UVA 2019.1
UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ

INSCRIÇÃO

PRINCIPAIS CURSOS

DIREITO (40) - ENFERMAGEM (40) - ENGENHARIA CIVIL (40)

PERÍODO

De 21/01 a 08/02/2019

LOCAL

vestibular.uvanet.br

TAXA

R$ 100,00

PROVAS

(Qualquer agência bancária – Pagamento até 11/02/2019)

17/03/2019

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, História,
Geografia, Matemática, Física, Química e Biologia.
(60 questões objetivas)
Conhecimentos Específicos e Redação.
(20 questões objetivas)

DOCUMENTAÇÃO

HORÁRIO
Das 08h às 12h
Das 14h às 17h

RG E CARTÃO DE INFORMAÇÃO (DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS)

OBSERVAÇÕES:








O desconto ou a isenção deverão ser solicitados durante a inscrição on-line. Após a impressão da ficha de
inscrição com o pedido de desconto ou isenção, o candidato deverá entregá-la na Comissão Executiva do
Processo Seletivo – CEPS, à Av. Dr. Guarany, 317, Bairro Derby Clube, CAMPUS CIDAO, em Sobral-CE, somente
no período de 21 a 25 de janeiro de 2019, nos horários das 08 às 11 horas e das 14 às 17 horas, acompanhada
da documentação comprobatória das condições que qualificam o candidato a desconto ou isenção, nos termos
do item 4.4 do edital.
A inclusão no Sistema de Cotas deverá ser solicitada durante a inscrição on-line. Após a impressão da ficha
requerimento de inscrição, com o pedido de inclusão no Sistema de Cotas, o candidato deverá entregá-la na
Comissão Executiva do Processo Seletivo – CEPS, à Av. Dr. Guarany, 317, Bairro Derby Clube, CAMPUS CIDAO,
em Sobral-CE, somente no período de 21 a 25 de janeiro de 2019, nos horários das 08 às 11 horas e das 14 às
17 horas, acompanhada da documentação comprobatória exigida, nos termos do item 2.8 do edital.
O cartão de informação, documento indispensável para o acesso do candidato ao local de realização das
provas, será disponibilizado para impressão no site da UVA, a partir do dia 11 de março de 2019.
O resultado do Processo Seletivo será divulgado no dia 12 de Abril de 2019;
A divulgação do número de vagas remanescentes, se houver, será no dia 23 de abril de 2019, a partir das 17

horas, na Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROGRAD e/ou no site da UVA.
 A matrícula dos classificáveis dentro do limite das vagas remanescentes será nos dias 24 e 25 de abril
de 2019, na PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROGRAD, Campus Betânia, das 08 às 14
horas, para todos os cursos.
 CLIQUE AQUI para acessar o edital do concurso.
DAV ALDEOTA: 3486-9068/9057 – DAV CENTRO: 3464-7747/7811/7855 – DAV SOBRAL: (88) 3677-8016 - DAV SEIS BOCAS: 3064-2867

