
 

 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA 

Processo Seletivo CESUPA/ENEM 2023.I 

Edital nº 72/2022 

1. Apresentação 

1.1. O Reitor do CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA, no uso 

de suas atribuições estatutárias, regimentais e com base na legislação 

em vigor, comunica aos interessados que estão abertas as inscrições 

para o PROCESSO SELETIVO CESUPA/ENEM 2023.I, destinado ao 

preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de graduação do 

CESUPA, relacionados no item 2 deste edital, válido para ingresso no 

primeiro semestre letivo de 2023, nos termos do presente 

instrumento. 

2. Dos cursos, vagas e turnos 

CURSOS VAGAS TURNO 

Administração 70 
Matutino (20) 

Vespertino (50) 

Arquitetura e Urbanismo 60 
Matutino (10) 

Vespertino (50) 

Ciência da Computação 40 Vespertino 

Comunicação Social -  

Publicidade e  

Propaganda 

30 Matutino 

Direito 150 

Matutino (50) 

Vespertino (50) 

Noturno (50) 

Enfermagem 50 Matutino 

Engenharia Civil 70 
Matutino (20) 

Noturno (50) 

Engenharia de Computação 50 Vespertino 

Engenharia de Produção 50 Matutino 

Fisioterapia  50 Matutino 

Nutrição 50 Matutino 

Odontologia  40 Diurno 

Psicologia 50 Vespertino 
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3. Da inscrição 

3.1. Participantes: Estarão aptos à inscrição no P.S. CESUPA/ENEM 

2023.I, para ocupar as vagas nos cursos ofertados, interessados que ti-

verem, comprovadamente, participado do ENEM 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 ou 2021, e que concluíram o ensino médio. 

3.2. Período: As inscrições no P.S. CESUPA/ENEM 2023.I iniciarão em 

13/12/2022 e permanecerão abertas até o prazo final de matrícula 

para o primeiro semestre letivo de 2023.  

3.3. Modalidade: As inscrições no P.S. CESUPA/ENEM 2023.I deverão ser 

feitas exclusivamente via internet. 

3.4. Para inscrever-se o candidato deverá: 

3.4.1. Acessar o site do CESUPA (www.cesupa.br) e seguir a sequência 

de procedimentos ali descrita. 

3.4.2. Preencher corretamente a ficha de inscrição do P.S. CE-

SUPA/ENEM 2023.I, sendo que o preenchimento e as informações 

prestadas são de inteira responsabilidade do candidato. 

3.4.3. Pagar a taxa de inscrição no valor de R$50,00 (cinquenta re-

ais), por meio de boleto bancário, até a data do vencimento, em qual-

quer instituição financeira. 

3.5. Dentre os procedimentos de inscrição o candidato deverá, obrigato-

riamente, informar o número de sua inscrição no ENEM 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 ou 2021 e suas notas obtidas por área e na redação. 

3.6. Ao efetuar sua inscrição no P.S. CESUPA/ENEM 2023.I o candidato de-

verá, obrigatoriamente, informar endereço de e-mail válido, ao qual o 

CESUPA poderá, ao seu critério, enviar comunicado referente ao P.S. CE-

SUPA/ENEM 2023.I, resultado final e classificação do candidato, bem 

como outras informações que julgar pertinentes. 

3.7. Todas as aprovações são de caráter condicional, podendo ser can-

celadas quando for verificada qualquer irregularidade ou discordância 

nas informações e documentos apresentados. 

3.8. A aprovação do candidato fica condicionada às notas informadas 

na sua ficha de inscrição, podendo ser anulada caso haja discordância 

dessas notas informadas com as presentes no Boletim de Desempenho 

Individual do Estudante no ENEM que deverá ser apresentado no ato da 

matrícula.  

http://www.cesupa.br/
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3.9. Não serão aceitos documentos em PDF apagados, rasurados ou in-

completos. 

