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EDITAL PROFIAP Nº 022/2022 

 
CONVOCAÇÃO PARA CONFIRMAÇÃO DE INTERESSE E MATRÍCULA - TURMA 

2022.2 

A Comissão Acadêmica Nacional do Mestrado Profissional em Administração Pública 
em Rede Nacional - PROFIAP, com o apoio da Associação Nacional de Dirigentes de 
Instituições Federais de Ensino Superior ANDIFES e da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES, torna público o presente 
Edital de convocação de confirmação de interesse e matrícula para os candidatos 
classificados e aprovados para ingresso no Mestrado Profissional em Administração 
Pública em Rede Nacional PROFIAP Turma 2022.2, em consonância com os termos 
a seguir estabelecidos. 

1. Os candidatos classificados e aprovados dentro do limite de vagas para ingresso no 
Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional PROFIAP Turma 2022.2 
ficam convocados para efetuar a confirmação de interesse e efetuar a matrícula na 
Universidade Associada em que foi aprovado, nos dias, locais, horários e demais 
especificações constantes no Anexo I. 

2. Os candidatos classificados e aprovados dentro do limite de vagas deverão apresentar, 
no ato de confirmação de interesse e matrícula, a seguinte documentação, na forma como a 
associada institui no Anexo I deste edital: 

a) cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de Graduação; 

b) cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação; 

c) cópia da Carteira de Identidade ou documento de identificação oficial; 

d) cópia do CPF; 
e) cópia do Título de Eleitor; 
f) cópia da certidão de nascimento ou casamento; 
g) comprovante de quitação com a justiça eleitoral; 
h) comprovante de quitação com o serviço militar (somente àqueles individuos 

sujeitos ao serviço militar obrigatório); 

i) comprovante de vínculo como servidor efetivo da universidade para candidatos 
às vagas reservadas para servidores das IFES; 

j) comprovante de vínculo como servidor efetivo (ou autorização para matrícula) 
para os candidatos às vagas reservadas para o convênio; 

k) duas fotos 3x4 recentes; 
l) cópia de comprovante de residência. 

3. Não serão aceitos Certificados de Conclusão do Curso de Graduação com prazo de 
emissão superior a um  ano. 

4. Caso o candidato não apresente os documentos originais no ato de confirmação 
de interesse e da  matrícula serão aceitas cópias autenticadas. 

5. Toda documentação deverá ser entregue preferencialmente em papel tamanho A4, 
sem encadernação e  dentro de um envelope com o nome do candidato escrito na frente. 

6. As matrículas poderão ser feitas por procuração, exigindo-se a apresentação de 
documento original de procuração do candidato e documento de identidade ou 
equivalente do procurador. 
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7. A não efetivação da matrícula no período estabelecido pelas associadas no Anexo I 
deste Edital implicará na desistência da vaga pelo associado. 

8. A convocação de candidato suplente ficará condicionada à existência de vaga 
remanescente na  modalidade do candidato, seguindo os critérios estabelecidos no Edital 
12/2022 e as regras da instituição. 

9. Os casos omissos serão analisados pela coordenação local do PROFIAP. 

 
 

Brasília, 2 de agosto de 2022 
 

Comissão do Exame Nacional de Acesso 
PROFIAP 
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ANEXO I – INFORMAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS PARA 
MATRÍCULA – TURMA 2022 

 
 

FURG - Universidade Federal do Rio Grande 

Período de matrícula: de 03/08/2022 a 08/08/2022 

Horário: Fazer contato por e-mail 

Local: ICEAC – Secretaria dos Programas de Pós-Graduação 

Endereço: FURG Campus Carreiros – ANEXO A do Pavilhão 04 – Rio Grande – RS 

Contato: Tatiane e Paula – Turnos Manhã e Noite 

e-mail: iceac.posgraduacao@furg.br 

Telefone: (53) 3293-5399 e (53) 3293-5081 

Informações adicionais: 
*Os aprovados no processo de seleção devem enviar um e-mail para 
iceac.posgraduacao@furg.br, assunto:  Matrícula PROFIAP, até a data de 12/04/2021 com os 
documentos solicitados no edital digitalizados. 
Além dos documentos solicitados, preencha este formulário: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_k- 
SerI8Pl2bq_y3uPZuaWLjH6peA3xaWbtv7bGJ2jcFhQA/viewform 

