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COMUNICADO Nº 34/2020-CEV/UECE
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Dispõe sobre alteração
Eventos do Vestibular
disponibilizado no site do
outubro de 2020 e dá
pertinentes.

no Cronograma de
2020.2 da UECE,
Vestibular em 08 de
outras informações

O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará - CEV/UECE,
no uso de suas atribuições e considerando o Edital Nº 07/2020-Reitoria/UECE, de 12/03/2020, que
regulamenta o Vestibular para ingresso de candidatos aos Cursos de Graduação regular da Universidade
Estadual do Ceará - UECE para o 2º período letivo de 2020, considerando o Comunicado Nº 29/2020CEV/UECE, de 07/10/2020, que dispôs sobre alterações no Edital de regulamentação do Vestibular 2020.2
da UECE e estabeleceu datas do 2º período de inscrição, torna pública as seguintes informações referentes
a alteração no Cronograma de Eventos do Vestibular 2020.2 da UECE, disponibilizado no site do Vestibular
em 08 de outubro de 2020 e dá outras informações pertinentes.
1. No Cronograma de Eventos do Vestibular 2020.2 da UECE, divulgado no site www.uece.br/cev, em 08
de outubro de 2020, consta nos itens 42 e 43, que o dia 09/01/2021 corresponde a 2ª sexta-feira do
mês de janeiro de 2021, mas a data de tal sexta-feira é, na realidade, o dia 08/01/2021.
2. Diante do erro material constatado os itens acima referidos do cronograma de eventos do vestibular
ficam alterados da forma seguinte:
Item Descrição do Evento
Disponibilização na internet do espelho da folha de respostas dos candidatos referente às Provas da 2ª
42 Fase, não sendo disponibilizado para os candidatos com pendência na identificação especial e
condicional não resolvida.
Data limite para finalizar a resolução das pendências oriundas da ficha de identificação especial e
43 condicional preenchida na 2ª Fase do Vestibular, sendo eliminado do Vestibular o candidato que não
regularizar sua situação até esta data.

3. As demais datas e eventos do cronograma em referência continuam sem alteração.

Fortaleza, 04 de novembro de 2020
(assinado no original)

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