COMUNICADO
No dia 04 de outubro de 2021, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação
Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET convocou uma reunião juntamente com as
Instituições de Ensino Superior – IES: Universidade do Estado do Pará (UEPA), Universidade
Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Instituto Federal
do Pará (IFPA), Universidade do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) e Universidade
Federal do Oeste do Pará (UFOPA). A reunião tinha como pauta as deliberações acerca do
edital da chamada de 2021 para a realização do Processo Seletivo – PROSEL do programa do
Governo do Estado, o Forma Pará.
Acordou-se que a publicação do edital de todas as IES envolvidas no PROSEL de
2021 seria no dia 28 de outubro de 2021, com início de inscrição de 30 de outubro a 16 de
novembro de 2021 com realização do PROSEL em 05 de dezembro de 2021. Até o
momento, foram publicados os editais da UFOPA e da UFRA. As demais IES comunicaram a
esta SECTET que estão ainda em processos de trâmites internos o que inviabilizou a
publicação do edital na data estipulada.
Conforme em comunicado oficial, a UFPA informou que o Edital PROSEL 2021 do
Forma Pará foi submetido aos Conselhos Superiores – CONSEP da UFPA , sendo aprovado
na Câmara de Ensino, porém na reunião de 26 de outubro de 2021, um dos conselheiros pediu
vistas no processo, para dar um parecer em 48 horas. Desta forma, o processo deverá ser
pautado na próxima reunião, quarta-feira, 03 de novembro de 2021, e, após sua apreciação e
aprovação no Conselho Superior, o edital será publicado na página do CEPS/UFPA até 05
de novembro de 2021.
UEPA informou à SECTET que, por razões de trâmite interno, o Edital do PROSEL
do Forma Pará, inicialmente previsto para ser publicado no dia de hoje (28/10/2021) será
publicado no Diário Oficial do Estado, site da FADESP e site da UEPA somente no dia
04 de novembro de 2021. A data do processo seletivo permanece inalterada e será no dia 05
de dezembro de 2021, bem como as inscrições serão realizadas no período de 08 a 18 de
novembro de 2021.
O IFPA informou que a Minuta do Edital de Seleção de Alunos para o PROSEL 2021
do Forma Pará está em fluxo de análise, ajuste e aprovação da instituição e, por isso, não é
possível fazer no momento uma estimativa de data para publicação, embora o IFPA se

compromete em manter o trabalho para que seja aprovado no menor intervalo de tempo
possível.
A UNIFESSPA não se manifestou até o momento de finalização deste comunicado.