3.10. O CESUPA não se responsabilizará por inscrições realizadas via 

internet que não forem recebidas por fatores de ordem técnica que 

impossibilitem a transferência de dados, como falhas de comunicação, 

congestionamento de linhas ou de serviços, falta de energia elétrica e 

outros, ou devido ao não cumprimento, por parte do candidato, dos 

procedimentos estabelecidos para inscrição. 

3.11. Ao inscrever-se no P.S. CESUPA/ENEM 2023.I o candidato declara co-

nhecer, submeter-se e atender a todas as disposições constantes deste 

edital, não podendo delas alegar desconhecimento. 

4. Dos critérios de eliminação, classificação e resultado 

4.1. Estará automaticamente eliminado do concurso o candidato que: 

a) tiver faltado em, pelo menos, um dia de prova do ENEM; 

b) tiver obtido menos de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos na 

média aritmética das notas obtidas em todas as provas do ENEM (Re-

dação, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas 

Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Na-

tureza e suas Tecnologias); 

c) tiver obtido nota 0 (zero) na Redação. 

4.2. Os candidatos serão classificados por curso/turno, dentro do limite 

de vagas ofertadas. 

4.3. Os candidatos classificados receberão a informação do resultado 

no endereço de e-mail informado na sua ficha de inscrição.  

5. Da matrícula  

5.1. A matrícula será realizada exclusivamente pela internet (on-line). 

5.2. MATRÍCULA ON-LINE: Será realizada por meio do site do CESUPA 

(www.cesupa.br) e estará disponível a partir da publicação do 

resultado até o prazo final de matrícula para o primeiro semestre de 

2023, obedecendo-se a sequência de procedimentos ali descrita, medi-

ante o preenchimento correto de todas as informações solicitadas, 

cabendo ao candidato: 

a) Preencher eletronicamente o REQUERIMENTO DE MATRÍCULA, expres-

sando o seu “de acordo”. 

http://www.cesupa.br/


 

 

4 

b) Ler o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS e, após, assi-

nar o documento eletronicamente, através de uma das opções 

disponíveis na área de matrícula. 

c) - para o candidato que optar pela adesão ao PPA (vide item 7 do 

Edital) - Ler o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – 

ADESÃO AO PPA e, após, assinar o documento eletronicamente, através 

de uma das opções disponíveis na área de matrícula. 

Obs.: O contrato poderá ser assinado pelo ALUNO, quando for maior 

de 18 (dezoito) anos; pelo RESPONSÁVEL LEGAL, quando menor, nos ter-

mos da legislação civil; ou, ainda, pelo RESPONSÁVEL FINANCEIRO. 

d) Tomar conhecimento da relação de documentos obrigatórios, 

elencados no item 6 deste edital, devendo o candidato anexar os re-

feridos documentos em arquivo legível e em formato PDF; 

e) Efetivar o pagamento da 1ª parcela da semestralidade do ano le-

tivo de 2023, através de boleto ou cartão. 

5.3. DOS CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO, EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA E DO TERMO DE 

COMPROMISSO: Após a confirmação do pagamento da 1ª parcela da pri-

meira semestralidade e a conferência dos documentos anexados, o 

candidato receberá a confirmação de sua matrícula pelo e-mail 

informado no ato da inscrição. 

5.3.1. Na falta de algum documento obrigatório, o candidato deverá 

assumir o compromisso de apresentar a documentação pendente na 

própria tela da matrícula on-line (TERMO DE COMPROMISSO).  

5.3.2. A documentação pendente deverá ser encaminhada em 

formato PDF para o e-mail prosel.sec@cesupa.br, no prazo de até 60 

(sessenta) dias após a efetivação da matrícula. 

6. Relação de documentos obrigatórios que deverão ser 

anexados na matrícula 

6.1. Do ALUNO: 

a) Certificado de Conclusão do Ensino Médio (frente e verso) *; 

b) Histórico Escolar do Ensino Médio (frente e verso) *; 

c) Boletim de Desempenho Individual do Estudante no ENEM; 

d) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (do candidato); 

e) Carteira de Identidade (frente e verso); 

f) Quitação com o Serviço Militar (sexo masculino); 

g) Título de Eleitor (para maiores de 18 anos); 

h) CPF (caso não conste no documento de identidade); 

i) Comprovante de residência; 

mailto:prosel.sec@cesupa.br
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j) Comprovante de pagamento da 1ª parcela da semestralidade 

escolar. 

