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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
 
 
 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2021-FEAC, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021

 

 

Dispõe sobre orientações, critérios e procedimentos gerais do Programa de Mestrado Profissional em
Administração Pública – PROFIAP/FEAC/UFAL.

 

 

                       O DIRETOR da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
Universidade Federal de Alagoas, no uso das atribuições legais contidas no Regimento Interno da FEAC,
de 17/09/2009 e de acordo com o que foi deliberado em reunião do Colegiado do Curso de Mestrado
Profissional em Administração Pública, realizada em 09/09/2021,

 

R E S O L V E,

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 50-2014/CONSUNI/UFAL, de 11 de agosto de 2014;    

CONSIDERANDO o Regulamento Nacional do PROFIAP, de 09 de julho de 2021;

CONSIDERANDO as Normas Acadêmicas Nacionais do PROFIAP, de 05 de novembro de 2020;

CONSIDERANDO o Regimento Interno do Mestrado de Administração Pública em Rede Nacional –
PROFIAP/FEAC/UFAL, de 10 de maio de 2021.

 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece orientações, critérios e procedimentos gerais a serem observados
paraorganização e funcionamento do Mestrado Profissional em Administração Pública – PROFIAP da
Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

 

 

CAPÍTULO II

DO INGRESSO AO PROGRAMA

 

Seção I

Do Exame Nacional de Acesso

 

Art. 2º - A admissão de discentes ao PROFIAP/FEAC/UFAL dar-se-á exclusivamente por meio de um
Exame Nacional de Acesso (ENA).

Parágrafo único: As normas de realização do ENA, incluindo os requisitos para inscrição, o número de
vagas em cada Universidade Associada e os critérios de classificação, são definidos pela Comissão
Acadêmica Nacional e divulgados no sítio eletrônico do PROFIAP (www.profiap.org.br) por meio de um
edital.

 

Seção II

Da Matrícula

 

Art. 3º - O candidato aprovado e classificado no processo de seleção deverá realizar sua matrícula
observando:

               I.     o estabelecido em edital do PROFIAP/NACIONAL;

             II.     a ordem de classificação na modalidade de vagas e da instituição que optou na inscrição do
Exame Nacional de Acesso;

           III.     o prazo para matrícula da instituição que optou na inscrição do Exame Nacional de Acesso.

Art. 4º - A convocação de candidato/s suplente/s não aprovado/s dentro do número das vagas ofertadas pelo
PROFIAP/FEAC/UFAL, se houver, ocorrerá respeitando o edital e as normas vigentes definidas pelo
PROFIAP/NACIONAL.

§1º - Havendo ausência da definição pelo PROFIAP/NACIONAL, a convocação de candidato suplente
ficará condicionada:

               I.     à existência de vaga remanescente na modalidade de vagas da instituição que o/a candidato/a
optou na inscrição do processo seletivo do Exame Nacional de Acesso em que estiver se inscrito/a;

             II.     ao transcurso máximo de até 20% do calendário acadêmico local de todas as disciplinas do
semestre de convocação da 1ª chamada;

           III.     a autorização do PROFIAP/NACIONAL em consulta a ser realizada pela Coordenação Local.
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§2º - Salvo disposição em contrário do PROFIAP/NACIONAL, fica vedada a convocação de candidato/s
suplente/s em havendo a existência de vaga de qualquer natureza após o transcurso de 20% do calendário
acadêmico local de todas as disciplinas do semestre de convocação da 1ª chamada.

 

CAPÍTULO III

DAS ATIVIDADES CURRICULARES E AVALIAÇÃO

 

Seção I

Dos Requisitos para Obtenção do Grau de Mestre

 

Art. 5º - Para conclusão do PROFIAP e obtenção do respectivo grau de Mestre, o discente deve atender
todos os quesitos do Regimento Nacional do PROFIAP e dos regulamentos e normas locais do
PROFIAP/UFAL, incluindo:

1. ser discente regular do Programa;
2. integralizar os créditos correspondentes às atividades acadêmicas;
3. ter sido aprovado no Exame de Qualificação do Projeto de Pesquisa;
4. ter sido aprovado no Exame Nacional de Qualificação (ENQ);
5. ter sido aprovado no exame de proficiência em língua estrangeira realizado pela UFAL ou por

universidades federais que sejam reconhecidos pela FALE conforme edital da mesma;
6. ter publicado ou submetido um artigo para um periódico com Qualis da CAPES definido pelo

PROFIAP/NACIONAL na área de Administração Pública e de Empresas Ciências Contábeis e
Turismo;

1. ter sua Dissertação aprovada por uma banca examinadora em sessão pública;
2. ter cumprido com os prazos normativos e regimentais.

