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

Fundação Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV

COMUNICADO No 10/2021-CEV/UECE
(19 de março de 2021)
Dispõe sobre alteração na data de divulgação
do resultado preliminar da análise das
solicitações de isenção do pagamento da taxa
de inscrição para o Vestibular 2021.1 da UECE
e dá outras providências.
O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará
- CEV/UECE, no uso de suas atribuições, considerando o Edital Nº 01/2021-CEV/UECE, que
estabelece normas e condições referentes ao processo 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 2021 e dá outras informações pertinentes, torna
públicas as seguintes informações:
1.

A divulgação do resultado preliminar da análise das solicitações de isenção do pagamento
da taxa de inscrição para o Vestibular 2021.1 da UECE, que estava prevista para 15 de
março de 2021, fica adiada para o dia 24 de março de 2021, quarta-feira, após as 17
horas.

2.

Os subitens 4.6, 4.7 e 4.8 do Edital Nº 01/2021-CEV/UECE, de 03/02/2021, relacionados
ao Cronograma de Eventos do processo de isenção ficam alterados da forma indicada a
seguir:

Item
4.6

4.7

4.8

Descrição dos Eventos
Divulgação do Resultado preliminar da Solicitação de Isenção da
Taxa de Inscrição para o Vestibular 2021.1 da UECE
Período para interposição de recurso administrativo questionando o
indeferimento de isenção

Dia

Data/Período

Após as 17h

4ª

24/03/2021

Início (8h)

5ª

25/03/2021

Término (17h)

6ª

26/03/2021

6ª

02/04/2021

Divulgação, no site do Vestibular, após as 17 horas, do Resultado Definitivo da
Isenção

Fortaleza, 19 de março de 2021
(assinado no original)

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

Nova data

Nova data

Nova data

Nova data