*Obs.: Na ausência do Certificado e do Histórico Escolar do Ensino 

Médio, o candidato deverá anexar, obrigatoriamente, Declaração que 

comprove estar cursando no ano de 2022 a última série do Ensino 

Médio ou Atestado de conclusão do Ensino Médio. Além disso, o 

candidato deverá firmar TERMO DE COMPROMISSO se comprometendo a 

apresentar os documentos pendentes, nos termos do item 2.3.1 

deste Edital. 

6.2. Do RESPONSÁVEL LEGAL ou RESPONSÁVEL FINANCEIRO: 

a) Carteira de Identidade; 

b) CPF; 

c) Comprovante de residência. 

6.3. Nos termos da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais - LGPD), os dados pessoais dos candidatos, coletados e tratados 

pelo CESUPA, têm por finalidade específica a participação no presente 

processo seletivo, nos termos deste edital, e posterior execução do 

contrato de prestação de serviços educacionais do aluno matriculado, 

observada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

9.394/96), a Lei de Mensalidades Escolares (Lei nº 9.870/99), e as 

demais normas aplicáveis. 

6.4. O CESUPA atua em conformidade com a LGPD, nos termos da sua Po-

lítica de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, disponível no site da 

instituição em “documentos institucionais”, mantendo, assim, no 

tratamento dos dados pessoais, o compromisso com a integridade, 

transparência, finalidade, segurança e confiabilidade no tratamento e 

proteção de dados pessoais dos candidatos, objetivando garantir os 

direitos e liberdades dos titulares de dados, nos termos da referida 

legislação.  

7. Da adesão ao Plano de Pagamento Alternativo (PPA) 

7.1. No ato da matrícula, o candidato classificado poderá optar pela 

adesão ao PLANO DE PAGAMENTO ALTERNATIVO (PPA), conforme as 

disposições definidas no REGULAMENTO DO PPA - GRADUAÇÃO.  

7.2. O PPA é uma modalidade de parcelamento diferenciada das men-

salidades escolares, nos termos da lei, de modo que o aluno postergará 

o pagamento de parte do valor da mensalidade escolar para após a con-

clusão do curso de graduação, sem a incidência de juros. 

https://www.cesupa.br/PPA/docs/2022/RESOLUCAO_29.pdf
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7.3. As regras do PPA (pagamento da mensalidade corrente, prazo de pa-

gamento do saldo devedor, correção dos valores, hipóteses de 

cancelamento/rescisão, etc.) estão contempladas no REGULAMENTO DO 

PPA - GRADUAÇÃO.  

7.4. Os cursos de graduação e seus respectivos valores para aqueles que 

aderirem ao PPA estão descritos no Anexo II deste Edital. 

8. Das disposições gerais  

8.1. Nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais, o 

CESUPA poderá cancelar a oferta de curso ou turma que não venha a 

atingir o mínimo de 25 (vinte e cinco) alunos para o funcionamento, 

sendo, no caso, facultado ao aluno optar pela escolha de outro curso, 

condicionado à existência de vaga ou solicitar o cancelamento da 

matrícula com a devolução integral do valor pago. 

8.2. Os valores das mensalidades escolares do primeiro semestre de 

2023, referentes aos cursos ministrados pelo CESUPA, bem como os valo-

res mensais das respectivas dependências, estão descritos, em caráter 

provisório, no Anexo I deste Edital.  

8.2.1. Apenas para quem efetuar o pagamento da primeira parcela 

da semestralidade escolar até o dia 30/12/2022, ainda serão pra-

ticados os valores referentes ao ano letivo de 2022. 

8.2.2. A partir da segunda parcela haverá incidência do reajuste 

anual previsto para o ano letivo de 2023, nos termos da Lei nº 

9.870/99 (Lei de Mensalidades Escolares), que ainda será 

divulgado. 

