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Ao Magnífico Reitor
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

 

Em 18/05/2020, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aprovou a alteração da data do
PS 2020/2021 para o dia 10 de janeiro de 2021, tendo em vista as incertezas quanto às condições sanitárias
do país nas datas anteriormente previstas – 18 de outubro (obje�va) e 22 e 23 de novembro (redação e
discursivas).

Nessa mesma reunião, ficou decidido que a PROGRAD, após análise da evolução do quadro
da pandemia e de uma projeção das condições disponíveis no momento da nova data, fizesse novo
pronunciamento, ra�ficando-a ou a postergando.

O resultado dessa avaliação demonstra a inviabilidade de manutenção da data aprovada em
18 de maio, se não diretamente pelas condições sanitárias – que haverão de estar em níveis convivíveis –
por uma conjuntura dela decorrente, qual seja, a falta de datas para comportar sem sobreposições todos os
processos sele�vos das ins�tuições estaduais e de outros estados que ficaram represados em 2020.

O quadro a seguir ilustra a ocupação dos finais de semana nos primeiros meses de 2021 com
processos sele�vos:

 

Janeiro 2021 Fevereiro 2021 Março 2021
10 - Fuvest (1ª fase) 07 - Enem digital 07 - UEPG
17 - Enem 14 - Carnaval 14 - UEL
24 - Enem 21 - Fuvest (2ª fase) 21 - UEM/Unicentro
31 - Enem digital / Unesp (1ª) 28 - PAS UEM / Unesp (2ª) 28 -

 

Como mostra o quadro, 10 de janeiro foi a data escolhida também pela Fuvest para a
realização da primeira fase de seu processo de ingresso, ficando os finais de semana restantes desse mês e
o primeiro final de semana de fevereiro ocupados pelas provas do ENEM, nas versões �sica e digital. As
estaduais, depois de definidos os demais processos, concentraram suas provas no mês de março.

Diante desse quadro, para a seleção da melhor data para nossa prova, foi u�lizado como
critério o atendimento mais sa�sfatório a dois importantes fatores: o respeito a prazos operacionais que
garantam a qualidade da prova e o respeito à polí�ca da UFPR de oferecer aos candidatos – notadamente
os paranaenses, haja vista a “Universidade dos Paranaenses” que somos – a possibilidade de ingressar
nesta Ins�tuição, sem que fosse restringida a possibilidade de eles poderem contar com mais de uma
opção de ingresso no ensino superior ainda esse ano.

Nesse sen�do, avaliou-se que os dois outros eventos previstos para ocorrer no dia 28 de
fevereiro – o Processo de Avaliação Seriada (PAS) da UEM, que envolve os alunos da rede pública daquela
região, e a segunda fase da Unesp – seriam os que menos candidatos a�ngiriam quanto à sobreposição
com a data do PS UFPR.
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Com base no exposto, propõem-se as seguintes datas para as provas do PS UFPR 2020/2021:

 

Prova Data
Obje�va 28 de fevereiro de 2021
Redação 18 de abril de 2021
Discursivas 19 de abril de 2021

 

  

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO SALLES DE OLIVEIRA BARRA, PRO-
REITOR(A) DE GRADUACAO E EDUCACAO PROFISSIONAL, em 24/08/2020, às 10:09, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2890222 e o código
CRC 1CA15280.
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