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Apresentação 
Este boletim foi organizado para possibilitar ao candidato do Vestibular escolher o CURSO e o GRUPO (vaga que deseja disputar), de 
modo a evitar equívocos, principalmente, no ato da matrícula e exigência documental. 
 
Recomendamos que, antes de se inscrever para o Vestibular, o candidato proceda à leitura atenta do Edital do Vestibular e das 
informações constantes do Manual do Candidato.  
 

Calendário 
19 a 23 de agosto de 2013: Inscrições para solicitação de isenção da taxa de inscrição, das 9h de 19 de agosto às 18h de 23 de agosto (horário do 

estado do Amazonas). 

2 a 30 de setembro 2013: Inscrições pela internet (www.uea.edu.br e www.vunesp.com.br), das 9h de 2 de setembro às 18h de 30 de setembro 

(horário do Estado do Amazonas).  

6 de outubro de 2013: Prova de Teoria e Percepção Musical (Candidatos para Música) e Prova Prática (Candidatos para Teatro). 

20 de outubro de 2013: Prova Prática (Candidatos para Dança e para os aprovados na Prova de Teoria e Percepção Musical). 

23 de outubro de 2013: Disponibilização do Cartão de Identificação do Candidato. Convocação para as provas. 

16 de novembro de 2013: Prova de Conhecimentos Gerais 

17 de novembro de 2013: Prova de Conhecimentos Específicos e Redação 

 

 

http://www.uea.edu.br/


Condições GRUPO 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Ensino Médio integralmente cursado em Escola Pública no Estado do Amazonas + Não possui Curso 
Superior + Não tenha matrícula institucional em curso de graduação em Instituição Pública de Ensino 

           

Ensino Médio integralmente cursado em Escola de qualquer natureza no Estado do Amazonas ou 
tenha obtido a certificação do Ensino Médio através de exame supletivo ou ENEM e tenha cursado 
pelo menos três séries do Ensino Fundamental ou duas séries do Ensino Médio no Estado do 
Amazonas + Não possui Curso Superior + Não tenha matrícula institucional em curso de graduação em 
Instituição Pública de Ensino 

           

Indígena + Ensino Médio integralmente em Escola de qualquer natureza no Estado do Amazonas + 
Não possui Curso Superior + Não tenha matrícula institucional em curso de graduação em Instituição 
Pública de Ensino 

           

Ensino Básico no mínimo 8 séries  em Escola pública ou particular em município do polo geográfico + 
Não possui Curso Superior + Não tenha matrícula institucional em curso de graduação em Instituição 
Pública de Ensino 

           

Ensino Básico no mínimo 8 séries  em Escola pública ou particular em município do polo geográfico  
ou tenha obtido a certificação do Ensino Médio através de exame supletivo ou ENEM e tenha cursado 
pelo menos três séries do Ensino Fundamental ou duas séries do Ensino Médio no Estado do 
Amazonas em município do polo geográfico + Não possui Curso Superior + Não tenha matrícula 
institucional em curso de graduação em Instituição Pública de Ensino 

           

Ensino Médio cursado em Escola de qualquer natureza em qualquer Estado da Federação ou Distrito 
Federal, mesmo que em diferentes localidades, inclusive no Estado do Amazonas e não preencha os 
requisitos dos Grupos 01 e 02 + Não tenha matrícula institucional em curso de graduação em 
Instituição Pública de Ensino 

           

Ensino Médio cursado em Escola de qualquer natureza em qualquer Estado da Federação ou Distrito 
Federal, mesmo que em diferentes localidades, inclusive no Estado do Amazonas e não preencha os 
requisitos dos Grupos 04 e 05 + Não tenha matrícula institucional em curso de graduação em 
Instituição Pública de Ensino 

           

Ensino Médio cursado em Escola de qualquer natureza em qualquer Estado da Federação ou Distrito 
Federal, mesmo que em diferentes localidades, inclusive no Estado do Amazonas e não preencha os 
requisitos dos Grupos 07 e 08 + Não tenha matrícula institucional em curso de graduação em 
Instituição Pública de Ensino 

           

 


