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O Reitor da Universidade Estadual do Ceará – UECE, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais; 
 

Considerando o atual estágio de gravidade da pandemia da COVID-19 no 
estado do Ceará;  

Considerando que a aplicação da prova da 1ª Fase do Vestibular 2021.1 
da UECE está agendada para o próximo dia 30 de maio de 2021; 

Considerando que a aglomeração de pessoas é um dos fatores que 
agravam pandemia do coronavírus;  

Considerando que, no dia da prova, está prevista a presença aproximada 
de 16.200 pessoas, sendo 13.400 candidatos e 2.800 colaboradores, 
compreendendo coordenadores, fiscais, médicos, seguranças, auxiliares 
de serviços, porteiros e pessoal de apoio técnico e operacional;  

Considerando que, para a aplicação da prova, será necessário o 
quantitativo de 610 salas, aproximadamente, tendo em vista a 
manutenção do distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os candidatos;  

Considerando que a prova será realizada nas cidades de Fortaleza, 
Crateús, Itapipoca, Iguatu, Quixadá, Limoeiro do Norte e Tauá. 

 

RESOLVE: 

 

Diante das considerações expostas e visando à preservação da saúde dos 
candidatos e dos colaboradores previstos para estarem presentes no dia 
da prova, suspender a aplicação da Prova da 1ª Fase do Vestibular 
2021.1, prevista para o dia 30 de maio de 2021, e, em 
consequência, suspender os demais eventos previstos no 
Cronograma de Eventos do Vestibular 2021.1, divulgado pela 
CEV/UECE. 

 

A nova data provável para aplicação da prova da 1ª Fase do Vestibular 
2021.1 é 13 de junho de 2021, a ser confirmada, posteriormente, em 
comunicado da Comissão Executiva do Vestibular – CEV/UECE, em função 
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do avanço no quadro sanitário decorrente da pandemia da COVID-19. No 
mesmo comunicado, a CEV/UECE divulgará as datas dos demais eventos 
do Vestibular 2021.1. 

 
 

Fortaleza, 13 de maio de 2021 
 
 
 

(Assinado no original) 
 

Prof. Me. Hidelbrando dos Santos Soares 
Reitor da UECE 


