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ADENDO AO EDITAL Nº 04/2021 – REITORIA/UECE, 24 de fevereiro de 2021.

Regulamenta a matrícula do 2º semestre letivo de
2020 dos Cursos de Graduação da Universidade
Estadual do Ceará – UECE dos candidatos que
optaram pela seleção via nota do ENEM.

O Reitor da Universidade Estadual do Ceará - UECE, Prof. M.e. Hidelbrando dos Santos
Soares, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna público o ADENDO ao
Edital Nº 04/2021/REITORIA/UECE, referente ao processo de matrículas dos candidatos que
optaram pelo ingresso via nota do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM para o semestre
letivo 2020.2 desta Universidade, que reger-se-á pela Resolução Nº 4511/2020 do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, pelas disposições contidas no Capítulo XIV, do Edital Nº
07/2020-REITORIA/UECE, de 12 de março de 2020, e pelas normas e condições estabelecidas
neste Edital.

ESTE ADENDO AO EDITAL Nº 04/2021/REITORIA/UECE altera:

No item:

2 – DA MATRÍCULA DOS CANDIDATOS QUE OPTARAM PELA SELEÇÃO VIA
NOTA DO ENEM

2.5 – No dia 26/03/2021, o candidato deverá verificar o resultado de sua intenção de matrícula,
acessando o site: <https://ingressantesenem.uece.br>, e conferir se foi convocado para a
Primeira Chamada dos Ingressantes ENEM, a partir das 12 horas (meio-dia).
2.6 – No dia 29/03/2021, o candidato convocado na Primeira Chamada dos Ingressantes
ENEM deverá realizar sua solicitação de matrícula na Plataforma SIGMA, das 8h às 17h,
através do site: <https://sigma.uece.br>, acessando-a com o número de seu CPF e a sua data de
nascimento. Para tal operação, o candidato deverá selecionar, na primeira tela do sistema, a
opção referente à sua forma de ingresso, conforme imagem que se segue:
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2.6.1 - No dia 29/03/2021, o candidato convocado na Primeira Chamada dos Ingressantes
ENEM, que tiver inconsistências na documentação, deverá fazer a retificação
observando esta data de solicitação de matrícula.
2.6.2 - No dia 29/03/2021, o candidato convocado na Primeira Chamada dos Ingressantes
ENEM, que não realizar a sua solicitação de matrícula nesta data ou que não atender aos
requisitos deste Adendo ao Edital, perderá a vaga e estará automaticamente eliminado do
processo de matrículas para as vagas remanescentes.

2.7 - No dia 31/03/2021, o candidato não convocado na Primeira Chamada dos Ingressantes
ENEM poderá ser convocado na Segunda Chamada dos Ingressantes ENEM, caso persistam
vagas remanescentes. Para tal situação, o candidato deverá acessar o site:
<https://ingressantesenem.uece.br>, e conferir se foi convocado para a Segunda Chamada, a
partir das 12 horas (meio-dia).
2.8 - No dia 01/04/2021, o candidato convocado na Segunda Chamada dos Ingressantes
ENEM deverá realizar sua solicitação de matrícula na Plataforma SIGMA, das 8h às 17h,
através do site: <https://sigma.uece.br>, acessando-a com o número de seu CPF e a sua data de
nascimento. Para tal operação, o candidato deverá selecionar, na primeira tela do sistema, a
opção referente à sua forma de ingresso, conforme imagem que se segue:

2.8.1 - No dia 01/04/2021, o candidato convocado na Segunda Chamada dos Ingressantes
ENEM, que tiver inconsistências na documentação, deverá fazer a retificação
observando esta data de solicitação de matrícula.
2.8.2 - No dia 01/04/2021, o candidato convocado na Segunda Chamada dos Ingressantes
ENEM, que não realizar a sua solicitação de matrícula nesta data ou que não atender aos
requisitos deste Adendo ao Edital, perderá a vaga e estará automaticamente eliminado do
processo de matrículas para as vagas remanescentes.

Reitoria da Universidade Estadual do Ceará, em 26 de março de 2021.

PROF. M.e. HIDELBRANDO DOS SANTOS SOARES
Reitor da Universidade Estadual do Ceará - UECE


