 3101.9710.
b) Entregue o Protocolo Geral da FUNECE, no Campus do Itaperi, em Fortaleza
no horário das 8 às 12 e das 13 às 17 horas;
Divulgação no endereço eletrônico da Seleção (www.uece.br/cev) das listagens
de classificação por curso/polo e por grupo

Data/ Período
11/05/2012

14 e 15/05/2012

21/05/2012

Fortaleza, 30 de março de 2012
Luiz Eduardo Farias Bezerra
Presidente da CEV/UECE
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