 

Seção II

Do Exame Nacional de Qualificação (ENQ)

 

Art. 6º – O Exame Nacional de Qualificação será aplicado em uma das três modalidades:

               I.     Prova Nacional realizada pelo menos uma vez ao ano, definida em edital pela Comissão
Acadêmica Nacional.

             II.     aceite ou publicação de artigo em periódico classificado com Qualis da CAPES definido no
Regimento Nacional do PROFIAP da área da Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e
Turismo, em coautoria com o orientador e/ou professor permanente do PROFIAP.

           III.     artigo completo premiado em congresso nacional ou internacional que possua eixo ou trilha de
submissão na área Administração Pública, em coautoria com o orientador ou professor permanente do
PROFIAP/UFAL, salvo disposição em contrário do PROFIAP/NACIONAL.

Parágrafo único: o artigo disposto no inciso II:

a)                      não poderá ser utilizado como requisito para obtenção do grau de mestre conforme exigido
no inciso VI do art. 5º;
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b)                      poderá ter no máximo 04 (quatro) autores, salvo disposição em contrário do
PROFIAP/NACIONAL;

c)                      o autor/a principal deverá ser o discente que utilizará o artigo para dispensa do ENQ.

 

Seção III

Do Exame de Qualificação do Projeto de Pesquisa

 

Art. 7º - Todo discente do PROFIAP deverá submeter-se ao Exame de Qualificação do Projeto de Pesquisa
até o final do 18º (décimo oitavo) mês do ingresso no Programa, a contar da data de matrícula.

§1º O depósito do texto impresso deverá ser feito comantecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de sua
realização.

§2º O colegiado poderá analisar sobre as solicitações de prorrogação de prazo de qualificação, conforme
legislação do PROFIAP/NACIONAL, não podendo ultrapassar 20 meses.

Art. 8º – O/s membro/s suplente/s deverão enviar ao orientador, em até 03 (três) dias antecedentes à data da
qualificação, parecer em que conste a apreciação do trabalhoe a menção do resultado.

Parágrafo único: O/s membro/s suplente/s terão direito a declaração de participação na banca de
qualificação.

 

Seção IV

Da Proficiência em Língua Estrangeira

 

Art. 9º – Os exames de proficiência em língua estrangeira, poderão ser realizados em quaisquer
universidades federais, conforme editais divulgados pelas mesmas, ou emitidos por outros órgãos, desde que,
reconhecidos pela UFAL, em seus editais.

Parágrafo único: Devem ser apresentados como documentos comprobatórios:

a)      certificado/declaração contendo no mínimo: nome da instituição; conceito obtido; língua estrangeira;
nome do/a discente; documento de identificação; data de emissão do certificado/declaração; data de
realização do exame de proficiência;

b)      edital do exame de proficiência.

Art. 10 - O discente deve demonstrar proficiência em língua estrangeira, no máximo, até a metade do prazo
regimental do curso.

Art. 11 – Somente serão aceitos documentos passíveis de validação.

 

Seção V

Do Artigo para Obtenção do Grau de Mestre
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Art. 12 – O artigo requisito para conclusão do curso disposto no inciso VI do art. 5º deverá:

               I.     ser produto oriundo da dissertação;

             II.     em coautoria com o orientador, admitindo-se outro professor do PROFIAP/UFAL;

           III.     antes de solicitar a defesa da Dissertação, ser submetido a revista científica com Qualis da
CAPES definido no Regimento Nacional do PROFIAP da área da Administração Pública e de Empresas,
Ciências Contábeis e Turismo; e

           IV.     cumprir as demais exigências regulamentares do programa.

 

Seção VI

Da Dissertação

 

Art. 13 – A Dissertação versará sobre temas relacionados à Gestão Pública que se constitui em uma Análise
situacional e recomendações, Análise situacional e Plano de Ação ou Análise situacional e produto
técnico/tecnológico, devendo ser observadas as normas da NBR/ABNT e as premissas do método científico.

Art. 14 – O/s membro/s suplente/s deverão enviar ao orientador, em até 03 (três) dias antecedentes à data da
defesa da dissertação, parecer em que conste a apreciação do trabalho e a menção do resultado.

Parágrafo único: O/s membro/s suplente/s terão direito a declaração de participação na banca de defesa de
dissertação.

 

 

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

 

Art. 15 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PROFIAP/UFAL, observando as normas do
programa.

Art. 16 - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

  

 

  

PROF. Dr. GUSTAVO MADEIRO DA SILVA 
DIRETOR DA FEAC

GUSTAVO MADEIRO DA SILVA
Autenticado Digitalmente


