ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA
PROCESSO SELETIVO CESUPA/ENEM 2021.I
EDITAL Nº 016/2021
(RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 004/2021)

1.
O Reitor do Centro Universitário do Estado do Pará – CESUPA, no uso de suas atribuições
estatutárias e regimentais, comunica aos candidatos inscritos no PROCESSO SELETIVO CESUPA/ENEM
2021.I a RETIFICAÇÃO do item 1.1.2 do Edital nº 004/2021, com a inclusão das alíneas “a, b e c”,
conforme disposto neste instrumento.
[...]
1.1.2. Os candidatos inscritos no Enem 2020 poderão se inscrever no presente Processo
Seletivo de modo parcial, podendo finalizar a sua inscrição somente após a realização das
provas e divulgação das respectivas notas pelo INEP.
a) O candidato que estiver nessa condição especial, caso opte, poderá frequentar as
atividades acadêmicas no respectivo Curso de Graduação do CESUPA, na
qualidade de ouvinte, somente durante o mês de fevereiro/2021, contudo sem a
realização de provas ou registros de atividades avaliativas, até que seja efetuada a
formalização da sua classificação no presente Processo Seletivo com a divulgação
da nota do ENEM 2020 e a posterior regularidade de sua matrícula dentro do
prazo institucional, sob pena de cancelamento da sua situação de ouvinte a partir
de 26/02/2021, podendo ser prorrogado a critério institucional;
b) O candidato ouvinte que, no prazo estabelecido pela instituição, não conseguir
comprovar os requisitos exigidos pelo presente Edital, estará eliminado do
certame;
c) Na hipótese do candidato ouvinte permanecer interessado no seu ingresso na
instituição deverá obrigatoriamente submeter-se a novo Processo Seletivo, cujos
critérios serão oportunamente divulgados pela instituição.
[...]
2.
Permanecem inalteradas e em vigor todos os demais itens e disposições do Edital nº 004/2021
do qual este Edital de Retificação nº 016/2021 faz parte integrante.
Belém (PA), 29 de janeiro de 2021.
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