8.3. No Anexo III deste Edital, estão indicados o número médio de 

alunos por sala-classe dos cursos do CESUPA. 

8.4. O início das aulas do primeiro semestre de 2023 será no dia 

01/02/2023. 

 

Belém (PA), 12 de dezembro de 2022. 

SÉRGIO FIUZA DE MELLO MENDES 

Reitor 
 



 

 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA 

Anexo I 

VALOR DAS SEMESTRALIDADES/MENSALIDADES 2022 

CURSO 

VALOR (R$) 

SEMESTRES MENSALIDADE SEMESTRALIDADE 
DEPENDÊNCIA 

SEMESTRAL MENSAL 

Administração 8 1.563,30* 9.379,83* 1.500,77* 250,13* 

Arquitetura e  

Urbanismo 
10 1.713,26* 10.279,59* 1.644,73* 274,12* 

Ciência da  

Computação 
8 2.141,57* 12.849,40* 2.055,90* 342,65* 

Comunicação Social 

- Publicidade e  

Propaganda 

8 1.564,45* 9.386,70* 1.501,87* 250,31* 

Direito 10 2.141,57* 12.849,40* 2.055,90* 342,65* 

Enfermagem 10 1.625,65* 9.753,90* 1.560,62* 260,10* 

Engenharia Civil 10 1.927,42* 11.564,53* 1.850,32* 308,39* 

Engenharia de  

Computação 
10 1.927,42* 11.564,53* 1.850,32* 308,39* 

Engenharia de  

Produção 
10 1.713,26* 10.279,59* 1.644,73* 274,12* 

Fisioterapia 10 2.254,06* 13.524,34* 2.163,90* 360,65* 

Nutrição 8 2.032,05* 12.192,32* 1.950,77* 325,13* 

Odontologia 10 3.929,88* 23.579,30* 3.772,69* 628,78* 

Psicologia 10 1.888,89* 11.333,36* 1.813,34* 302,22* 
 

*Valores praticados no ano letivo de 2022, os quais sofrerão reajuste em 2023 nos termos da 

Lei nº 9.870/99.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA 

Anexo II 

VALOR DAS MENSALIDADE E CURSOS  

CONTEMPLADOS NO PPA 

CURSO SEMESTRES 
MENSALIDADE SEM 

PPA 

MENSALIDADE COM 

PPA 

Administração 8 1.563,30* 1.042,20* 

Arquitetura e Urbanismo 10 1.713,26* 1.223,76* 

Ciência da Computação 8 2.141,57* 1.427,71* 

Comunicação Social - 

Publicidade e Propaganda 
8 1.564,45* 1.042,97* 

Direito 10 2.141,57* 1.529,69* 

Enfermagem 10 1.625,65* 1.161,18* 

Engenharia Civil 10 1.927,42* 1.376,73* 

Engenharia de Computação 10 1.927,42* 1.376,73* 

Engenharia de Produção 10 1.713,26* 1.223,76* 

Fisioterapia 10 2.254,06* 1.610,04* 

Nutrição 8 2.032,05* 1.354,70* 

Odontologia 10 3.929,88* 2.807,06* 

Psicologia 10 1.888,89* 1.349,21* 
 

*Valores praticados no ano letivo de 2022, os quais sofrerão reajuste em 2023 nos termos da 

Lei nº 9.870/99.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA 

Anexo III 

Nº MÉDIO DE VAGAS POR SALA 

CURSO 
Nº MÉDIO DE VAGAS  

POR SALA - CLASSE 

Administração 30 

Arquitetura e Urbanismo 50 

Ciência da Computação 25 

Comunicação Social - 

Publicidade e Propaganda 
25 

Direito 50 

Enfermagem 30 

Engenharia Civil 30 

Engenharia de Computação 30 

Engenharia de Produção 35 

Fisioterapia 35 

Nutrição 30 

Odontologia 35 

Psicologia 45 
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