 
UFAL - Universidade Federal de Alagoas 

Período de matrícula: On-line 15 a 19/08/2022 

Horário: Somente on-line 

Local: Na Secretaria do PROFIAP/UFAL, localizada na Faculdade de Economia, 

Administração e  Contabilidade – FEAC 

Endereço: Av. Lourival Melo Mota, S/N, Tabuleiro do Martins, Maceió - AL, Cep: 57072-970 

Contato: Kelline, Suzana ou Luciana P. Santa Rita 

e-mail: profiap@feac.ufal.br 

Telefone: 3214-1177 

Informações adicionais: 
A matrícula on-line será através do SIGAA. Os aprovados no processo de seleção podem 
acessar o site https://sigaa.sig.ufal.br clicar em Pós-Graduação Stricto Sensu, depois em 
processos seletivos. Procurar e clicar em edital de convocação de matrícula mestrado em 
administração PROFIAP FEAC/UFAL. Ler as informações da página,   por   fim,    preencher    
e    anexar    as    informações    solicitadas    no    questionário    específico. Obs.: O envio 
da documentação pelo SIGAA não exime o candidato da apresentação do seu original a 
qualquer tempo a critério da Coordenação do curso e/ou da Instituição. 

 
UFG - Universidade Federal de Goiás 

Período de matrícula: 02 a 04/08/2022 

Horário: 08:00h às 11:00hs e das 14:00h às 18:00h 

Local: Faculdade de Ciências e Tecnologia / Campus Aparecida de Goiânia 

Endereço: Rua Mucuri, S/N, área 3. Localizado no mesmo prédio da Universidade 

Estadual de Goiás -UEG; em frente ao Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia 

- HUAPA. 

mailto:iceac.posgraduacao@furg.br
mailto:iceac.posgraduacao@furg.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_k-SerI8Pl2bq_y3uPZuaWLjH6peA3xaWbtv7bGJ2jcFhQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_k-SerI8Pl2bq_y3uPZuaWLjH6peA3xaWbtv7bGJ2jcFhQA/viewform
mailto:profiap@feac.ufal.br
https://sigaa.sig.ufal.br/
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Contato: Secretária Regina Silva ou Coordenador Sólon Bevilácqua 

e-mail: profiap.fct@ufg.br 

Telefone: (62) 3209-6554 ou (62) 99195-1670 

Informações adicionais: 

Entre os dias 01 e 06 de abril de 2022 os aprovados deverão enviar os documentos 

indicados neste edital, digitalizados (pdf) em arquivos individuais, para o e-mail acima, com o 

título “matrícula 2022”. A apresentação dos documentos originais para conferência e 

assinatura de formulário de matrícula será presencial. Também deve ser enviado o 

comprovante de vacinação contra Covid-19. onsiderando o item 6.4 do EDITAL PROFIAP Nº 

001/2022 e o EDITAL PROFIAP Nº 005/2022 também já estão convocados para esta primeira 

chamada, conforme a classificação, os candidatos da 5ª até a 12ª colocação da categoria 

Demanda Social, e os candidatos da 5ª e 6ª colocação da categoria Servidores da IFES. 

 
UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Período de matrícula: de 02/08/2022 a 04/08/2022 para upload dos documentos no sistema 

(a verificação dos originais será realizada posteriormente). 

Horário: das 7:30h às 11:00h e 13:30h às 16:30h. 

Local: Secretaria do Mestrado da Escola de Administração e Negócios, Unidade 10. 

Endereço: Av Filinto Müller 1555, Vila Ipiranga (Entrada pelo Lago do Amor) 

Contato: Rosali Françoso e Cibelly Urias 

e-mail: profiap.propp@ufms.br 

Telefone: (67) 3345-3560 

Informações adicionais: 

Entre os dias 02, 03 e 04 de agosto de 2022 os aprovados deverão incluir os documentos 
indicados neste edital, digitalizados em arquivos individuais, no site 
https://posgraduacao.ufms.br/portal. A apresentação dos documentos originais para 
conferência presencial será realizada em data oportuna e, quando ocorrer, os alunos serão 
avisados com antecedência. 

*Em caso de dúvidas, o contato deve ser realizado por e-mail (profiap.propp@ufms.br). 

 
UFPel - Universidade Federal de Pelotas 

Período de matrícula: 03/08/2022 à 05/08/2022 

Horário: das 13:00 às 17:00hs 

Local: Secretaria Acadêmica do Centro de Ciências Socio-Organizacionais - CCSO 

Endereço: Rua Gomes Caneiro, 1 - 4º andar - Campus Porto 

Contato: Paola Quadros 

e-mail: profiap.ufpel@gmail.com e profiap@ufpel.edu.br 

Telefone: (53) 3284-3850 

mailto:profiap.fct@ufg.br
mailto:profiap.propp@ufms.br
https://posgraduacao.ufms.br/portal
mailto:profiap.propp@ufms.br
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Informações adicionais: 

Nos dias 3 e 05/08/2022, os aprovados deverão se inscrever e enviar os documentos, 
conforme item 2 deste edital (digitalizados frente e verso e em arquivos individuais) por e-mail 
(profiap.ufpel@gmail.com e profiap@ufpel.edu.br). Nos dias 08 e 09 de agosto de 2022, os 
aprovados deverão se matricular nas disciplinas via Cobalto (cobalto.ufpel.edu.br), para tanto 
deverão proceder através do menu do lado esquerdo a opção “Aluno>>Cadastro>>Solicitação 
de matrícula pós” no período indicado. Os documentos originais (postados no site) poderão 
ser exigidos para conferência a qualquer tempo e para a efetivação da matrícula, não sendo 
necessária a entrega de cópias.  

 
UFS - Universidade Federal de Sergipe 

Período de matrícula: 02/04/2022 a 04/08/2022 

Horário: das 8:00h às 18:00h 

Local: on-line 

Endereço: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos- Jardim Rosa Elze- São 

Cristóvão/SE 

Contato: Profª Dra. Rosângela Sarmento Silva ou Elisangela Andrade 

e-mail: profiap@academico.ufs.br 

Telefone: (79) 3194-6450 

Informações adicionais: 

Ver orientações para alunos ingressantes no PROFIAP/UFS no período de 2022.1, no site 
http://www.posgraduacao.ufs.br/profiap. E no Instagram: @profiapufs 
*As matrículas serão realizadas na Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos- Jardim Rosa 
Elze- São Cristóvão/SE, quaisquer dúvidas devem ser enviadas por e-mail: 
(profiap@academico.ufs.br). 
*Os candidatos deverão apresentar os documentos originais ou autenticados, de acordo 
com o item 2 deste edital, 
*A não efetivação da matrícula no período estabelecido implicará desistência da vaga pelo 
candidato. 

*A apresentação dos documentos originais para conferência presencial, será realizada 

em data oportuna e, quando ocorrer, os alunos serão avisados com antecedência. 

 

 

 
UFT - Universidade Federal do Tocantins 

Período de pré-matrícula: 04 e 05/08/2022 

Horário: 14:00h às 18:00h* 

Local: Universidade Federal do Tocantins – Campus Palmas – Prédio do PPGDR 

Contato: Jonatas Duarte ou George Brito 

e-mail: profiap@uft.edu.br 

Telefone: (63) 3229-4511 

mailto:profiap@academico.ufs.br
http://www.posgraduacao.ufs.br/profiap
mailto:profiap@academico.ufs.br
mailto:profiap@uft.edu.br
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Informações adicionais: 
- Entre os dias 04 e 05 de agosto de 2022 os aprovados deverão enviar os documentos 
indicados no item 2 deste edital, e o Formulário próprio de inscrição, digitalizados frente e 
verso, em arquivos individuais, à secretaria do programa (e-mail: profiap@uft.edu.br). 

- Os documentos originais deverão ser entregues em envelope na Coordenaçãdo do Programa 

no Prédio do PPGDR durante os dias 04 e 05 de agosto de 2022 das 14:00h as 18:00h. 

 


